BVSE VIZISPORT ÉS TÚRA SZAKOSZTÁLY
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. út 46.

TÚRATERV
Kerkaszentkirály - Drávaszabolcs
(8 napos szakosztályi túra 2018.07.06-07.13)
Általános tudnivalók:
A vízitúrán résztvevők érvényes úti okmányokkal (útlevéllel vagy új személyi igazolvánnyal,
lakcím kártyával) kell, hogy rendelkezzenek, TB kártya ajánlatos!
Szerezés:

Ungvári Zoltán (30/748-1273)
Felső: 1. nap 0700 Barcs,Vizitúra bázis, pakolás
pakolás után busz visz fel mindenkit

Indulás:

Alsó: 5. nap 0900 Barcs, Vizitúra bázis
kisbusszal vissza
A túra útvonala:
NAP

INDULÁS

ÉRKEZÉS

2.

utazás egyénileg Barcsról a Bázisról
evezés Kerkaszentkirályról
Muraszemenye - Őrtilos

Őrtilos Vasútállomás (232 fkm)

3.

Őrtilos Vasútállomás (232 fkm)

Vízvár kompkikötő (191,5 fkm)

4.

Vízvár kompkikötő (191,5 fkm)

Barcs Dráva Híd után (l 52,3 fkm)

5.

Barcs Dráva Híd után (l 52,3 fkm)

Szentborbás Vízház (133 fkm)

6.

Szentborbás Vízház (133 fkm)

Drávasztára Kikötő (116 fkm)

7.

Drávasztára Kikötő (116 fkm)

8.

Vejti rév (98 fkm)

Vejti rév (98 fkm)
Drávaszabolcs híd előtt (78 fkm)
majd busszal Barcsra, a Bázisra

1.

Muraszemenye

Költségek:

o
o
o
o

Utazás, hajó és csomagszállítás szárazföldi kísérés, napidíj, km díj, sátorhely.
Étkezés: közös főzés vagy saját ellátás
DDNP túraengedély: családtag és vendég.
Eszközbérleti díj csak vendégeknek
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Részvételi díjak:

A felső 18 az alsó 10 főre + a biciklisekre szétosztva

BVSE tag
Családtag
Külső vendég
bicikliseknek
kaja 3 alkalommal kb

Felső

Alsó

4 700
7 700
13 300
2 100
2 400

3 700
6 700
12 300
2 700
2 400

Ajánlott felszerelések:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sátor.
Hálózsák, hátizsák.
Melegítő, fürdőruha, váltóruha, esőkabát.
Nem romlandó élelmiszerek, ásványvíz, keksz.
Lámpa.
Sildes sapka, napszemüveg.
Napfényvédő krémek.
Szúnyog- és kullancsriasztó szerek.
Evőeszközök (bicska, kanál).

A szervezők biztosítják:
o 1 db kenu 3-4 fő részére.
o Evező, mentőmellény személyenként.
o Műanyag, zárható hordó kenunként.
A túrát a parton autó kíséri, amely az evezésnél nélkülözhető (sátor, hátizsák, hálózsák, stb.)
felszereléseket szállítja a táborhelyre. A kísérő a kisebb bevásárlásokat elintézi. Mindenkit
megkérek, hogy ne hozzon kartonos vizet, mert az tavaly is problémát jelentett a
pakolásnál, azt a napi bevásárlással intézze !!!
FONTOS !!!
- A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt, az esetlegesen előforduló
balesetért és anyagi kárért a szervezőség (BVSE) felelősséget nem vállal!
- Lemondás esetén az étkezés és eszközbérlet díját fizetjük vissza, mert a többi
túrázót többletköltség ez miatt nem terhelheti.
- Teljes visszafizetés csak legalább egyenértékű csere esetén lehetséges!

