
225 folyamkilométer 
 

NEM OKTATÓTÁBOR, CSAK GYAKORLOTT VÍZI TÚRÁZÓKNAK! 

 
A Pénzügyőr Sportegyesület, a PMSC és a Kancellária Sportegyesület 2019. augusztus 9-16. 

között kenutúrát szervez a Mura - Dráva folyók Mureck (AU) – Barcs közötti szakaszán. A 

Duna-Dráva Nemzeti Park által kiadott útvonalengedély alapján a vadvízi evezésen 12 túrahajó 

(35 fő) részvételére van lehetőség. A létszámkorlátozás miatt a jelentkezéseket beérkezési 

sorrendben fogadjuk el! Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, a horvath.lajos@nav.gov.hu 

címen 2019. május 31-ig lehet. A kenutúrán csak gyors sodrású folyó vízben is biztonságosan 

úszók vehetnek részt! A vadvízi evezésre 12 év alatti gyermek nem jelentkezhet. (Lásd továbbá 

és vedd komolyan a mellékelt felelősségnyilatkozatot.) 
 

A részvételi díj 58.000,- Ft/fő, amely magában foglalja a Duna-Dráva Nemzeti Park, az 

érintett 4 ország határrendészeti szerveinek és a más hatóságok részére fizetendő illetéket, az 

EUB Sport Extra balesetbiztosítást, a kenuk, evezők és mentőmellények bérletét, a személy- és 

csomagszállítás költségét, a vizsgázott túravezető díját és a napi közös meleg vacsora árát is. 
 

A jelentkezés elfogadásának visszaigazolásakor 25.000 Ft/fő kaució fizetendő, amely az 

engedélyek és illetékek, illetve a harmadik fél részére fizetett előlegek költsége. A kauciónak 

az előkészítés során felhasznált része vis-major esetén: pl. határzár elrendelése, vagy ha a 

Duna-Dráva Nemzeti Park, illetve bármely más hatóság a szélsőséges időjárás (magas vízállás, 

áradás, vihar, stb.) miatt az indulás előtt visszavonja az útvonalengedélyt, nem kerül vissza-

fizetésre! 

A Mura-Dráva folyók találkozása 

Őrtilos-Szentmihályhegy  
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A nyolcnapos Mura - Dráva Karaván programja: 225 fkm 
 

augusztus 9. 13.00 óra 

18.00 óra 

Utazás Barcsról autóbusszal Mureck-be (Ausztria) 

Vacsora Mureck-ben 

augusztus 10. 10.00 óra 

16.00 óra 

18.00 óra 

Vízre szállás Mureck-ben a Mura folyón, a vízi-malomnál 

Érkezés Radencibe (Szlovénia) 

Vacsora Radenciben a kollégium éttermében 

augusztus 11. 10.00 óra 

16.00 óra 

18.00 óra 

Vízre szállás Radenciben a Mura folyón, Most Petanjci-nél 

Érkezés Muraszentmártonba (Sveti Martin, Horvátország) 

Vacsora Muraszentmártonban a kemping fogadójában 

augusztus 12. 10.00 óra 

16.00 óra 

18.00 óra 

Vízre szállás Sveti Martinban a Mura folyón, a 75 fkm-nél 

Érkezés Muraszemenyére, kikötés a 48 fkm-nél 

Vacsora Kerkaszentkirályon a Közösségi Házban 

augusztus 13. 10.00 óra 

17.00 óra 

18.00 óra 

Vízre szállás Kerkaszentkirályon a Lendva folyón 

Érkezés Molnáriba, kikötés a 13 fkm-nél 

Vacsora a helyi általános iskolában 

augusztus 14. 10.00 óra 

14.00 óra 

18.00 óra 

Vízre szállás Molnáriban 

Érkezés Őrtilosba, kikötés a 236 fkm-nél 

Vacsora az Ibolya fogadóban 

augusztus 15. 09.00 óra 

17.00 óra 

19.00 óra 

Vízre szállás Őrtilosban 

Érkezés Vízvárra, kikötés a 190 fkm-nél 

Bográcsos vacsora az Éden Parkban 

augusztus 16. 09.00 óra 

16.00 óra 

17.00 óra 

Vízre szállás Vízváron 

Érkezés Barcsra, kikötés a 152 fmk-nél 

Felüdülési lehetőség a barcsi élményfürdőben 

 

Egyéb információk (még részletesebben a jelentkezés elfogadásának visszaigazolásakor!) 

Az utazás Barcsra egyénileg, saját költségen történik. A Barcson hátrahagyott személyautók a 

helyi önkormányzat zárt, őrzött parkolójában tárolhatók. A résztvevőket Barcsról a szervezők 

által biztosított autóbusz szállítja Mureck-be. A négyszemélyes túrakenukban 3-3 fő, foglalhat 

helyet. Mentőmellényt, evezőt, hordót biztosítunk. A kenukban, a zárt műanyag hordókban 

tárolható: úti okmány, ruhanemű, étel, ital, telefon, fényképezőgép. A nagyobb csomagokat a 

parton, kísérőautó szállítja. Táborozási lehetőség saját sátorban a kiépített közösségi szállás-

helyeken lesz. Teremszállás (tábori ágy, matrac) és vendégházas elhelyezés (szoba) költség-

térítés ellenében igényelhető. 
 

A szervezők a résztvevők számára az EUB Sport Extra csoportos biztosítást kötik meg! 
 

Horváth Lajos Péter sportszervező 

Telefon: 30/411-0295 

E-mail: horvath.lajos@nav.gov.hu 
INFO 

Horváth Gábor túravezető 

Telefon: 20/414-9343 

E-mail: horvath.gabor@barcs.hu 
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