
(VVV)  Vagány Vízi-Vándor (TOKAJ ÉS A BODROGZUG) 
7 napos Vízi-vándor tábor (2021. június 28-július 04-ig) 

 (minimum 20 fő jelentkezését várjuk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 7 napos túra alatt közel 50 km-t kell teljesíteni. 

A tábor részvételi díja 28 000 FT/fő  

 A részvételi díj, tartalmazza: 

 Hajózási Szabályzatnak megfelelő túrafelszerelés 

biztosítása 

 Hajó (elsősorban négyszemélyes túrakenuk), 

 Lapát, 

 Mentőmellény, 

 Hajó kötelező tartozékait tartalmazó egységcsomag, 

 Kiépített sátortábor (sátor fekhellyel, közösségi helyiség, hideg-meleg vizes zuhany, WC, étkező helyiség), 

 A megérkezés napján vacsorától (érkezéskor italt és gyümölcsöt kapnak a résztvevők) a hazautazás napján 

reggeléig (az utazás időtartamára hideg csomagot biztosítunk) napi háromszori étkezés, 

 Szakképzett túravezetők a vízi programok alatt, 

 Orvosi ügyelet, 

 A csomagok szállítása a táborhelyek között, 

 Résztvevőnként 1 db vÍzivándor feliratú póló, 

 Információs anyag a túraútvonalról és a programokról (elérhető elektronikusan mobil alkalmazás 

segítségével is), 

 Kísérő programok a helyi nevezetességek felkeresése, 

Nem tartalmazza az útiköltséget (létszám függő, közel 4000Ft) 

Jelentkezz Aliczky Barbara vagy Németh Csilla tanárnőnél                                             

február 10-ig 15 000 Ft előleggel! 



 

Vagány Vízi-Vándor (VVV)  

TOKAJ ÉS A BODROGZUG 

7 napos Vízi-vándor tábor  
 

(2021. június 28-július 4-ig)  

(kiírás, túratervezet) 

 

A Bodrog hazánk egyik leglassabb folyója, így kiválóan alkalmas evezésre, SUP-pozásra. 

Könnyű túrának számít. Az ideérkező csapatok igazi vándorként a csomagjukat magukkal 

viszik a túra során. 

1-2.nap: 

Első nap megérkezünk Felsőbereckire, ahol elfoglaljuk a táborhelyet, elsajátítjuk a kenuzás alapjait és 
megismerkedünk a felszereléssel. Második napon már nagyobb távot evezünk felfelé egészen Borsiig. 

3. nap: 

Harmadik napon a reggelit követően már nem térünk vissza Felsőbereckire, hanem egészen Sárospatakig 
evezünk, ahol lehetőség van a még ki nem fáradt Vándorok számára focizni vagy esetleg kipróbálni 
magukat SUP-on! Este a vacsorát közösen bográcsban készítjük el. 

4. nap: 

Sárospatakról Olaszliszkára vesszük az irányt. A kempingtől nem messze lehetőség van megtekinteni a 
Kossuth emlékházat, vagy akár a templomtorony legtetejéről érdemes egy szempillantást vetni a mesés 
vidékre. 

5-7. nap: 

Miután mindenki jóízűen megreggelizett el is indulunk utolsó táborhelyünkre a Tokaji Vízitúra Központba. Itt 
ellátogatunk Bodrogzugba, illetve érdemes megmászni a Tokaji Kopasz-hegyen épült TV tornyot is. 

 


