
Rákóczis Vízitúra 
Mosoni-Duna 

július 11-17. 
 

Meghirdetjük iskolánk 2022-es vízitúráját. 
Az idei túrán a Mosoni-Dunán evezünk. A Mosoni-Duna a Duna folyó déli fattyúága, több mint száz 

kilométer hosszan kanyarog, majd Győr után, Véneknél ömlik a Dunába. Túránk során a kezdeti 
kanyarokkal teli szakasz után békésebb folyószakaszon haladunk, kellemes táborhelyeken kötünk ki. 

A vízpart majdnem végig erdővel borított, a folyó medre többnyire kavicsos, de helyenként homokkal 
és iszappal is találkozhatunk. A Mosoni-Duna Győr legjelentősebb folyója. A hajóforgalomtól elzárt, 

ezért teljesen nyugodtan lehet rajta vízitúrázni. 
 

Időpont: 2022. július 11-17. 
                                    Részvételi díj: 45 000 forint 
                       

A részvételi díj tartalmazza: 
 

Szállás:  folyóparti kempingekben tábori ággyal ellátott katonai sátrakban, zuhanyozási 
lehetőséggel  
Étkezés: reggeli, ebéd hidegcsomag este meleg vacsora (1.nap vacsora-utolsó nap ebéd)                                                    

Kenuk és a hozzá tartozó eszközök bérlése (mentőmellény, lapátok), 60l vízhatlan zsák/fő a 

csomagok vízen való szállításához, túravezetés, útikalauz füzetet (információs anyag a 

túraútvonalról és a programokról), illetve logózott póló.                                                               

Utazás: vonattal    

Jelentkezés: 

Az első részlet befizetésével és a jelentkezési lap elküldésével lehet. 

 

Jelentkezési határidő május 15. vagy ameddig vannak szabad 
helyek! 

 
- Első részlet, 20 000 Ft befizetése személyesen  

             Vámos Krisztina vagy Fábián Viktor testnevelőknél lehet. 
- jelentkezési lap:  

                   Vízitúra jelentkezési lap 
 
 

- Második részlet   25 000 Ft                        határidő május 22. 

https://docs.google.com/forms/d/1vcfLkRxxc5FvJpxfleEDau8KLbeARa_GUsrV5PkJyhA/edit


 
Tervezett program: 

 

1-2 nap: Rajka                                                                                                                 Csillagtúrák 
Érkezés Rajkára koradélutánig, a Mosoni-Duna partján lévő Kempingbe.  

A szállás elfoglalása után próbaevezést tartunk. A sportolni vágyóknak a szálláshelyen több 

lehetőség is kínálkozik.  

Programlehetőség: a magyar-osztrák-szlovák hármashatáron felállított Hármashatár-kő és 

Szoborpark felkeresése, elérhető egy tanösvény, ahol szebbnél-szebb helyek tekinthetők 

meg, ill. a 2. nap elevezünk a Hallépcsőhöz.   

3. nap: Rajka-Mosonmagyaróvár                                                                                Táv: 33 km 

Reggeli után elhagyjuk a rajkai szállásunkat Mosonmagyaróvárig evezünk. Itt két éjszakára 

elfoglaljuk új táborhelyünket.  

4. nap: Mosonmagyaróvár                                                                                           Csillagtúrák                                                                        

Reggeli után csillagtúrát teszünk Mosonmagyaróvár közelében. 

Programlehetőség: Mosonmagyaróvári vár látogatása, ellátogathatunk a szélerőműhöz 

vagy a Szent-János oszlophoz.  

5.  nap: Mosonmagyaróvár-Novákpuszta                                      Táv: 29 km     

Reggeli után evezés Novákpusztáig az enyhén kanyargó folyót a bedőlt fák miatti árnyékos, hűs 

partszakaszok övezik, a gazdag növény és állatvilág testközelbe kerül.  

Bográcsos vacsora.  

6.  nap: Novákpuszta-Dunaszeg                          Táv: 26 km 

Reggeli után evezés Dunaszegig. 

A sportolni vágyóknak itt több lehetőség is rendelkezésükre áll. Az utolsó éjszakán közös 

tábortűz mellett idézhetjük fel a hét izgalmait. 

7.  nap: Dunaszeg-Győr                                                                                                   Táv: 15 km 

Az utolsó reggelit követi az utolsó vízre szállás, meg sem állunk a célállomásig Győrig, 

Magyarország műemlékekben gazdag, csodálatos barokk városába. A hajók-felszerelések 

leadása, hazautazás. 

 

 

Találkozás: július 11. hétfő, Keleti pályaudvar, 6.50 órakor a főbejáratnál lévő Menetrendi 
tájékoztató kivetítője előtt.  
A 7.30-kor induló 60 RAILJET XPRESS  (Budapest-Keleti  -  München Hbf) vonattal megyünk. 

az egészségügyi lapot kitöltve, aláírva hozzák magukkal a gyerekek a táborba (mailen lesz 
megosztva). 
Hazaérkezés: július 17. vasárnap, 16.19 Keleti pu.  
 

 

 

 

https://jegy.mav.hu/menetrend/allomas?d=2022-03-18T07:40:00%2B01:00&a=005510017&lang=hu
https://jegy.mav.hu/menetrend/allomas?d=2022-03-18T07:40:00%2B01:00&a=008020347&lang=hu


 

 

Ajánlott túrafelszerelés: 

hálózsák, sapka, vagy kendő (napszúrás elkerülésére), naptej (40+), szúnyogriasztó, szandál 

(sportos), vagy „vízicipő”, hosszú ujjú póló (leégés ellen), evőeszköz, pohár/flakon, kis kés 

vagy bicska, tányér, ruha eső ellen (esőkabát, esetleg vízhatlan nadrág), ha van vízhatlan 

zsák (kicsi/közepes) 

Sátorra az idei túrán nem lesz szükség, előre felállított tábori ágyakkal ellátott katonai 

sátrakban lesz a szállásunk.  

Nem lesz csomagszállítás, ezért a túrán résztvevőknek 60 literes vízhatlan zsákot 

biztosítunk. Kérek mindenkit, hogy a praktikus szállítás érdekében sporttáskát, vagy 

hátizsákot hozzon, bőrönd KIZÁRVA! 😊 

 
A táborral kapcsolatos aktuális információk megtalálhatóak az iskola honlapján: 

 http://www.budai-rfg.hu/ 

egyéb információ: 

Vámos Kriszta: +36 70 4589727, vamos@budai-rfg.hu 

 

Túraszervező tanárok: Vámos Krisztina, Fábián Viktor és Párdányi Bori 

http://www.budai-rfg.hu/
mailto:vamos@budai-rfg.hu

