Ipoly vízitúra
2019-06-16 - 2019-06-16
Ragadj lapátot és evezzünk egyet
egynapos
vízitúránkon
a
vadregényes
Ipolyon,
4
személyes túrakenukban! Sajátos
élményt jelent, hogy a természet
ezen vízi útjának és e barátságos
folyó
kanyarjainak
meghódításában csak a víz
áramlataira
és
izmainkra
számíthatunk! Érezd át a folyó
játékát és a természet pihentető
nyugalmát!
MIT TARTALMAZ

Kiemelt látnivalók
Evezés az Ipolyon
A Duna-Ipoly Nemzeti
Park
A Börzsöny tömbje
A Kovácspataki-hegyek
Természetvédelmi Terület
Az Ipoly áttörés a
Börzsöny és a
Kovácspataki-hegyek
között
Az Ipoly-torok
MIT NEM TARTALMAZ

Az evezéshez szükséges
eszközök és felszerelések
bérleti díját
A túra szervezését és
gyakorlott vízitúravezetőt
Az utazást a túra kezdő
és végpontja között

Az utazást a túra
helyszínére
Az étkezést
A biztosításokat

ÚTLEÍRÁS
1. nap Szob, Ipolyszalka, Ipoly, Szob
Találkozó: délelőtt 09:15 órakor találkozunk a Szobon, a SzobPilismarót rév mellett található parkolóban. A gyors regisztráció és
tájékoztató után együtt utazunk vízitúránk kiindulópontjába, az Ipoly
menti Ipolyszalka településére.
Ipoly: A felvidéki Forgáchfalva közelében, a Vepor-hegység
vadonjából, az Ipoly-hegy alól apró csermelyként indul útjára az
Ipoly, hogy 212 kilóméteren át kanyarogva útja végén a Börzsönyt
megkerülve Szobnál a Dunába torkolljon.
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Evezés az Ipolyon: Az Ipoly partján kiosztjuk a vízitúránkhoz
szükséges felszereléseket, mentőmellényeket, majd röviden
mesélünk a vízről, vízi fortélyokról, hajók használatáról és könnyen
elsajátítható irányításáról. Ezt követően a partról csillogó, játékos
Ipolyba toljuk a hajókat és siklunk is a vízen egy teljesen másik világ
felé. Az Ipoly folyó és vadregényes ártere Magyarországon
egyedülálló állat- és növényfajokat rejtő, festői szépségű tája egyike
az utolsó szinte érintetlenül hagyott folyóvidékeknek. A keskeny
Ipolyt a rengeteg kanyarulat, kavicszátony és sziget, a folyót kísérő
szemet gyönyörködtető erdők eszményi vízitúrás helyszínné
varázsolják. Minden kanyarulat egy új világot és élményt ad.
Ebédidőben egy nyugalmas partszakaszon verünk tábort, ahol
elfogyaszthatjuk az otthonról hozott ételünket. A jóleső és erőt adó
szusszanás után átevezünk a Kovácspataki-hegyek és a Börzsöny
erdős lankái között nyíló Ipoly áttörésen. Ahogy kinyílik az áttörési
szakasz, először Ipolydamásd házai, majd a túloldalon a felvidéki
Helemba templomtornya köszönt minket. Hamarosan a torkolathoz
érkezünk, ahol az Ipoly a Dunába folyik. Itt igazi víziparadicsom vár
minket: a folyó finom hordalékából nagyszerű homokfövenyt épített,
amelyen, mint egy igazi tengerparti strandon, a legjobb helyünk lesz
napozásra és fürdőzésre. A torkolattól már csak pár perc és
evezőcsapás a Dunán és megérkezünk a szobi révhez. Táv: 18 km, a
túra nehézsége: 3.

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
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Magyar forint (HUF)

magyar

egyénileg

Találkozó és megközelítés
Találkozó: 2019. június 16., vasárnap délelőtt 09:15 órakor Szobon, a
Szob-Pilismarót révkikötő mellett található parkolóban.

Megközelítés személyautóval: Budapestről az M2-es autóúton, a Vácészak, Nagymaros lehajtónál Nagymaros felé fordulva, majd végig
haladva a Duna melletti úton érhető el Szob.
Térkép

Megközelítés tömegközlekedéssel: Ajánlott a Budapest-Nyugati
pályaudvarról 08:07-kor induló Vác, Szob útvonalon közlekedő
zónázó vonatot igénybe venni, mely 09:05-ra érkezik Szob
megállóhelyre. Innen kb. 10 perc gyaloglással érhető el a
találkozóhely.
Térkép

Hazautazás: Vízitúránk 2019. június 16., vasárnap 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
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az iroda visszafizeti.

A jelentkezéskor (foglaláskor) az alábbi összegű előleget kell
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.
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A személyzet a Montivago 1 túravezetőjéből, a helyi sofőrünkből áll.
A vízitúra eszközei
4 fős kényelmes túrakenukat biztosítunk a résztvevőknek. A
felszereléshez tartozik hajónként egy vízhatlan hordó, egy kikötést
segítő kötél és személyenként egy evező és egy darab
mentőmellény.
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.
Étkezés és ivóvíz
A vízitúra közben semmilyen lehetőségünk nem lesz élelmiszer
vásárlására vagy bármilyen étterembe, vendéglátóhelyre betérni.
Ezért megfelelő mennyiségű szendvicset vigyünk magunkkal ebédre.
Ajánlott, hogy legyen nálunk továbbá néhány energia-, müzli- vagy
csokoládészelet, szőlőcukor, esetleg gyömölcs (ha gyümölcsöt
pakolunk figyeljünk rá, hogy ne nyomódjon szét!). Legalább 1,5 liter
ivóvízzel induljunk útnak mivel útközben nincs lehetőség ivóvizet
vételezni.
Csomagolás
A vízitúránk során nem tudunk magunkkal sok felszerelést vinni. Egy
kenuhoz, tehát 3 vagy 4 fő számára 1 darab vízhatlan hordót
biztosítunk.
A vízitúra nehézsége
Ezen az úton való részvétel alapvető feltétele a biztos úszni tudás. A
vízitúrán való részvételhez átlagosan sportos erőnlét és kitartás
szükséges. Kifejezetten ajánlott az evezős tapasztalat, de a teljesen
kezdők számára is a túravezetőink elmagyarázzák a kenuzással
kapcsolatos alapvető tudnivalókat.
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A vízitúráinak nehézségét ötös skálán adjuk
tájékoztatás a tudnivalók menüpont alatt található.

meg,

bővebb

Biztosítások és nyilatkozatok
Fontos, hogy az utazáson való részvétel feltétele, hogy megfelelő
balesetbiztosítással rendelkezz, amely a speciális helyszínről történő
mentést is tartalmazza! A túrához legmegfelelőbb balesetbiztosítást
a Montivago partnere, az Európai Utazási Biztosító nyújtja, amit a
jelentkezési lapon választhatsz ki.

Váratlan betegségek vagy balesetek esetén az útlemondási (storno)
biztosítás nyújthat segítséget Neked. Ilyen esetben a biztosító az
útlemondási (storno) biztosításodnak megfelelő önrész levonása
után visszatéríti az utazás árát.

Az időjárás változékonysága miatt a túravezetőnk fenntartja a jogot,
hogy rossz idő esetén – eső, köd, rossz látási viszonyok – megváltoztassa a programot a résztvevők egészsége, biztonsága érdekében.
Ez jelentheti a különböző látnivalók vagy programpontok sorrendjének felcserélését, de különösen zord időjárás esetén – 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
szerződésben megállapított határidőig, legkésőbb az utazás
megkezdése előtt
- 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
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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.

Az utazás ajánlott korhatára: 5-69 év.
SZÁLLÁS
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