
 

 

 

Tájékoztató a Dráva túráról 

Időpont: 2013. augusztus 8-11. 

Részvételi díj: 22.900 Ft/fő 
A részvételi díj tartalmazza:  a csomagszállítást, három meleg vacsorát, a táborhelyi díjat, a kenuk és 

az evezéshez szükséges további felszerelések bérleti díját, a Duna-Dráva Nemzeti Park 

Igazgatóság engedélyének és az egyéb hatóságok illetékdíját, valamint a túravezetést. 

A részvételi díj nem tartalmazza: az utazás költségét, a további étkezéseket 

 

Általános tudnivalók: 

Létszám: 20-23 fő 

Utazás: egyénileg. Lesz lehetőség arra, hogy a csomagszállító autó benzinköltség térítése ellenében 

visszaviszi a sofőröket az autójukhoz. Ez két lépésben történik. A második napon Barcsról a sofőröket 

visszaviszik az Őrtilosi kocsma közelében hagyott járművekhez. A második lépcső a túra 

befejezésének napján lesz, amikor kikötöttünk Drávaszabolcson, ismét vissza tudjuk vinni a sofőröket 

Barcsra a táborhely közelében hagyott autókhoz.  

Találkozó: Őrtilos vasútállomás közelében lévő vízitúrázó táborhelynél, 9 órakor!   

 A járműveket a sofőrök visszaviszik a nem messze lévő kocsma közelébe, ott biztonságban vannak 

arra a két napra, amíg visszamegyünk értük. Fontos, hogy 9-re mindenki érjen oda, mert 10 órakor 

vízre szállunk. Hosszú nap vár ránk, 45 km-t fogunk a folyón megtenni! 

Csomagszállítás: a túra alatt a csomagokat kísérőautó szállítja, a kenukban csak a napi szükséges 

dolgokat érdemes magunkkal vinni (ivóvíz, naptej, szendvics ebédre, fényképezőgép, a fenék alá 

valamilyen szivacs, vagy párna, illetve a személyi igazolvány kötelező!). Kérés esetén a kísérőautó 

bevásárol nekünk estére. 

Szállás: A DDNPI által kijelölt és biztosított nomád, szépen karbantartott kempinghelyeken saját 

sátorban. A táborhelyen zuhanyzási lehetőség korlátozott, Barcson lesz lehetőség zuhanyozásra, és 

angol WC is van, egyébként általában a Drávában lehet mosakodni, és pottyantós WC áll 

rendelkezésre. 

Étkezés: a túrán minden este bográcsvacsorát készítünk. A nap közbeni szendvicsről és innivalóról 

mindenki magának gondoskodik, de a kísérőautót meg tudjuk kérni, hogy vásároljon be nekünk. 



 

 

FONTOS: Miután a Dráva gyors és szeszélyes folyású Őrtilos és Barcs között, ezért némi vízitúrás 

tapasztalat ajánlott.  

Túravezető: Benovics Gábor és Nagy Viktória  

 

Szükséges felszerelés: 
Öltözet: strapabíró és sportos túraruházat, szandál, esőkabát, valamilyen fejfedő (kendő vagy 

baseball sapka) napszúrás ellen, melegebb ruhára még nyáron is szükség lehet egy rosszabb időjárás 

esetén.   

Felszerelés: sátor, hálózsák, polifoam (matrac), napszemüveg, napvédő krém, szúnyogriasztó, 

evőeszköz, zseblámpa, tányér, pohár, környezetkímélő szappan és 

mosogatószer, (szemüvegeseknek pánt a szemüveghez vízbeejtés ellen)  

Amit mi adunk: Minden kenuhoz egy hordó, amiben a felszerelésedet teheted, ezen 4 ember 

osztozik. Ez arra szolgál, hogy részben szárazon tartja a dolgaidat, részben esetleges borulás esetén 

nem úsznak el (vesznek el) a dolgaid! Ha akarsz, hozhatsz magaddal saját hordót is. Mentőmellény, 

evező, szivacs/vízmerő eszköz lesz a hajóban. 

Fontos tudnivalók, előírások: 

• A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt. A vízitúra résztvevői a Dráván, valamint a kikötéskor 
saját felelősségükre tartózkodnak, az esetleges balesetekért sem a hatóságok, sem a szervezők 
felelősséget nem vállalnak. 

• Kikötni és táborozni csak magyar területen szabad, zátonyokon és szigeteken tilos. 
• A folyón közlekedni csak jó látási viszonyok között szabad. A karaván köteles együtt haladni a 

biztonságos követési távolság betartásával. Vízen tartózkodni napnyugta után tilos. 
• A vízitúra során szemetelni tilos. 
• A Horvát Köztársaság vízterületén történő áthaladás során csak olyan személyek vehetnek részt a 

határvízi közlekedésben, akik érvényes úti okmánnyal rendelkeznek. Ezt kötelesek mindenkor maguknál 
tartani. A folyó azon szakaszán, ahol a magyar-horvát államhatár a folyó sodorvonala, ott lehetőség 
szerint a folyó bal partján kell hajózni, az államhatárt nem átlépni. 

• A Horvát Köztársaság területén vis maior (havaria, rendkívüli időjárási feltételek stb.) kivételével a 
magyar vízi járművek nem állhatnak meg, nem köthetnek ki, és nem tartózkodhatnak. 

• A határvízen a – kijelölt fürdőhely kivételével – tilos fürdeni. 
• A mentőmellényt a túra során kötelező viselni. 
• A vízitúrán csak jó fizikai állapotban lévő, jól úszó személy vehet részt. 
• Az előírások elmulasztásából eredő büntetésért a túravezetőt, és az irodát felelősség nem terheli, a 

büntetést megfizetése azt a személyt terheli, aki a DDNPI, és a Határrendészet előírásait megszegte 

A részletes napi programról a honlapon lehet tájékozódni: 

http://www.helian.hu/hu/component/eventbooking/?task=view_event&event_id=134&Itemid=

179 

További kérdések, érdeklődés: 30-551-6710-es telefonszámon, vagy a dora@helian.hu ill. a 

gabor@helian.hu e-mail címen  
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