
HEGYEN-VÍZEN-KÉT KERÉKEN TURISZTIKAI PROGRAM 

 

XIX. VÍZITÚRA 2022 
DUNAKANYAR 

A Dunakanyar a Duna Esztergom és Budapest közötti szakasza. Magyarország egyik legfontosabb turisztikai 

körzete beleértve a Duna menti településeket mindkét oldalon Esztergom és Visegrád között, amely a 

világörökségi várományos listán is szerepel, visegrádi királyi központ és az esztergomi vár helyszíneinek 

összevonásával. Áttöréses völgyre jellemző, változatos hegyvidékektől övezett. Szépen gondozott parkerdők, 

vadrezervátumok, természeti ritkaságok, hazai viszonylatban fontos klimatikus folyóparti üdülőhelyek, szigetek, 

vízi-, és télisport-lehetőségek együttesen adják természeti értékeit. 

IDEJE: 2022. július 7-12. 

ELLÁTÁS: napi háromszori étkezés: hideg reggeli, délután gyümölcs uzsonna, este meleg bográcsos 

vacsora. (Első nap nincs étkezés!) 

RÉSZVÉTELI DÍJ: 44.000 Ft, 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 és matricát 

kap!  

Fizetési feltételek: jelentkezési határidő: május 25. 20.000 Ft befizetésével. A fennmaradó összeget 

június 12-ig kell rendezni. A létszám korlátozott: 50 fő! (A felszerelések kiválasztása jelentkezési 

sorrendben történik!) 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK: Vízbiztos úszni-tudás, 18 év alatt szülői engedély! 

PROGRAM: 

1. nap, július 7.: indulás reggel 10.00-kor Kecskemétről, a távolsági buszpályaudvar melletti 

Penny Market parkolójából. Érkezés Esztergomba. Táborverés, megbeszélés, eligazítás, 

gyakorlóevezés. 

Látnivalók: Bazilika, esztergomi vár, Strázsa hegyi kilátó, Balassa Bálint emlék múzeum, 

Sándor Palota, Szent Ignác plébánia templom, Mala-forrásalagút, Ószeminárium-Szent 

Adalbert központ, Prímási palota Mária Valéria híd. 

 

2. nap, július 8.:Reggeli után táborbontás, evezés Pilismarótra (14 fkm). 

Látnivalók: Heckenast villa, Nepomuki Szent János szobor,  

 

3. nap, július 9.:Reggeli után táborbontás, evezés Visegrádra (9 fkm). 

Látnivalók: Fellegvár, Királyi palota, Salamon-torony, Zsitvay-kilátó, Zugfőzde 

pálinkamúzeum, Berényi Miklós füvészkert,  

 

4. nap, július 10.: Reggeli után táborbontás evezés Dunabogdányba (5 fkm). 

Mivel a napi táv igen csekély, így hosszabb időt töltenénk a szigetcsúcson, ami valójában a 

Dunakanyar legemblematikusabb turistaparadicsoma. 

Látnivalók: Elűzöttek emlékműve, Nepomuki Szent János plébánia,  

 

5. nap, július 11.: Reggeli után táborbontás, evezés Szentendrére (15 fkm). 

             Látnivalók: Skanzen, Retro Design Center, Ráby Ház, Óváros, Bükkös Patak. 
  

6. nap,július 12.: Reggeli után strandolás, táborzárás, majd utazás haza. Érkezés délután. 

 

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

evőeszköz, /nem eldoható műanyag/ ruházat) mindenki egyénileg gondoskodik! A kísérő mikrobusz csak a 

legfontosabb tábori felszereléseket és legféltettebb csomagokat szállítja, korlátozott számban. Kérünk 

mindenkit, hogy minimális felszereléssel érkezzen (1 csomag+sátor) Egyéb luxus-cikkeket, 

feleslegesnek ítélt csomagokat a kenuban kell vinni. Tudjuk ajánlani a következők hozatalát: 

napszúrás ellen kalap, napszemüveg, naptej, szúnyogriasztó, zseblámpa, kulacs, bicska, 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 


