
(VVV) Vagány Vízi-Vándor (Mosoni-Duna, Rajka) 

7 napos Vízi-vándor tábor (2021. június 18-24-ig) 

 (minimum 20 fő jelentkezését várjuk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 7 napos túra alatt közel 80 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, 

 Búvárkodás 

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)  

Mosoni-Duna, Rajka 

 (2021. június 18-24-ig)  

(kiírás, túratervezet) 

Az ide érkezőknek olyan egyedülálló élményben lesz részük, ami nagyon kevés folyón 
lehetséges, az egyik állomáson olyan tiszta vizű a Duna-ág, hogy búvárkodni is lehet. Ne 
felejtsétek otthon a búvár- vagy úszószemüvegeket! A csapatok igazi vándorként a 
csomagjukat magukkal viszik a túra során.  

1-2.nap: 

Első nap Rajkára érkezünk, ahol 2 éjszakát töltünk. Itt lehetőségünk van a Dunának egy védett ágában, a 
legbiztonságosabb körülmények közt elsajátítani és gyakorolni az evezést. Miután kellően 
megismerkedtünk a felszereléssel és már-már gyakorlottan evezünk lehetőség van, akár egy körtúrát is 
tenni a szinte álló vízen. 

3. nap: 

A reggelit követően Rajkától Mosonmagyaróvárig evezünk. Az érkezés után elfoglaljuk a táborhelyet. Ezt 
követően azok számára, akik még nem fáradtak el kellően, ajánlunk levezetésként egy kényelmes sétát 
Mosonmagyaróvár történelmi belvárosában. 

4-5. nap: 

Negyedik nap evezünk át Mosonmagyaróvárról Novákpusztára, ahol a várva várt legtisztább vizű Duna-
ággal találjuk szembe magunkat. Ne felejtsétek otthon a búvár- vagy úszószemüvegeket!  Itt 2 éjszakát 
töltünk el, így bőven lesz időnk a búvárkodásra! Második éjszaka pedig együtt közösen készítjük el 
bográcsban a vacsoránkat! 

6. nap: 

A laktató reggelinket követően megkezdjük utunkat utolsó előtti táborhelyünk felé. Dunaszeg a sportok 
kedvelőinek kedvez, hiszen itt lehetőség van focizni, biciklizni, tollasozni a táborhelyen. 

7. nap: 

Egy rövid túrával elérjük Magyarország műemlékekben gazdag csodálatos barokk belvárosát. Hazautazás 
előtt ajánljuk mindenki figyelmébe Győr város meglátogatását! 

 


