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A csendesen kanyargó Dráva mentén vezető útvonal, a környék 
nevezetességeit felfedezve, áthalad a Villányi borvidéken és az 
Ormánság tájegység falvain. Itt lehet igazán megtapasztalni a 
kerékpártúrázás eredeti élményét, mivel Bringás Vándoraink saját 
kerékpárjaikon szállítják csomagjukat. 
 
Ezen a túrán nincs csomagszállítás, a csomagját mindenki maga viszi. 
Ehhez jó minőségű, csomagtartóra szerelhető 2x20 literes, valamint 
kormányra szerelhető 5 literes túratáskát biztosítanak minden résztvevő 
számára, de fontos, hogy hálózsákról mindenkinek magának kell 
gondoskodnia! 

Szervezők: Varga Zsolt és Wijmeersch Ildikó (Tamásis pedagógusok) 

Helyszín: Dráva menti városok, indulás Mohácsról  

Időpont: 2022. 06.27-07. 03. (7 nap/6éjszaka)  

(A tanévzáró időpontja június 22.)  

Korosztály: 5-8. osztályos tanulók, valamint gimnáziumi tanulók  

Néhány fontos tudnivaló: 

Kérjük, hogy csak azok jelentkezzenek, akik biztonságosan tudnak 
kisforgalmú közúton kerékpározni! 

A jelentkezési díjat abban az esetben kaphatja vissza a jelentkező, ha a 
tábort megelőző 8. napig írásban jelzi nekünk a visszamondási szándékát. 



A táborba való jelentkezéshez 20.000 Ft előleg befizetését kérjünk, melynek 
határideje február 15.!  

(Tudjuk, hogy ez nagyon szoros határidő, de nekünk is előleg befizetési 
kötelezettségünk van a főszervező felé. Amennyiben nem tudjuk megtölteni 
ezt a túrát minimum 15 fővel, akkor a csoportunk jelentkezését törölni 
fogják.)  

Az előleg befizetése lehetőleg készpénzben történjen. Kérjük, küldjék be az 
iskolába a gyerekekkel Wijmeersch Ildikónak. Az utaláshoz (előzetes 
egyeztetés szükséges).  

Kerékpárt a főszervező biztosít (nem kell szállítanunk!) 

Költség: 50.000 Ft, 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, 
tornateremben; 

 ahol van csomagszállítás, ott a csomagok szállítását a táborhelyek 
között, ahol nincs, ott kiváló minőségű kerékpáros táskák 
biztosítását; 

 a kulturális, természetismereti és élményprogramok díját; 
 kerékpár, sisak, láthatósági mellény és kulacs (Körösök 

vándortábornál vízhatlan hordó is) biztosítását; 
 és egy kerékpáros túrakísérőt, amelyet a Magyar Kerékpáros 

Turisztikai Szövetség biztosít. 
 Utazást a túra helyszínére és vissza (Fehérgyarmat illetve Kisvárda)  

Részletes programok leírása: 

https://www.bringasvandor.hu/programok-turak/drava-mente 

Kedvcsináló videó:  

https://www.youtube.com/watch?v=mHn2Pka154c 

Bármilyen kérdés esetén nyugodtan keressenek bennünket! 

Wijmeersch Ildikó    és  Varga Zsolt 

wijmeersch.ildiko@tamasiaroniskola.hu  a gyerekek azonosítójával a teamsen 
    


