Táti-szigetek kenutúra
2021-06-12 - 2021-06-12
Ha már kiszabadulnál a négy fal
közül és újra átadnád magad a
természet nyugalmának, akkor itt
a helyed! Egynapos vízitúránk
tökéletes kikapcsolódást biztosít
kicsiknek
és
nagyoknak,
miközben behajózhatod a Tátiszigetek
csendes,
elzárt,
vadregényes
világát
és
megcsodálhatod
Esztergom
varázslatos látképét a Dunáról.
Élvezd
a
homokfövenyek
pihenőhelyeit, a kavicszátonyok
lábmasszázsát és persze a remek
társaságot!

MIT TARTALMAZ
Az evezéshez szükséges
eszközök és felszerelések
bérleti díját,
A túra szervezését és
gyakorlott vízitúravezetőt,
A Szob-Pilismarót komp
személyjegy díját egy
útra,
Az utazást a túra kezdő
és végpontja között.

Kiemelt látnivalók

Evezés a Dunán
A Duna-Ipoly Nemzeti
Park
A Táti-szigetek
paradicsoma
Párkány és Esztergom
látképe
Az esztergomi szénrakodó
A Garam-torkolat
A Kovácspataki-hegyek
sziklái
A Helembai-sziget és
izgalmas kavicszátonyok
Az Ipoly-torok

MIT NEM TARTALMAZ
Az utazást a túra
helyszínére,
Az étkezést,
A biztosításokat.

TÚRAVEZETŐ: Nagy Gergely
Gergő éppen hogy megtanult járni, vándorútra indult a népmesék
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nyomán hamuban sült pogácsával tarisznyájában. Ezt a szokását
mostanáig sem nőtte ki, folyton új kalandokat keres, és nem tud
megülni a fenekén. Egyetemi évei alatt elcsábították a hegyek, nem
csoda hát, hogy gyakran visszatér Erdély és a Balkán érintetlen
helyeire, ahol még egyedül tud lenni a természet csodáival.
Ausztriában és Németországban töltött évei alatt pedig
szabadidejében az Alpok ösvényeit járta, s mára már úgy ismeri a
vidéket, mint a tenyerét. Igazi két lábon járó térkép: nincs olyan pont
a világban, ahol ne tudna tájékozódni. Túráin pedig mindenkit
magával ragad a hegyekhez, a természethez fűződő szeretetével,
kalandos történeteivel.
ÚTLEÍRÁS
1. nap Szob, Tát, Táti-szigetek, Duna, Esztergom, Szob
Találkozó: délelőtt 09:35 órakor találkozunk a Szobon, a SzobPilismarót révkikötő mellett található parkolóban. A gyors
regisztráció és tájékoztató után együtt utazunk a vízitúránk
kiindulópontjába, a Duna menti Tát településére.

Duna: A Duna több mint egy folyam! A forrástól a tengerig vezető
2888 kilométer hosszú útja során oly sok országot szel át, különleges
vízi útvonal, gazdasági- és lelki kapocs Nyugat-, Közép- és KeletEurópa között, a különböző kultúrák varázslatos találkozóhelye, és
ezen felül még az hazánk egyik legcsodálatosabb természeti
látványossága is!

Táti-szigetek vizes élőhelyei: a Pilisi Bioszféra Rezervátumban
található Táti-szigetcsoport három nagyobb, egy kisebb szigetből és
több folyamatosan változó zátonyból áll. A festői szépségű szigetek
zártsága és háborítatlansága kedvez a természetes, ártéri
növénytakaró fennmaradásának, a védett növények és állatok,
különösen a vizes élőhelyeket kedvelő madarak megtelepedésének.
Különleges fajgazdagságú madárvilág választja költő-, állandó-,
átvonuló-, vagy pihenőhelyéül ezt a paradicsomi vadvilágot.
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Evezés a Dunán: A Duna partján kiosztjuk a vízitúránkhoz
szükséges felszereléseket, mentőmellényeket, majd röviden
mesélünk a vízről, vízi fortélyokról, hajók használatáról és könnyen
elsajátítható irányításáról. A vízre szállás után azonnal megpillantjuk
magunk mellett a Táti-szigeteket, ahol változatos vízi világ vesz itt
körbe és a természet csendje és rendje fogad minket magába.
Szigetről-szigetre, zátonyról-zátonyra evezünk, felfedezünk egy-két
belső ágat, elrejtett szigetet. Magunk mögött hagyva ezt a vízi
paradicsomot, már az Esztergomi bazilika hatalmas sziluettje hívogat
majd, de előtte egy ritkán látható ipari műemlék lesz látható a
vízben: az esztergomi szénrakodó. Egykor itt rakták hajóra a
Dorogon bányászott, és a Duna partjáig szállítószalagon eljuttatott
szenet. Átevezve a Mária Valéria híd alatt, csak kevesek által ismert
szögből csodálhatjuk meg Esztergom városának gyönyörű látképét.
Esztergomot magunk mögött hagyva hamarosan elérjük a Garam
folyó torkolatát. Itt az öt apró szigetből álló Garamtoroki-szigeteknél
állunk meg és élvezzük a homokfövenyt, majd elérve a Kovácspatakihegyek gyönyörű szikláit, a Helembai-szigeten napozunk, majd Szob
felé evezve kikötünk néhány izgalmas zátonyon. Végül betérünk az
Ipoly torkolatba is, majd rövidesen megérkezünk Szobra. Táv: 17 km,
a túra nehézsége: 2.

Hazautazás: A vízitúránk várhatóan a késő délutáni vagy a kora esti
órákban ér véget. Ezután már csak a Szobról történő egyéni
hazautazás vár a kellemesen elfáradó résztvevőkre.
TUDNIVALÓK
Főváros

Időeltolódás

Úti okmány

Budapest

nincs

személyi igazolvány

Valuta

Nyelv

Kiutazás

Magyar forint (HUF)

magyar

egyénileg

Találkozó és megközelítés
Találkozó: 2021. június 12-én szombat délelőtt 09:35 órakor
Szobon, a Szob-Pilismarót révkikötő mellett található parkolóban.
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Megközelítés személyautóval: Budapestről az M2-es autóúton, a
Vác-észak, Nagymaros lehajtónál Nagymaros felé fordulva, majd
végig haladva a Duna melletti úton érhető el Szob.
Térkép

Megközelítés tömegközlekedéssel: Ajánlott a Budapest-Nyugati
pályaudvarról 08:40-kor induló Vác, Szob útvonalon közlekedő
nemzetközi EC vonatot igénybe venni, mely 09:29-re érkezik Szob
megállóhelyre. Innen kb. 10 perc gyaloglással érhető el a
találkozóhely. Figyelem! Indulás előtt tájékozódj a pontos
menetrendről, mert bármikor előfordulhat változás a vonatok és
buszok közlekedésében! Ezért felelősséget irodánk nem vállal.
Térkép

Utazás a túra vég- és kiindulópontja között: Szobról Tátra 17
fős kisbusszal utazunk.
Hazautazás: Vízitúránk aznap a késő délutáni vagy a kora esti
órákban ér véget, Szobon, a Szob-Pilismarót révkikötőben.
Jelentkezési, módosítási és lemondási feltételek
A jelentkezést követő munkanapon küldd el irodánk számára az
utazás előlegét, ellenkező esetben törölnünk kell foglalásod! Ha a
jelentkezés után mégis meggondoltad magad, és nem kívánsz
utazni, írásban jelezd ezt irodánknak! Mindaddig nem foglalunk
számodra szállást illetve programot, amíg az utazás előlege meg
nem érkezik a bankszámlánkra.

Az utazási szerződés csak akkor lép hatályba, ha az iroda írásban
értesít jelentkezésed feltétel nélküli elfogadásáról. Ezen értesítésig a
jelentkezésedet bármikor visszavonhatod és a befizetett előlegedet
az iroda visszafizeti.

A jelentkezéskor (foglaláskor) az alábbi összegű előleget kell
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befizetni:
- a részvételi díj 40 %-át, amennyiben a megrendelés az utazás előtt
több mint 30 nappal történik, és ha az Iroda közreműködőjével kötött
szerződés nem ró ettől szigorúbb kötelezettséget az Irodára,
- a teljes részvételi díjat, ha az utazás kezdetéig 30 nap vagy annál
rövidebb idő van hátra, vagy ha 50.000,-Ft-nál kisebb értékű a
részvételi díj,
- bizonyos speciális utazások esetében a fentiektől eltérő fizetési
feltételeket is érvényesíthet az Iroda, ezeket azonban az utazás
meghirdetésekor és a jelentkezéskor a Megrendelő tudomására
hozza (pl. ha az Iroda közreműködőjével kötött szerződés fentiektől
eltérő szigorúbb kötelezettséget ró az Irodára.)

A jelentkezés (foglalás) után fennmaradó összeget (azaz a
kiegészített teljes részvételi díjat) az utazás megkezdése előtt
legkésőbb 30 nappal ki kell egyenlíteni az irodában. Amennyiben a
fizetési kötelezettségednek nem teszel eleget, az iroda a szerződést
felbontottnak tekinti, és nem áll módjában előlegedet visszafizetni.

A lemondási feltételek a lemondás idejétől függenek. Az utazás
megkezdése előtti 90 napon túli lemondás díjmentes. Ha az utas 90
napon belül mondja vissza a részvételt, úgy a következő útlemondási
díjak (sztornó díjak) érvényesek:
- 90-61. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40 %-a;
- 60-21. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80 %-a;
- 20 napon belüli lemondás, valamint utazás megkezdésekor történő
meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.
Létszám és személyzet
Tájékoztató létszám: 10-20 fő. Az utat minimum 10 fő befizetése
esetén indítjuk el.

A személyzet a Montivago 1 túravezetőjéből, a helyi sofőrünkből
áll. A túravezető változtatásának jogát fenntartjuk.
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A vízitúra eszközei
4 fős kényelmes túrakenukat biztosítunk a résztvevőknek. Minden
hajóhoz tartozik egy vízhatlan hordó, egy kikötést segítő kötél és
személyenként egy evező és egy darab mentőmellény, amelynek
használata kötelező.
Szükséges felszerelés
Vízitúránkhoz könnyű, sportos öltözet szükséges, emellett
mindenképpen legyen nálunk fürdőruha, váltóruha és esőkabát is.
Vízicipőt, túraszandált vagy egy gyorsan száradó, vékony sportcipőt
ajánlott hozni. Ne felejtsd otthon a fejfedődet, naptejet és
napszemüveget sem!
Étkezés és ivóvíz
A vízitúra közben semmilyen lehetőségünk nem lesz élelmiszer
vásárlására vagy bármilyen étterembe, vendéglátóhelyre betérni.
Ezért megfelelő mennyiségű szendvicset hozz magaddal az útra!
Ajánlott ezenkívül néhány energia-, müzli- vagy csokoládészelet,
szőlőcukor, esetleg gyömölcs (ha gyümölcsöt pakolunk figyeljünk rá,
hogy ne nyomódjon szét!) megléte is. Legalább 2 liter ivóvízzel indulj
útnak, mivel útközben nincs lehetőség ivóvizet vételezni.
Csomagolás
Fontos tudni, hogy a vízitúrák során nem tudunk magunkkal
vinni sok felszerelést. Egy kenuhoz 1 darab vízhatlan, zárható
hordót biztosítunk. Így kérünk, hogy vedd figyelembe, ebbe kell
elhelyezned csomagodat, annak érdekében, hogy ne legyen vizes.
Érdemes
olyan
hátizsákot
vagy
vízhatlan
táskát
választani, amelyben elfér a túrára szánt napi élelem, víz, váltóruha,
törülköző, pénz, naptej. Érdemes beszerezni egy vízhatlan
telefontokot,
ha
szeretnél
a
túra
során
telefonoddal
fényképezni. Ezenkívül hozz magaddal egy törölközőt vagy szivacsot
vagy ülőpárnát, amelyre ráülhetsz, hogy kényelmesebb legyen az
egész napos ülés a kenuban.
A vízitúra nehézsége
Ezen az úton való részvétel alapvető feltétele a biztos úszni tudás. A
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vízitúrán való részvételhez átlagosan sportos erőnlét és kitartás
szükséges. Ajánlott az evezős tapasztalat, de a teljesen kezdők
számára is a túravezetőink elmagyarázzák a kenuzással kapcsolatos
alapvető tudnivalókat.

A vízitúráinak nehézségét ötös skálán adjuk meg, bővebb
tájékoztatás
itt
található: https://montivago.hu/tudnivalok/a-turak-nehezsege
Biztosítások és nyilatkozatok
Belföldi utazásodhoz, a Montivago partnerének az Európai Utazási
Biztosító (EUB) kedvezményes biztosításainak megkötésére van
lehetőség. Amennyiben rendelkezel idehaza társadalombiztosítással,
úgy a biztosítás nem kötelező, de ajánlott.
A túrához legmegfelelőbb balesetbiztosítást a jelentkezési lapon
választhatod ki.

Az időjárás változékonysága miatt a túravezetőnk fenntartja a jogot,
hogy rossz idő esetén – eső, villámlás, köd, viharos szél, korlátozott
látási viszonyok – megváltoztassa a programot a résztvevők
egészsége, biztonsága érdekében. Ez jelentheti a különböző
látnivalók
vagy
programpontok
sorrendjének
felcserélését.
Amennyiben az időjárás különösen barátságtalan – a résztvevők
biztonsága, egészségük védelme érdekében – el is maradhatnak
túrák. Egy ilyen jellegű döntés a Montivago túravezetőjének
hatáskörébe tartozik és minden résztvevőre kötelező érvényű. Egy
esetleges programváltozás esetén a túravezetőnk minden esetben
alternatív programokat javasol a helyszínen.

Az Iroda az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett utaslétszám el
nem érése esetén, illetve ha az utazást a szerződéskötéskor előre
nem látható – ez emberi életet, egészséget vagy vagyonbiztonságot
veszélyeztető – külső körülmény merül fel („vis maior”), a
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szerződésben megállapított
megkezdése előtt

határidőig,

legkésőbb

az

utazás

- 20 nappal a 8 napnál hosszabb utak esetén,
- 8 nappal a 2 - 8 nap közötti időtartamú utak esetén,
- 48 órával a 2 napnál rövidebb utak esetén a befizetett összegek
visszatérítése mellett elállhat a szerződéstől, azzal, hogy az Iroda
elállása esetén („vis maior” vagy a minimum létszám el nem érése
miatti elállást) az utasnak a szerződésnek megfelelő vagy ahhoz
hasonló szolgáltatást vagy programot köteles felajánlani. Ha az utas
nem fogadja el a felajánlott szolgáltatást vagy programot, akkor az
Iroda köteles az utas által megfizetett részvételi díjat/előleget teljes
egészében visszafizetni.

Irodánk fenntartja magának a jogot, hogy azok jelentkezését
elutasítsuk, akikről korábban azt tapasztaltuk, hogy hozzáállása nem
illeszkedik a Montivago szellemiségéhez, nem csapatjátékos és nem
tud együttműködni irodánkkal, utastársaival és túravezetőivel. Ez
mindannyiunk érdeke, hiszen sem te, sem utastársaid nem tudnak
így felhőtlenül kikapcsolódni.
Az utazás ajánlott korhatára: 5-69 év.
SZÁLLÁS
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