
Túra a vadregényes Körösök mentén! 

3 nap a bringán és 3 nap indián kenuval. 

 

Időpont: 2019. június 24-30. 

Részvételi díj: 25.200 Ft (nem tartalmazza az utazás költségét) 

Kísérők: Tárnok Erna, Lévai-Tóth Zsuzsanna 

Jelentkezési határidő: 2019. február 15. 

 

Az útvonal: 
Békéscsaba, Békés, Gyula a Kettős-Körös, a Fehér és az Élővíz-csatorna mentén (bringával) 
Békés—Köröstarcsa—Gyomaendrőd—Szarvas szakaszok a Kettős- és a Hármas-Körösökön 
(indián kenuval), majd Szarvas és Békésszentandrás környéke (újra bringával). 

 

  

1.    nap: 
Amennyiben közvetlenül Békés-Dánfokra érkezik a csoport, és van ideje, bringatúra következik 
Békéscsabára.  

Látnivalók: Munkácsy Mihály Múzeumot és Emlékház, az interaktív játszótérrel és 
szabadidőparkkal felszerelt Csabai Kolbász Falu, békéscsabai Széchenyi Liget- a Körösök 
Völgye Natúrpark Egyesület által üzemeltetett Látogatóközpont. 

Szállás: Békés-Dánfoki Üdülőközpontba. Vacsora, fürdési lehetőség, a táborban található 
homokos szabad strandon, foci, röpi, tollas, ping-pong stb.. (lehet gyakorolni (akár) a helyi 
kerékpáros KRESZ parkban is.) Este bőséges vacsora az Üdülőközpont étkezdéjében majd 
szabadprogram. 

2. nap: 
  
Bringatúra (Gyula, Békéscsaba). Útközben strandolási lehetőség Szanazugban, a Fehér és 
a Fekete-Körösök összefolyásánál létesített homokos szabad strandon.  



 
Látnivalók: gyulai tömlős gát, gyulavári Kastély, gyulai vár, a „Százéves” Cukrászda, az 
interaktív Almássy Kastély Múzeuma, Erkel Ferenc szülőhelyén kialakított emlékház, 
Wenckheim és Széchenyi grófi családok egykori pósteleki Kastélya. 
 
Szállás: Békés-Dánfoki Üdülőközpontba (A helyi szabad strandon ekkor már rendelkezésre 
állnak az elkövetkező napokon használandó túra kenuk, amelyeket már akár ki is lehet próbálni 
és gyakorolni velük az evezést.) 
  
3. nap:  
  
Napi táv evezve 20 km a vadregényes Kettős-Körösön.  
Szállás: a köröstarcsai kishajó-kikötőbe telepített sátortáborban, kempingágyakon.  
  
4. nap: 
  
Evezés Köröstarcsáról-Gyomaendrődig (kb. 25 km).  
Szállás: Payer kemping  
 
5. nap: 
  
Az utolsó evezős nap: Gyomaendrődről-Szarvas Halászlakig (napi táv 20 km).  
Látnivaló: Körösvölgyi Természetvédelmi Bemutatóház.  
Vízi túra program vége: Szarvas Halászlakon. Rövid pihenőt követően már újra bringával 
folytatjuk tovább utunkat a szarvasi Holt-Körös mentén, a következő szálláshelyig, ahol, az 
utolsó két éjszakánkat töltjük. Az Ifjúsági Tábornak foci pályája, röpi pályája, saját stégje, 
fürdőhelye, étkezdéje és büféje is van. Este vacsora, szabadprogram a táborban. 
  
6. nap: 
  
Ezen az utolsó túranapunkon igyekszünk minden érdekességet bejárni (betekerni) a 
környéken.  
Látnivalók: Arborétumában, Mini Magyarország Makett Parkban, Anna-ligeti Tanösvényt, 
Körösvölgyi Állatparkba bekukkantani, a Történelmi Magyarország közepét jelképező régi 
„Szélmalom-emlékmű”. 
Este vacsora után táborzáró program a tűz mellett. 
  
7. nap: 
  
Reggeli után csomagolás és haza utazás. 
  
  

Étkezés, ellátás: 

A gyerekek ellátása 1. nap vacsorával kezdődik, és utolsó nap reggelivel zárul. Napi 3x-
i étkezést biztosítunk, illetve a táborhelyek területén büfék üzemelnek. 
 
 
 
 

 

https://www.programturizmus.hu/partner-korosvolgyi-termeszetvedelmi-bemutatohaz-mezotur-peresi-gatorhaz.html


Jelentkezési lap 
 
 
 
Alulírott ……………………………………………………….. (szülő) engedélyezem, hogy 

gyermekem ……………………………………………………… (név) részt vegyen a 

kerékpáros- vízi vándortáborban.  

 

Vállalom, hogy a részvételi díj:  

- 50%-át (12.600 Ft) a jelentkezéskor,  

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

- a fennmaradó összeget egy összegben legkésőbb 2019. június 1-ig, 

- vagy 3 részletben (március-április: 4.000 Ft, május 4.600 Ft/hó, minden hónap 

10-ig)  

megfizetem.  

 

A kerékpárokat, indián kenukat és a szakképzett táborvezetőt (a két pedagógus 

kísérő mellett) a szervezők biztosítják.  

 

Dunabogdány, 2019. …………………………. ……. 


