
HEGYEN-VÍZEN-KÉT KERÉKEN TURISZTIKAI PROGRAM 

XVII.VÍZITÚRA 2020 
KÖRÖSÖK 

 
A 2020-as vízitúránk a Körös-Maros Nemzeti Park védett területein vezet végig. A Körösök mai arcát a természet és az ember 
együttesen hozta létre. A morotvák jellegzetes növényei a nagy hínár, a sulyom, a tündérfátyol, a sárga nőszirom és 
a rókasás. A magas ártereken él a ligeti szőlő, a kutyabenge, a fagyal és a kányabangita. A hullámtér számos állatfajnak 
nyújt menedéket. Az emlősök közül a vidra szigorúan védett. A kis kócsag, a fekete gólya, az üstökösgém és a réti 
fülesbagoly kiemelt természetvédelmi érték. 
 

IDEJE: 2020. július 09-14-ig. 
ELLÁTÁS: napi kétszeri étkezés: reggeli hidegcsomag, meleg bográcsos vacsora. 
 (Első este nincs vacsora!) 
RÉSZVÉTELI DÍJ:34.000 Ft, (középiskolás diákoknak) ami tartalmazza: a teljes utazási 
költségeket (különbusz), a kísérőbusz költségeit, a vízi sportfelszerelések (hajók, lapátok, 
mentőmellények) bérleti díját, kempingek, táborhelyek díjait, természetvédelmi körzetbe 
való belépés engedélyeit,étkezés költségeit. Minden résztvevő ajándék emlékpólótés matricát 
kap! 
Fizetési feltételek: jelentkezési határidő: május 22.15.000 Ft befizetésével. A fennmaradó 
összeget június 12-ig kell rendezni. A létszám korlátozott (54 fő)! A jelentkezési határidőig, 
iskolánk diákjai előnyt élveznek. (A felszerelések kiválasztása jelentkezési sorrendben történik!) 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK: Vízbiztosúsznitudás, osztályfőnöki és szülői engedély! 
PROGRAM: 

1. nap, július 09.: indulás reggel 10.00-kor Kecskemétről, a távolsági buszpályaudvar melletti 
Penny Market parkolójából. Érkezés Gyulára. Táborverés, megbeszélés, eligazítás, 
gyakorlóevezés. 
Látnivalók: Gyulai Vár, Almásy-kastély, Százéves cukrászda, Világóra, Anamorfózis, Erkel 
emlékház, Csigakert, Húsipari Történeti Kiállítás 

 
2. nap, július 10.:Reggeli után táborbontás,evezés Szanazugra (9 km). 

Látnivalók: Kastélypark, Széchy Tamás Emlékház, Mező Misi szülőháza. 
 

3. nap, július 11.:Reggeli után táborbontás, evezésBékésre (12 km). 
Látnivalók: 1975-ben barokk stílusú római katolikus templom, Békési Tájház, Iskolamesteri 

Lakás, Mini vasútmúzeum. 
 

4. nap, július 12.: Reggeli után táborbontás evezés Köröstarcsára (19 km). 
Látnivalók: 1976-os református templom, tűzfigyelő toronnyal, kertjében világháborús 
emlékművekkel, Tájház. 
 
 

5. nap, július 13.: Reggeli után táborbontás, evezésGyomaendrődre (23 km). 
Látnivalók: Kner Nyomdaipari Múzeum, Gettó-emléktábla, Liget-fürdő 
 

6. nap,július14.: Reggeli után táborzárás, strandolás majd utazás haza.Érkezés a délutáni 
órákban. 
 

A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt. Sátorról, felszerelésekről (hálózsák, matrac, tányér, evőeszköz, ruházat) 
mindenki egyénileg gondoskodik!Az eldobható műanyagokat kérjük mellőzni! A csomagokat mindenki saját maga szállítja a 
hajókban, ezért ajánljuk, 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. (A programváltozás jogát fenntartjuk!) 
 
.Bővebb információ: Dunszt Ferenc 70/ 770-16-55, frici1212@freemail.hu 


