Dráva-túra

2015. augusztus 16-21.
„Legtisztább vizű nagy folyónk, a Dráva Zákány-Őrtilos térségében
lép be Magyarországra, és Drávaszabolcsnál hagyja el az országot.
Partjai mentén megcsodálható a jobbára még háborítatlan ártéri
élővilág. A folyó gyors, esése jelentős, sok hordalékot hoz magával.
Az esése a magyar szakaszon fokozatosan csökken, hordalékát
lerakja. A Dráva jellegzetes képződményei a zátonyszigetek, melyek
folyamatosan épülnek és pusztulnak, ezáltal a helyüket is
változtatják.”

Ezt a csodálatos természeti környezetet közelről is megcsodálhatja
az, aki csatlakozik hozzánk idei vízitúránkon. A folyó sodrása – különösen a felső szakaszon – gyors, így
evezni néhol szinte alig kell, de azért sportteljesítménynek így sem kevés, hogy a négyszemélyes
túrakenukkal öt nap alatt összesen 182 km-t teljesítünk. A túra igazi kalandtúra lesz, ugyanakkor teljesen
természet közeli, és ennek megfelelően teljesen nomád. A szállások a vízparton kijelölt táborhelyeken,
saját sátrakban lesznek.
A tervezett program:
nap Indulás

Érkezés

0.

Kerkaszentkirály

1.

Kerkaszentkirály (-66 km)

Őrtilos Vasútállomás (232 fkm)

2.

Őrtilos Vasútállomás (232 fkm)

Vízvár kompkikötő (191,5 fkm)

3.

Vízvár kompkikötő (191,5 fkm)

Barcs Dráva Híd után (l 52,3 fkm)

4.

Barcs Dráva Híd után (l 52,3 fkm) Szentborbás Vízház (133 fkm)

5.

Szentborbás Vízház (133 fkm)

Drávasztára Kikötő (116 fkm)

A túra költségei: ASE és Demeter tagoknak 25 000 Ft/fő, másoknak 30 000 Ft/fő.
A részvételi költség tartalmazza a rajtba leutazást és a célból haza szállítást autóbusszal, a nemzeti
parknak fizetendő illetéket, a 4 személyes túrakenuk és tartozékaik bérletét, szálláshelyek díját, a kísérő
túravezető díját, valamint kísérő autó költségeit, továbbá napi egyszeri főtt étel (vacsora) árát.
Mivel a Dráván a vízitúrázás engedélyhez kötött, ezért a túrára már márciusban jelentkezni kell.
A létszám szintén kötött, kaposvári túratársainkkal együtt, összesen 32 fő lehet a maximális létszám.
Az előleg az engedélyekkel kapcsolatosan befizetésre kerül, így azt későbbi lemondás esetén nem áll
módunkban visszafizetni.
Érdeklődni és jelentkezni Jakab Albert (20/431-8112)
túravezetőnél 10 000 Ft/fő előleg befizetésével lehet.
Jelentkezési határidő: 2015. március 16.
A további tudnivalókról a jelentkezőknek augusztus elején
tájékoztató egyeztető megbeszélést tartunk, ahol azt is
egyeztetjük, hogy ki kivel ül (és evez) egy hajóban.
Mindenkit szeretettel vár a túravezető!

