Vízivándor tábor az Alsó-Dunán!
A Vízvándor nagy túráit azoknak ajánljuk, akik még kezdő vízitúrázók,
mert kiemelt biztosítást kapnak a túra teljes ideje alatt. A nagy létszámú
túrák kiváló szabadidős események azoknak, akik szeretnek új
embereket megismerni, illetve azoknak, akik szeretik a fesztivál
hangulatú túrákat!
A túra teljes ideje alatt vízimentő szolgálat biztosítja a csapatot vízen és a szárazföldön. A kenukban
ülő szakképzett túravezetőkön kívül még 8 motorcsónak is kíséri a csapatot. A nagyobb létszámnak
köszönhetően könnyebben szerveződnek az alternatív programok, mint a tollas, röplapda, foci, SUPevezés és a tábortűz körül is nagyobb a hangulat!
Az Alsó-Dunán szervezett táborra még lehet jelentkezni!
A Vízivándor táborok egyik legjobb helyszíne a Baja, Kalocsa és Paks környékét bejáró útvonal. Itt
nem csak a hatalmas folyót kísérő vadon, a Gemenci-erdő titkait ismerhetik meg a vándortáborozók,
de az evezésen kívül tartalmas sportprogramokon is részt vehetnek.
A tábor időpontja: 2019.07.05 – 2019.07.11
A tábor ára: 27000 Ft, első részletként 10000 Ft-t április 25-ig kérünk. (Az oda-visszautat szülői
segítséggel oldjuk meg.)
Szervező: Papp Norbert (06702890849/parancsnokur@gmail.com/facebook)

Rövid programleírás:
1. nap:

A Duna alsó szakaszát és a Gemenci erdő értékeit felfedező vízitúra Pakson veszi kezdetét. A szállás
elfoglalása után gyakorlás következik a vízen. Lehetőség lesz számos különböző sporttevékenység
kipróbálására, gyakorlására (strandröplabda, tollas, stb). Tartalmas programot nyújt a Forráspont
Energiaház is. Ezen felül városnézést terveztünk.

2. nap:
A Dunán evezünk Fajsz településig, a Duna parton egy nagyon klassz táborhelyen lesz a szállásunk, a
diákok a parti fövenyen strandolhatnak, este pedig közös tábortűz lesz.
3-4. nap:
Gemenc-Pörböly felé veszi a csapat az irányt, ahol két éjszakát töltünk el. A pörbölyi Ökoturisztikai
Központ sokféle alternatív programlehetőséget kínál, pl.lehetőség nyílik az erdő felfedezésére az erdei
vasúttal. Visszatérve a szállásra sportolási lehetőség várja a gyerekeket.
5. nap:
Ezen a napon a vízitúra Bajára vezet. Egy kiadós evezéssel érjük el a gazdag történelmi
hagyományokkal rendelkező várost. A szálláshelyen van lehetőség strand röplabdázni, tollasozni,
focizni, és egyéb sportokat kipróbálni.
6. nap:
Ezen a napon a híres Sugovica csatornán evezünk egy jót, utána önköltségen lehetőség van a helyi
Kalandpark meglátogatására. A túra végén megrendezésre kerül a Sárkányhajós verseny, ahol a
résztvevők összemérhetik erejüket, a legjobbakat pedig oklevéllel jutalmazzuk.
7. nap:
Ezen a napon egy rövid vízitúra után az összepakolás és a búcsú marad –
az Alsó-Duna tábor véget ér, a hazautazás következik.
Papp Norbert vízitúra-vezető
06702890849/parancsnokur@gmail.com/facebook
Vízivándor csapata (vizivandor.hu)

