
VÍZITÚRA 2017 
KÖZÉP-TISZA 

 
IDEJE: 2017. július 13-18-ig. 

 

ELLÁTÁS: napi kétszeri étkezés: reggeli hidegcsomag, meleg bográcsos vacsora. 
                               (Első este nincs vacsora!) 

 

RÉSZVÉTELI DÍJ: középiskolás diákoknak: 30.000 Ft, felnőtteknek: 32.000Ft  ami 

tartalmazza: a teljes utazási költségeket (különbusz), a kísérőbusz költségeit, a vízi 

sportfelszerelések (hajók, lapátok, mentőmellények) bérleti díját, kempingek, táborhelyek 

díjait, étkezés költségeit. Minden résztvevő ajándék emlékpólót kap! 

  

Fizetési feltételek: jelentkezési határidő: május 31. 15.000 Ft befizetésével. A fennmaradó 

összeget június 15-ig kell rendezni. (A felszerelések kiválasztása jelentkezési sorrendben történik!) 

 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK: Vízbiztos úsznitudás, 18 év alatt szülői engedély. 

 

PROGRAM: 
1. nap, július 13.: indulás reggel 13.00-kor Kecskemétről, a távolsági buszpályaudvar melletti 

Penny Market parkolójából. Érkezés koradélután Tiszavárkonyra. Táborverés, megbeszélés, 

eligazítás, gyakorlóevezés. 

Látnivalók: Tiszavárkonyi kézműves tábor.      . 

 

2. nap, július 14.:Reggeli után táborbontás,evezés Martfűre (15 fkm). Tábor a martfűi termál 

kempingben. 

Látnivalók: Római katolikus templom (Marozsi Gábor tervei alapján 1996.), Időkapu, Szent 

István szobor (Gyurcsek Ferenc építész által) 

 

3. nap, július 15.:Reggeli után táborbontás, evezés Tiszakécskére (21 fkm). Tábor a kécskei 

arany part kempingben. 

Látnivalók: Neogótikus református templom, Szent István- lovas szobor, Országzászló, 

emlékmű és kopjafa az 56-os sortűz helyszínén. 

 

4. nap, július 16.: Reggeli után táborbontás evezés Tiszaugra  (18 fkm). Tábor a kecskeméti 

piaristák cserkész táborában.  

Látnivalók: Radvány kastély, szürke marha gulya bivalyokkal, Ártézi díszkút. 

 

 

5. nap, július 17..: Reggeli után táborbontás, evezés Csongrádra (23 fkm). Tábor a Körös-

toroki kempingben torkolatánál.  

Látnivalók: Piroskavárosi Szent József templom és Ferences kolostor, csongrádi tájház és 

művésztelep.  

 

6. nap,július 18.: Reggeli után strandolás, táborzárás, majd utazás haza. Érkezés a délutáni 

órákban. 

 
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt. Sátorról, felszerelésekről (hálózsák, matrac, tányér, evőeszköz, ruházat) 

mindenki egyénileg gondoskodik! A csomagokat mindenki saját maga szállítja a hajókban, ezért ajánljuk, hogy 

műanyaghordókba pakoljatok, vagy a csomagra húzzatok erős szemeteszsákot. A mikrobusz csak a legfontosabb tábori 

felszereléseket és legféltettebb csomagokat szállítja, korlátozott számban. Kérünk mindenkit, hogy minimális felszereléssel 

érkezzen (1 csomag+sátor) Tudjuk ajánlani a következők hozatalát: napszúrás ellen kalap, napszemüveg, naptej, 

szúnyogriasztó, zseblámpa, kulacs, konzervnyitó, 4-5m zsineg, horgászbot, kártya, sportszer, hangszer.  

A résztvevők között csoportokat alakítunk ki, akik egy-egy napon segítenek a tábori konyha körüli teendőkben. 

.Bővebb információ: Dunszt Ferenc 70/ 770-16-55, frici1212@freemail.hu 


