Szigetköz túra
A vonattal érkezőkre a rajkai állomástól az Aranykárász kempingig kényelmes 20 perces séta vár. A cipekedés miatt nem
kell aggódni, a csomagszállítás a Víziló Vízitúránál ezen a napon is működik, telefonos egyeztetés után a túraszervezők
gondoskodnak a jól megpakolt hátizsákokról és sátrakról. Sátorverés után kezdődhet is az intenzív lazítás: terepszemle a
környéken, vagy ismerkedés a többi túrázóval a büfében.
Első reggel általában nem sietjük el az ébredést, kényelmes reggeli és sátorbontás után létszámellenőrzés és az alapvető
tudnivalók tisztázása, majd mindenki kiválaszthatja a neki legszimpatikusabb kenut és evezőt. A túravezetők elmondják
mire is számíthatunk a nap során, majd kezdődhet a vízre szállás és a csapat már el is indul felfedezni a Szigetközt és a
Mosoni-Dunát, az ún. „Tiszta-víz” felé, ami rendkívüli ritka természeti képződmény a Magyarországon. Az első nap
bemelegítésképpen ez a 4 órás út bőven elég, az ember elkezdi megszokni a kenuban való életet. Haza érekzés, pihegés,
vacsora és utána egy kis buli, majd másnap indul a csapat Dunakiliti felé. A parton maradó túravezető bepakolja a
csomagokat a csomagszállító autóba, a csoport közben már indulóban van. Nincs nehéz dolguk, mert egyenes csatornán az
ún. Szivárgó-csatornán vezet az út, nyugodtan lehet gyakorolni az evezést, kormányzást és a hajócipelést is, hiszen
unaloműzésként három átemelés (vízi akadály miatt a hajók parton való eljuttatása a következő vízreszálló helyig) vár a
hajósokra.
A vonattal érkezőkre a rajkai állomástól az Aranykárász kempingig kényelmes 20 perces séta vár. A cipekedés miatt nem
kell aggódni, a csomagszállítás a Víziló Vízitúránál ezen a napon is működik, telefonos egyeztetés után a túraszervezők
gondoskodnak a jól megpakolt hátizsákokról és sátrakról. Sátorverés után kezdődhet is az intenzív lazítás: terepszemle a
környéken, vagy ismerkedés a többi túrázóval a büfében.Első reggel általában nem sietjük el az ébredést, kényelmes
reggeli és sátorbontás után létszámellenőrzés és az alapvető tudnivalók tisztázása, majd mindenki kiválaszthatja a neki
legszimpatikusabb kenut és evezőt. A túravezetők elmondják mire is számíthatunk a nap során, majd kezdődhet a vízre
szállás és a csapat már el is indul felfedezni a Szigetközt és a Mosoni-Dunát, az ún. „Tiszta-víz” felé, ami rendkívüli ritka
természeti képződmény a Magyarországon. Az első nap bemelegítésképpen ez a 4 órás út bőven elég, az ember elkezdi
megszokni a kenuban való életet. Haza érekzés, pihegés, vacsora és utána egy kis buli, majd másnap indul a csapat
Dunakiliti felé. A parton maradó túravezető bepakolja a csomagokat a csomagszállító autóba, a csoport közben már
indulóban van. Nincs nehéz dolguk, mert egyenes csatornán az ún. Szivárgó-csatornán vezet az út, nyugodtan lehet
gyakorolni az evezést, kormányzást és a hajócipelést is, hiszen unaloműzésként három átemelés (vízi akadály miatt a hajók
parton való eljuttatása a következő vízreszálló helyig) vár a hajósokra.
Ez a táv rövid, 3-4 óra alatt kényelmesen leér a csapat Dunakilitire. Ott általában az első út a büfébe vezet, majd a
szükséges folyadékpótlás után irány a Vízilovas autó, a csomagok és a sátorállítás. A délután nagy része és az este ilyenkor
még szabad. Általában bőven akad jelentkező még egy kisebb körtúrára. De akinek ehhez már nem fűlik a foga, besegíthet
a vacsora készítésénél, vagy kisétálhat a duzzasztóművön keresztül egészen az Öreg-Dunáig. Megéri az esti gyaloglás, a
fenékküszöbön átdübörgő víz különleges látványt nyújt. Egy kis ízelítő a vízben rejlő energiákból. Az éjszaka gyorsan
eltelik, erről az aznapi evezés és a Vadvíz Kemping büféje is gondoskodik. Másnap reggel korai kelés, mert újabb kis séta
vár a friss zsemlére vágyókra a faluban lévő boltig. A Viziló Vízitúra túravezetői korlátozott létszámban (általában
csoportonként egy fő) embert is tudnak szállítani :) a boltig és vissza, ez csupán szervezés kérdése. Bevásárlás és reggeli
után indulás rögtön evezni, hiszen három éjszakát is töltünk a Vadvíz kempingben, most nem kell sátrat bontani,
csomagolni. A nap programja kb. 5 órányi pihenőkkel és fürdőzéssel fűszerezett evezés. Útbaejtjük Doborgaz-szigetet,
ahol egy hoszabb pihenőt tartunk, majd egy nagy körrel visszaérkezünk Dunakilitire. Végcél a hajók lerakodása után
valószínűleg ismét a büfé, majd ha éhes a csapat és előző nap kihagyta ezt az óriási élményt, segít a túravezetőknek
vacsorátfőzni
Harmadnap a program majdnem ugyan ez, ezen a napon a Felső-szigetköz egy másik részét tekintjük meg vízről és partról
egyaránt, illetve ha marad idő végigmegyünk a kalandpályán is, amit a Vadvíz Kempingnek köszönhetünk.

A következő reggel már rutinosan kezdődik: bevásárlás, reggeli, pakolás, dél körül indulás Kisbodakra. Ez a nap az
előzőeknél már kicsit hosszabb és kalandosabb: kb. 6 óra, 3 izgalmas zúgóval spékelve, amik nem veszélyesek, de ha valaki
nem figyel, könnyen vizes lehet a haja. De hát ezért is evez az ember! Kisbodak... erre a helyre mindenki emlékezni fog.
Csendes, természetközeli, magányos hely. Nincs tömeg, nincs zaj, csak a Szigetköz. Kedves, családias kemping,
az Esthajnalcsillag Táborhely, a Vízilovak otthona egyben. Itt újra két éjszakát töltünk majd!

Mire megérkezünk a

vacsora általában már rotyog a büfé teraszán, (persze ha előző este kért a csapat), de azért mindig fel kell készülni egy kis
krumplipucolásra. A falu innen 2 perc gyalog, este érdemes bemenni, megismekedni a helyi vendéglátással. Nem bánjátok
meg! Másnap újabb körtúra, az Öreg-tóhoz. Ez valójában egy ártéri erdő. Egy kusza, élettel teli ártéri erdő. Garantáltan
emlékezetes órákat tölt el az ember a vízen, nem is nagyon akar utána partra szállni. Ha első alkalommal jársz ezen a
helyen, este biztosan megfogadod hogy a zárótúrán vagy éppen egy év múlva újra itt leszel. Ha ez már többször is
megtörtént veled, tudod jól miért éri ez meg!

Mert aki egyszer eljött velünk, az visszatér...

