Dunakanyar vízitúra
2019-10-12 - 2019-10-12
Az egynapos evezős túránk során
a Duna talán legszebb hazai
szakaszán
lapátolunk
4
személyes túrakenukban Vácig!
Minden egyes húzással közelebb
kerülünk
a
természet
szépségéhez,
légzésünk
nyugodtabb
lesz
és
egyre
kevesebb
gondolat
jár
a
fejünkben. Éld át a valódi
kikapcsolódás élményét és evezz
velünk messze a hétköznapoktól!

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

Kiemelt látnivalók
Evezés a Dunán
A Pilismaróti-öböl
A Duna-Ipoly Nemzeti
Park
Visegrád látképe
A Pilis tömbje
A Szentendrei-sziget
Verőce és a Duna-parti
emblematikus Ybl Miklós
támfal
A Naszály látképe
Vác barokk városképe
MIT NEM TARTALMAZ
Az utazást a túra
helyszínére
Az étkezést
A biztosításokat

TÚRAVEZETŐ: Nagy Gergely
Gergő éppen hogy megtanult járni, vándorútra indult a népmesék
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
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magával ragad a hegyekhez, a természethez fűződő szeretetével,
kalandos történeteivel.
ÚTLEÍRÁS
1. nap Vác, Szob, Duna, Vác
Találkozó: délelőtt 09:00-kor találkozunk a Vácott, a Duna utca
végénél, ahol az autóval érkezők le tudják rakni gépjárműiket. A
vonattal érkezőket a váci vasútállomás P+R parkolójában vesszük fel
09:15-kor, innen Szobig utazunk busszal.
Szobon a gyors regisztráció és tájékoztató után a Duna partján
kiosztjuk
a
vízitúránkhoz
szükséges
felszereléseket,
mentőmellényeket, majd röviden mesélünk a vízről, vízi fortélyokról,
hajók használatáról és könnyen elsajátítható irányításáról.

Duna és a Dunakanyar: 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 Kelet-Európa között, a különböző kultúrák varázslatos
találkozóhelye, és ezen felül még az hazánk egyik legcsodálatosabb
természeti látványossága is! Különösen bámulatos Duna menti táj a
hegyekkel-völgyekkel szabdalt, erdők zöldjében pompázó, építészeti
remekművek és vallási zarándokhelyek gazdag tárával csábító és
varázslatos hangulatú településekre hívogató Dunakanyar!

Evezés a Dunán: Szobtól vízitúránkat a festői Dunakanyarban, a
Duna-Ipoly Nemzeti Park területén kezdjük. A Szobnál még tág völgy
egyre jobban összezár és a Duna a Börzsöny, a Pilis és a Visegrádihegység között tör utat magának. A folyó sodrása igazi
élménytúrává, kényelmes csorgássá teszi az evezést, így
zavartalanul gyönyörködhetünk hazánk egyik legnagyszerűbb
tájképében. Elhagyva a Pilismaróti-öblöt és a Zebegényi-szigetet,
hamarosan már a Zebegény felett magasodó Hegyes-tető integet,
majd Dömös tűnik fel és a szemközti remetebarlangok szája
feketéllik majd felettünk. Az egyedülálló látványosságot adó,
változatos és lebilincselő táj a Duna mentén egy pillanatig sem hagy
unatkozni: előbb Nagymaros gótikus templomtornya vonja el
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figyelmüket, majd magasan a fejünk felett a visegrádi Fellegvár tűnik
fel. Pihenésképp a Szentendrei-sziget legészakibb csücskénél, egy
igazi nomád paradicsomnál, a Kisoroszi szigetcsúcsnál állunk meg.
Innen már Vácig evezünk, megcsodálva közben Verőce
emblematikussá vált Duna-parti látványosságát, az Ybl Miklós támfal
által kiemelt verőcei partszakaszt. Táv: 29 km, a túra nehézsége: 3.

Hazautazás: A vízitúránk várhatóan a késő délutáni vagy a kora esti
órákban ér véget Vácon a Duna utca végén található kiszállóhelynél,
innen már csak a Vácról 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: 2019. október 12., szombat délelőtt 09:00 találkozunk a
Vácott, a Duna utca végénél, ahol az autóval érkezők le tudják rakni
gépjárműiket. A vonattal érkezőket a váci vasútállomás P+R
parkolójában vesszük fel 09:15-kor, innen Szobig utazunk busszal.

Megközelítés személyautóval: Budapestről az M2-es autóúton, a Vác,
Gödöllő lehajtónál Vác felé fordulva, majd végig haladva a városon
érhető el a váci Duna utca.
Térkép

Megközelítés tömegközlekedéssel: Ajánlott a Budapest-Nyugati
pályaudvarról 08:40-kor induló Vác, Szob útvonalon közlekedő
Báthory EuroCity vonatot igénybe venni, mely 09:06-ra érkezik Vác
megállóhelyre.
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Térkép

Hazautazás: Vízitúránk 2019. október 12., szombat a késő délutáni
vagy a kora esti órákban ér véget, Vácott.
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
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
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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 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. Az erős napsugárzás ellen való védelem miatt
érdemes fejfedőt (kalap, baseball sapka, kendő), napszemüveget és
naptejet is csomagolni.
Étkezés és ivóvíz
A vízitúra közben semmilyen lehetőségünk nem lesz élelmiszer
vásárlására vagy bármilyen étterembe, vendéglátóhelyre betérni.

5/7

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 buszban pedig nincs mód semmilyen holmit otthagyni!
A vízitúra nehézsége
Ezen az úton való részvétel alapvető feltétele a biztos úszni tudás. A
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
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.
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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
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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