
PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET

16. Június 3-6 (Pünkösd):

Vízitúra a Vágon

Vágkirályfától Komáromig

Három napos evezés Szlovákia leghosszabb folyóján, a  Vágon. A folyó csendes, zúgóktól

ezen a szakaszon nem kell tartani. A part menti települések javarészt magyarlakta falvak. A

három nap alatt kb. 60 km-t evezünk, egy törpe vízerőmű miatt egy átemelés lesz.

Szállás: saját sátorban. Csomagszállítás (tábortól táborig) nem lesz, a cuccot a hajókban kell

szállítani.

Ellátás: egyénileg

Költségek: hajónként 30 000-Ft

A túra útvonala az alábbi Google térképen követhető, a pontokra klikkelve az információk

olvashatók:

Vág PKE vízitúra 2022 - Google My Maps

A térkép Kalmár Béla munkája.

A program:

Június 3 (péntek):

Délután  –  este  érkezünk  a  kiindulási  pontra  Vágkirályfára,  táborhely  a  Vág partján.  A

koordináták: N48.17475° E17.84581°

Június 4 (szombat):

Reggel  8:00-kor  indulás  az  autókkal  Komáromba  (csak  a  sofőrök),  ott  a  TESCO

parkolójában hagyjuk a kocsikat. Ez kb. 1 órás  út 62 km). A hajószállító autók idejönnek,

fölveszik a sofőröket és mennek tovább a starthelyre. A vízre szállás kb. 11 órakor lehetséges,

a napi táv 23 km, egy átemeléssel. Az esti táborhely Negyed községnél, a jobb parton lesz, a

koordináták: N48.01514° E17.97428°

Június 5 (vasárnap):

https://goo.gl/maps/HUHxxKLgYp6143YE8
https://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/2022/04a_negyed.jpg
https://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/2022/01b_start_v1_jobb_oldal_kiralyfa.jpg
https://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/2022/Nyomvonal/V%C3%A1g.kmz
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1EL7VrImGCdrlDwik0Hk3BDRgeOJShVMl&usp=sharing
https://goo.gl/maps/AU9Zszzn6c3rVBMy7
https://goo.gl/maps/LoqGKaqegcrP1Vix7


Indulás reggel 9 – fél 10 körül, a napi táv ismét 23 km, de nem lesz átemelés. A táborhely 

Vágfüzesnél most a bal parton lesz, a koordináták: N47.83832° E18.04522°

Június 6 (hétfő):

Reggel 9 körül indulunk. Az utolsó napra 14 km marad, átemelés ezen a napon sem lesz. Az 

evezést Komáromban (Felvidék) fejezzük be. A kikötni és a hajókat kiemelni a híd után nem 

sokkal egy hosszú, betonozott rézsű mentén lehet, a folyó jobb partján. Néhány méterre van

itt egy vendéglő, ahol lehet ebédelni – vacsorázni. Az autók ettől a ponttól kb. 3 km-re 

parkolnak, a sofőrök taxikkal tudnak értük menni – kb. 3 € a fuvardíj.

Túravezető: Vámos László

Utazás: autókkal.

Jelentkezés: lezárult.

https://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/2022/07_komarom.jpg
https://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/2022/06a_fu%CC%88zes.jpg
https://goo.gl/maps/Gm6AyCvzgnzmk1kF9
https://goo.gl/maps/39DDhzwQ6HP8jnX49
https://goo.gl/maps/dkZX7P66KdJrjTEp9
https://goo.gl/maps/AU9Zszzn6c3rVBMy7
https://goo.gl/maps/c7smBVoZa2EWh2Tw9
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