
PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET

12. Április 29 – május 1:

Vízitúra a Tisza-tavon

Kenus barangolás Poroszlóról

E rövid hétvégén csillagtúraszerűen evezünk a Tisza-tavon, bázisunk (a szállás) Poroszlón, a

Tavirózsa Kempingben lesz. Evezés helyett  az egyik nap be lehet járni a  Tisza-tavi Vízi

Sétányt,  ahol egy kb.  1500 m hosszú pallóúton sétálva némi ízelítőt  kaphat a látogató a

Tisza-tó növény- és állatvilágából,  továbbá ellátogathat a  Tisza-tavi Ökocentrumba,  ahol

Európa  legnagyobb  édesvízi  akváriuma a  legfőbb  látványosság.  Aki  pedig  inkább

bicajozna, hozhat kerékpárt és körbekerekezheti a tavat (kb. 65 km).

Szállás, elhelyezés: Poroszlón, a Delfin Kikötőhöz tartozó Tavirózsa Kempingben lesz.

Sátrazás  helyett  a  kényelmesebbek – korlátozott  számban:  maximum 30 fő – kérhetnek

szállást faházakban is, ezek 4-6-8 személyesek és összkomfortosak.

Étkezés: közös vacsora pénteken (halászlé) és szombaton (töltelékes káposzta) lesz.

A kenukat  helyben,  a  Delfin  Kikötőtől  béreljük.  Mivel  állótáborban  leszünk,  nem kell  a

kenuban a felszerelést magunkkal vinni, így a 4 személyes kenuban 4-en, a 3-asban 3-an

ülhetnek. Aki azt szeretné, hogy kevesebben üljenek a hajóban, az a jelentkezési lapon ezt

megfelelő módon jelezze.

Felszerelés: itt megtalálható.

Utazás: személyautókkal.

Indulás: 29-én, pénteken 14 óra körül.

Túravezető: Domokos Attila

Költségek:

● Szállás sátorban: 1200-Ft/fő/nap.

● Szállás faházban: 2500-Ft/fő/nap.

● IFA: 300-Ft/fő/nap.

http://poroszlo.hu/
https://goo.gl/maps/hrEjf8a45PB2
http://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/Szigetkoz.pdf
http://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/lecso.jpg
http://www.poroszlodelfinkikoto.hu/kemping.htm
http://www.poroszlodelfinkikoto.hu/kikoto.htm
http://www.tiszataviokocentrum.hu/hu/okocentrum/europa-legnagyobb-edesvizu-akvariumrendszere.html
http://www.tiszataviokocentrum.hu/hu/
http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus/vizisetany/oldal/vizisetany-bemutatkozas
http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus/vizisetany/oldal/vizisetany-bemutatkozas
http://www.poroszlodelfinkikoto.hu/kemping.htm


● Parkolás: 500-Ft/autó/nap.

● Kenu: 1500-3000-Ft/fő a két napra.

● Vacsorák: kb. 600-Ft/fő/nap.

Jelentkezés: kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével, határidő: április 10.

Figyelem! A jelentkezési  lap  elküldése  időbélyeggel  látja  el  a  jelentkezést  (dátum, óra,

perc), a faházas férőhelyek ez alapján kerülnek elosztásra. Ha betelt a 30 férőhely, a faházas

elhelyezés opció már nem választható. A jelentkezési lapon két személy jelentkezhet, tehát

ha többen, pl. baráti társaság akar a programon részt venni, akkor többször kell kitölteni és

elküldeni a jelentkezési lapot. Kérem, hogy megjegyzés rovatba ne írjon senki se további

jelentkezőket, mert az illetők nem kerülnek be a névsorba.

http://goo.gl/forms/bfC8RsPhE7
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