
Szigetközi vizitúra
A túra időpontja: 2014. július 21-24. vagy augusztus 2-5.
A túra díja:  19.900 Ft/fő 
Helyszín:  Szigetköz, Dunasziget-Doborgazsziget

A táborhely (Doborgaz-sziget) 12 km-re található Mosonmagyaróvártól. Remek kiindulási pont, ahonnan 
minden égtájba indulnak túrák, így könnyen elérhető az aló- illetve a felső szakasz érdekességei is.  
A Szigetköz változatos és szerteágazó vizeinek segítségével mindig új, ismeretlen vizeken lehet 
hajózni. A Szigetköz a Győri- medencének a Duna (Öreg-Duna, Nagy Duna) és a Mosoni-Duna által 
határolt tájegysége, melynek területe 375 km². A térség határvidékként terül el, északról Szlovákia 
határolja. A Duna nagy esésű része a hegyvidékről itt a síkságra  érkezett, a folyás lelassult, és ezen 
a területen lerakta a hegyvidékről görgetett kavicsot, amely több száz méter vastaggá vált. Ezen a 
hordalékkúpon szanaszét ágazó mederrendszer vonalai alakultak ki. A terület nagy része tájvédelmi körzet,  
ahol igyekeznek megvédeni gazdag növény és állatvilágát.

Tipp:  Bázisunk a Vadvíz kemping, ahonnan minden nap új kalandokra indulunk hajóinkkal a szigetvilágban, 
koradélután hazatérve egy kis szusszanás után, indulnak a Sítanoda programok. Amennyiben  
egy sportos kikapcsolódásra vágysz, itt a helyed!

SÍtaNODa NYÁr
Vizi kalandtúra 

Európa második legnagyobb 
szigetvilágában!

Sítanoda programok 
reggeltől estig!

Szigetköz 4 nap - 3 éjszaka

Ajánljuk családoknak, baráti társaságoknak, mindenkinek, aki úszni tud, akit nem riaszt el egy kis 
mozgás és sátrazás. Az ágrendszer bővelkedik nyugodt széles, illetve keskeny gyorsabb folyású, 
izgalmakat adó szakaszokban is, így a csapat összetételének, tudásának megfelelően minden 

túrázási igény kielégíthető, ezért bátran ajánljuk kezdő, illetve tapasztalt vízitúrázóknak is. Ajánlott életkor: 6-99 év.

!!!!!



A vízitúra útvonalát a csapat tudásához igazítjuk, illetve a túratervet, a túravezető az idő és vízjárás függvényében szabadon megváltoztathatja!

Szigetköz

Sítanoda programok:
1. nap:  érkezés a doborgazszigeti sátorozóhelyre, sátorverés, felszerelés-osztás, rövid túra keretében  
 ismerkedés a vízzel, a hajókkal. Érkezés után játszóház gyerekeknek, este tábortűz.

2. nap: Hallépcsős túra. Marika néninél rétes kóstolással. Érkezés után kézműves ház gyerekeknek.  
 Igény szerint éjszakai evezés beiktatható. 

3. nap:  Tündérrózsás túra (lehetőség kecskesajt kóstolásra). Érkezés után játékos családi program,  
 este tábortűz.

4 nap: Bolyongás a Tejfalusi ágrendszerben, cél a dunakiliti duzzasztómű. Délután Hazautazás.

Szálláshelyünk: Dunasziget-Doborgazsziget, Kiskocsma kemping, 

Cím: Dunasziget Doborgaz utca 39. Budapesttől 178 km

Elhelyezés: Doborgazi sátorozóhelyen, sátorban, hálózsákban, ami a túrázó sajátja. A tábor csillagtúra típusú, tehát 
ugyan arról a helyről indulunk minden nap, így csak egyszer kell tábort verni:)

Ellátás: Napi egyszeri meleg étkezés biztosított, a fáradt túrázókat a tábor szakácsa várja finom vacsorával.  
Többi étkezéshez (reggeli, útravaló) szükséges alapanyagot közeli vegyesboltban lehet megvásárolni.

Utazás: Egyénileg

Az árak tartalmazzák: Kenuk, evezők, mentőmellények, vízhatlan hordók, kenuszállítás, túravezetés, szerevezés, 
kempingszolgáltatás és a napi egy meleg étkezés és a Sítanoda programok díját.

Az árak nem tartalmazzák: Az oda és visszautazás költségeit. Sátor használatot (hozni kell!). Sport baleset 
biztosítás díját.

JELENTKEZÉS: Amennyiben szeretnél, velünk tartani az info@sitanoda.hu  email címre küldd el a résztvevők nevét 
és életkorukat, egy telefonszámot, hogy irodánk képviselője felvehesse veled a kapcsolatot.

INFORMÁCIÓ: Lukács László + 36 30 5153995 (táborvezető)

E-MAIL: info@sitanoda.hu


