Dráva vízitúra
Kis mesevilág ez a délnyugat-magyarországi Magyar és Horvát határ között bolyongó folyó, ahová minden évben
visszatérünk legalább egyszer. Erről a túráról írunk itt Nektek egy pár sort.
A túra során megközelítőleg 120 km-t teszünk meg a Dráva legszebb és legizgalmasabb szakaszán Őrtilos - Drávasztára
között.
A Dráva folyó a Duna - Dráva Nemzeti Park hatásos védelem alatt áll, így nekik köszönhetően gyakorlatilag érintetlen
vízterületeken evezünk végig, és túra során sem a vízen sem a parti táborhelyeken nem találkozunk más túrázókkal.
A Dráva Őrtilosnál lépi át először az országhatárunkat és a Mura folyóval egyesülve innen folytatja tovább az útját.
Mi első nap innen, Őrtilosból indulunk kalandos víziutunkra. A táborhely közvetlenül a vízparton található a MuraDráva összefolyásánál, így a reggeli eligazítás közben szokhatjuk a hatalmas víztömeg látványát.
Eligazítás után vízreszállásnál már érezhetjük víz erejét, a Dráva meglepően gyorsan folyik, így kifejezetten ügyelni kell
arra, hogy lehetőleg ne boruljunk be már az indulásnál :). 45 km-t teszünk meg az első napon, de ez vizonylag gyorsan
eltelik, hiszen a víz annyi izgalmat tartogat, hogy nem lesz időnk unatkozni. Repülni fog az idő! Kb 5-6 óra evezés után
kikötünk Vízváron, egy nagyon hangulatos Dráva parti táborhelyen. A falu közel van, és a helyi vendéglátás semmi
kivetnivalót nem hagy maga után. A táborhely ugyan nomád, de a faluban a melegvízes zuhany megoldható. Második
nap a menetrend hasonló az előzőhöz, a reggeli pakolás és eligazítás után (a Dráván kiemelkedően fontos a
túravezető eligazításának meghallgatása) útnak indulunk Barcs-ra, egy 39 km-es túrára. A túra során ismét gyors
folyású vízen haladunk, a táv hamar eltelik, útközben egy két komolyabb akadályra kell csak figyelnünk. (kotróhajók
kikötve a parthoz. Jó, ha a drótkötelet messzire kerüljük :)) 4-5 órás evezés után "civilizáció" nyomait véljük felfedezni,
megsokasodnak a parton a házak, kissebb - nagyobb hajók, majd hamarosan egy hidat látunk átívelni a víz felett, ami után
azonnal ki is kötünk a barcsi szabadstrand mellett fekvő táborhelyen. Ez egy igazi "luxusszállás" nagy vízesblokk,
melegvíz, büfé és a közeli város, Barcs kényeztet minket egy kicsit a hosszú hajóút után. Aharmadik nap reggele egy
kicsit nyugodtabban telik, hiszen az előző két nap távjaihoz képest jóval kevesebbet evezünk a romantikus vízparti
táborhelyünkre, Szentborbásra, ahol beköltözünk egy napra egy századeleji gátőrházba, és eszünk iszunk, mulatunk!
Természetesen itt is van melegvizes zuhanyzó :). Negyedi napon nekiindulunk az utólsó evezésnek, ami elég lazának
ígérkezik, hiszen kevesebb mint 20 km-t teszünk meg a Dráván. Néhány óra evezés és csorgás-bezsélgetés után
megérkezünk Drávasztárára,ahonnan lovaskocsi visz minket a közeli Sellyére az Ormánság fővárosába. Út közben
megnézzük Drávasztára és Marócsa híres kazettás templomait. Sellyén a termálfürdő mellett lévő kemping lát minket
vendégül, és a termálfürdő belépődíját természetesen tartalmazza a túra ára, így ezzel sem kell törődni. Sellyén érdemes
megnézni a parkot a gyönyörű ősfáival és a fák között rejtőző szobraival, illetve ha marad idő hazautazás előtt, az
Ormánság múzeumot.
További lehetőség az, hogy 2 napot evezve, Vejti érintésével Drávaszabolcsnál fejezzük be a vízitúrát!
Gyertek el és éljétek át Ti is!

