Türrös Bringás Vándortábor
Irány a Felső-Tisza vidéke!
A túra időpontja:
2019. június 27-július 3.
Könnyű terep, rengeteg kulturális és természeti látnivaló vár a Felső-Tiszánál!
A nyáron, ha a Türrös Bringás Vándortábort választod, a Felső-Tisza-vidékén egy történelmi,
kulturális időutazásnak leszel a részese, felfedezője lehetsz egy izgalmas, kevéssé ismert
vidéknek, amely ezernyi meglepetést tartogat számodra. Egymástól karnyújtásra lévő,
hangulatos, csendes kis falvak között, az illatos Szatmár-beregi alma és szilva ültetvényeken
keresztül kerekezünk egy héten át.
A túra Fehérgyarmatról indul, ahova vonattal érkezünk Bajáról. A vándortábor során 4 folyót
is érintünk, először a Szamos mellett halad utunk, majd áttekerünk a Tisza partjára, ezt követi
a Tur folyó, az utolsó napokban pedig a Bodrog mellett kerekezünk. Az útvonal nagy része a
folyók töltésein ill. kis forgalmú utakon vezet, azon a vidékre, amely a középkori templomok
földje. Ez a környék, a magyar irodalom kultikus zarándokhelye, ahol alkotott Kölcsey
Ferenc, ahol megszületett a magyar himnusz, ez a táj ihlette Petőfi Sándort vagy a gyermekéveit
itt töltő Móricz Zsigmondot. Megnézünk gyönyörű kastélyokat, kúriákat és parkokat. Több
napon is lesz lehetőség fürdőzésre a Tisza hűs vizében, napozásra a homokos partján. A túra
legmagasabb pontja a 154 m magas Tarpai – Nagyhegy, aminek a tetejéről csodás a panoráma
a Kárpátok hegyeire. Vándortúránk Kisvárdán ér majd véget, ahol megnézzük a várat.

Gyere velünk, tekerjünk együtt ezen a
gyönyörű vidéken!
Részvételi díj 25 000 Ft/fő, ami tartalmazza








napi háromszori étkezési ellátást a táborozás ideje alatt (első nap vacsora, utolsó nap
reggeli);
a szállás díját 6 éjszakára, kiépített sátortáborban vagy gyermek- és ifjúsági táborban,
ifjúsági szállásokon, kollégiumban;
a csomagok szállítását a táborhelyek között;
a kulturális, természetismereti és élményprogramok díját;
kerékpár, sisak, láthatósági mellény és kulacs biztosítását;
orvosi ügyeletet;
és egy kerékpáros túrakísérőt, amelyet a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség
biztosít.

A részvételi díjon felül fizetendő a útiköltség. Terveink szerint menetrendszerinti vonattal
utazunk, így az oda-vissza út várhatóan 8 000 Ft/fő.

Az útvonal rövid bemutatása:
1. nap (18 km) Fehérgyarmat-Tivadar-Fehérgyarmat
Érkezés Fehérgyarmatra vonattal. A vasútállomáson átvesszük a bringákat. Az összeszokás,
gyakorlás, bringák beállítása érdekében kitekerünk Tivadarig, ahol kipróbáljuk a tiszai
fürdőzését. Szállás: Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium Kollégiumában.
2. nap (42 km), Fehérgyarmat - Penyige
A nap célja a Szamos-mente meghódítása, a dél-szatmári táj felfedezése. Utunk során a
cégénydányádi Kölcsey-Kende kúria csodálatos angolparkját vezetővel tekintjük meg. Több
templomba is betérünk és hűvös falai között megpihenünk. A nap végén Penyigén a Szenkepatak partján elfoglaljuk szálláshelyünket, ahol akár pecázhatunk is. Szállás: Penyige, a
Horgásztanya faházaiban
3. nap (36 km), Penyige - Tivadar
Harmadik napon nekivágunk a szatmári vidék irodalomtörténeti emlékhelyeinek
felkereséséhez, így elkerekezünk Tiszakóródra a Túr-bukó gátjához, arra a helyre, amely
Petőfi Sándort is megihlette. Ellátogatunk Szatmárcsekére, amely a Himnusz bölcsője, ahol
Kölcsey Ferenc végső nyughelyét a híres csónakfejfás temetőt tekintjük meg. Igazi
csapatmunkát és összpontosítást fog igényelni a nagyari Luby-kúria szabadulószobáiból
történő kijutás. A szálláshely elfoglalása után a lemenő nap fényénél, a Tisza folyó
kanyarulatában mártózunk meg. Szállás: Tivadar, Ház az Élő Vízhez Ifjúsági Szálláshely
4. nap (46 km), Tivadar - Vásárosnamény
Ezen a napon nekivágunk a beregi vidéknek. A gát egyik oldalán a Tisza zúg, a másik oldalon
alma és szilvaföldek lenyűgöző látványa tárul a szemünk elé. Ezen a napon ellátogatunk tarpai
szárazmalomba, amelyet a népi köznyelv csak a lónyúzó malomnak hívott. Feltekerünk a
Tarpai-Nagyhegyre, amely egy 154 méter magas vulkáni kúp. Megnézzük a Csarodán
található a mosolygó szentek templomát, és tákosi mezítlábas Notre Dame-t.
A nap végén Vásárosnaményba, a Bereg szívébe érkezünk meg, ahol a leghíresebb a FelsőTisza-vidéki szabadstrand vár ránk egy kiadós tiszai fürdőzésre. Szállás: VásárosnaményGergelyiugornya, a nemrégiben felújított Garabonciás tábor faházaiban
5. nap (50 km), Vásárosnamény - Tuzsér
Egy tekerős nap. Megnézzük Vásárosnamény büszkeségét a Tomcsányi-kastélyt, amely a régió
legszebb kastélyai közé tartozik. A lónyai református templom tornyából Magyarország
legkeletibb szegletét kémlelhetjük. Igazi élmény lesz a kompos átkelés a Tiszán (LónyaTiszamogyorós). Szállás: Tuzséron a Lónyay-kastély Szállóban és a Tisza partján található
szálláshelyeken
6. nap: (75 km), Tuzsér - Kisvárda
Az utolsó tekerős napon a Felső-Tisza-vidék egy különleges szegletébe látogatunk el, a
Bodrogközbe, amely Magyarország egyik leginkább természetközeli tájegysége. A
Bodrogköz, akár egy felfedezetlen paradicsom, számos izgalmas csodát rejt. Egyik úticélunk
Pácin kastélya, amely az egyik leghíresebb és legszebb reneszánsz kastélya Magyarországnak.
Eltekerünk Karos határában egy honfoglaláskori temetőhöz és Karcsán a román korból
származó ősi rotunda templomhoz, amelyet a legenda szerint Tündérek építettek.
Szállás: Kisvárda, még egyeztetés alatt.
7. nap:
Ez a nap már csak a hazaútról szól.
A jelentkezés ideje és módja
Jelentkezni 2019. február 27-ig Daka Mónika tanárnőnél 10 000 Ft előleg megfizetésével.
Résztvevők létszáma maximum 25 fő.

