
Passau-tól Pozsonyig a Duna mellett bringával

A  túra  odautazással  együtt  7  napos.  Sátras  éjszakák  és  kerékpáros  napok  száma  6.  
Össztáv: 370 km. Tervezett napi átlag 65 km.

A minimum létszám 7 f . A túra tehát akkor indul, ha most közreadottő
információk ismeretében min. hét f  jelentkezik.ő

Felszerelés

 Olyan ruházat,  amely egyaránt alkalmas a kerékpározásra és utcai használatra, edzőcipő,
esőkabát,  váltás  ruha,  világos  napszemüveg,  napvédő  krém,  szúnyogriasztó,  kulacs,
fejlámpa, kerékpáros sisak, kesztyű, nadrág, dzseki, pumpa, pótbelső.

 Megbízható,  jól  szervizelt  kerékpár.  A túra  aszfaltozott  kerékpárúton  vezet  ezért,  akár
mountain bike, akár, trekking, vagy akár országúti típusú kerékpár. A kifejezetten terepgumi
nem célszerű. Alapalkatrészek, szerszámok.

 Sátor, derékalj, hálózsák, gáz, minimális „konyhai” eszközök. A felszerelést befogadni képes
oldaltáskák, és/vagy hátizsák, amelyek vízhatlan takaróval is rendelkeznek.

Utazás
Passauba egyénileg. Lehetőségek: vonattal https://www.mavcsoport.hu/mav-start/nemzetkozi-
utazas  https://www.mavcsoport.hu/mav-start/nemzetkozi-utazas/kerekparszallitas-kulfoldre
Autóval többen összeállva, esetleg bérelve

Pozsonyból vissza egyénileg. Lehetőségek:  vonattal 
EC 279 Metropolitan Pozsony: 15:53 Bp – Nyugati: 18:19

Special menetjegyek: Budapest – Pozsony egy útra 9 €

A nemzetközi kerékpárjegy ára Szlovákiába egy útra 5 € / kerékpár

9+5=14 € = 4.410.-Ft (A nemzetközi jegyek vásárlásakor alkalmazott árfolyam: 1 € = 315 Ft)
Autóval többen összeállva, esetleg bérelve

Találkozó
 2018. július 2. este, 
Camping-Passau, Halser Str. 34, 94034 Passau, Németország, 48.582017, 13.473651
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https://www.mavcsoport.hu/mav-start/nemzetkozi-utazas
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/nemzetkozi-utazas
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/nemzetkozi-utazas/kerekparszallitas-kulfoldre
http://www.camping-passau.de/
https://goo.gl/maps/of3qH7neH3k
https://goo.gl/maps/TqHohA9CcBF2


Útvonal 

(lásd csatolt .kml is)

Szállás
Saját sátorral kempingekben. Előre nem foglalunk helyet, az előre kinézett távokat és helyeket adott
esetben rugalmasan kezeljük.

Csomagszállítás
Kerékpáron

Várható becsült költségek:
Utazás kerékpárral Passauba: 15.000 – 30.000.-Ft
Utazás kerékpárral Pozsonyból:   4.500.-Ft
Kemping
(6 éjszaka/13 € átlag
sátor-bringa-személy=78 €) 25.000.-Ft (315-es árfolyammal)
Étkezés, költőpénz egyénileg
(ha napi min. 10 eurót számolunk, akkor 60 €) 19.000.-Ft (-”-)

Összesen kb:                                                                       65.000 - 78.000.-Ft  

Túravezet :ő  Kalmár Béla

Jelentkezés: a jelentkezési lap kitöltésével

Határid :ő  június 10.
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https://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/2018/Google%20Earth/Donauradweg_Passau_Bratislava.kmz
https://goo.gl/forms/OegNG96vbQIXUDQj2
https://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/2018/Google%20Earth/Donauradweg_Passau_Bratislava.kml
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