
Vízivándor  tábor  

               a Bodrogon 

2020.07.13-19. 

A Bodrogon szervezett tábor székhelye a színvonalas Tokaji Vízitúra 

Központ. Innen tesznek a táborozók vízi, gyalogos és kerékpáros 

túrákat. A varázslatos Bodrogzug felfedezése mellett a környék 

gazdag történelmi látnivalóit is végig járjuk.  

 
 
 



1.nap: 

Az első napon megérkezünk Tokaj gazdag történelmű városába és elfoglaljuk szállásunkat a Tokaji 

Vízitúra Központban. A létesítményhez egy hatalmas füves terület tartozik, ahol a diákok kedvükre 

focizhatnak, vagy összemérhetik erejüket a szabadtéri kondipályán. A Vízitúra Központ stégjéről 

indulva már az első nap megismerkedhetnek a kenuzás alapvető technikáival, melyeket a következő 

napokban használni fognak. Ha a csapat időben érkezik, akkor még a mai, nap, egy rövid bemelegítő 

túra keretében felkeressük Bodrogzugot, amely a Tisza és a Bodrog folyók összefolyása közti 

ligeterdős terület. 

 

2.nap: 

A második napon 

Tokajból indulunk, 

ahonnan egy egész 

napos evezéssel a 

Bodrogzugot 

fedezik fel 

VíziVándorok! A 

védett terület 

rengeteg természeti 

csodát tartogat. 

 

3.nap: Ezen a napon Sátoraljaújhelyre kerékpározunk át, a Bodrog parti településeken át. A bringatúra 

közben többször megállunk pihenni és a nevezetességeket felfedezni, majd a Sátor-hegység lábánál 

fekvő történelmi városba érkezünk. 

                                     



 

4.nap: 

Ezen a napon két hegyen is túrázunk –a 

Zemplén kalandpark izgalmas falmászó 

pályáján próbálhatják ki magukat a fiatalok, 

ezután bejárjuk az erdei túrát, ami a 

kilátóponthoz vezet a hegy csúcsára.    

5.nap: 

Ezen a napon 

kerékpárral Felsőberecki  településére túrázunk, ami a következő táborhelyünk. Délután lehetőségünk 

van a Long erdő természetvédelmi területen evezni és a lassú folyású, gyönyörű vízitúrának számító 

Bodrog folyón kenuzni. Este tábortűz mellett vacsorázunk. 

6.nap: 

A Sárospataki vár látogatása szerepel a első helyen a mai programlistán. Érdemes tudni róla, hogy 

egyike azon kevés magyar váraknak, amely jó állapotában fennmaradt az utókor számára. A 

Bodrogon evezünk majd több pihenő után érkezünk meg Sárospatakra, ahol a történelmi 

hagyományok és a múlt érdekességeinek megismerése után a vár felfedezésére indulunk.  A vállalkozó 

szellemű csapatok akár látogatást tehetnek Magyarország egyik legszebb tengerszeménél (Megyer-

hegyi tengerszem) amely a közelben található. A nap végén a célállomás ismét a tokaji szállás, ahová a 

már megismert útvonalon tekerünk vissza, itt strandröplabda, tollas és foci, majd vacsora és pihenés 

várja a gyerekeket. 

 

7 nap: 

Ezen a napon elbúcsúzunk a Hegyaljától és a Bodrogzugtól és élményekkel gazdagodva hazautazunk. 



 

Ne hagyd ki! 

 

 

 

Jelentkezz még ma! 

 


