György Weszely <wekszgyuri49@gmail.com>
tel.: 06-70-305-1963

RÁBA-DUNA túra

(Rábakeresztúr - Szentgotthárd - Budapest)
2020. június 19.-28.
Indulás: június 19. péntek 9h (pontosan!)
a volt KSH csónakházból Bp. III. Kossuth L. üdülőpart 15-17.
Hajók és nagyobb csomagok berakása trailerrre: június 18.
csütörtök 17h.
A nagyobb csomagokat a trailer alsó részébe a hajók alá helyezzük el.
Utazás Szentgotthárdra: mikrobusz + trailerrel . Útközben egy nagyobb
bevásárlóközpontnál még megállunk, ahol még vásárlásra és a
vizesedények megtöltésére lesz lehetőség.
Költség: 120.000,-Ft a személy- és hajószállítási költség, mely
létszámarányosan kerül felosztásra.

Előleg: 5000,-Ft/fő, amely befizetendő Weszely Györgynek a
Magnet Banknál vezetett 16200175-00265120 számlára.
A jelentkezés az előleg befizetéssel válik véglegessé.
A túrahajókról mindenki egyénileg gondoskodik, a Rába felső
szakasz vadvíz jellege miatt túrakajakot javasolok mindenkinek.
A KSH Baráti Kör tagoktól kérem a tervezett hajó nevének megadását is.
Táborozás a folyóparton vadkempingben történik. Néhány alkalommal
lesz lehetőség kempingbe bemenni étkezés, tisztálkodás céljából.
Élelmezésről, sátorról és egyéb felszerelésről mindenki saját maga
gondoskodik.
A ruházat, igazolványok stb. vízhatlan csomagolására vízhatlan zsák
szükséges.
Kötelező felszerelés a hajókhoz: kikötőkötél, mentőmellény, szivacs,
elemlámpa.
Élelem beszerzésére naponta van lehetőség, de 1 napi élelemtartalék
mindig legyen.
A túratáv teljesítése érdekében a beszerzés, városnézés ideje korlátozott.
A távok teljesítéséhez naponta átlagosan 7-8 órát kell evezni.
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt.
A Rába Sárvárig vadvíz jellegű, sebes, kanyargós. A váratlan vízáramlások
bedőlt fák, uszadékok, faágak gyors döntést tesznek szükségessé.

A részletes tervezet lejjebb olvasható:

Részletes tervezet napi bontásban:
1. Jún. 19. péntek
trailerrel.
2. jún. 20. Szo
3. jún.21. V
4.jún.22.

H

5. jún 23. K
6 jún.24. Sze

Budapest-Szentgotthárd utazás mikrobusz+
Folyamkilométer
Napi km
Szentgotthárd-Csörötnek
202-189
13
Csörötnek- Körmend
189-154
35
Körmend-Püspökmolnári
154-124

30

Püspökmolnári-Sárvár
124-87

37

Sárvár-Rábaszentandrás
87-41

46

Rábaszentandrás-Győr-Likócs
41-0
14-10

7. jún.25.Cs

41+4=45

Likócs-Gönyű-Örsújfalu (Nová-Straz)
10-0
10+21=31
1794-1773

8. jún.26.P

Örsújfalu-Esztergom
1773-1720

53

9. jún.27. Szo

Esztergom-Váccal szemben
1720-1677

43

10. jún. 28. V

Vác-Budapest, Római
1677-1656
21
__________________________________________________________
Összesen:
Rába - Mosoni Duna - Duna 202+14 +138 = 354 km
Ez tervezet, az időjárás és egyéb körülmények ezt módosíthatják!
A jelentkezést kérem email-ben is jelezni, és kérek telefonszámot is.
Minél hamarabb!
Jó időt, jó vizet!
Weszely György
tel.: 06-70-305-1963

