
 

Tisza tavi hétvége        

2013.06.27-06-30. 
 

 

A Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület 2013-ban is megrendezi a Tisza-tavi hétvégét.  

 
Szállás: Sarudon az Eurostrand Camping új konténerházaiban. A házban benne van a fürdőszoba.  

A házban emeletes ágyak vannak.  http://www.eurocamping.hu Nézzétek meg a honlapot. A Campinghez strand tartozik, ami a 

camping vendégeinek ingyenes, étterem, játszótér....stb 

Regisztrációs díj: 500Ft/fő (14 éven aluli gyerekeknek nem kell fizetni) 

A szállás ára: ágyban: 2600/2300 Ft/Fő/ éjszaka + IFA  illetve sátorban 1250/1150/fő/éjszaka+IFA 

 

Program:  

A programok lehetőségek a hétvége kellemes eltöltésére, nem kötelezőek. 

 

Érkezés csütörtökön a kempingbe szállás elfoglalása, ismerkedés a környékkel. 

  

Péntek:  

Kerékpáros túrák napja. 

Nagy Kócsag csapat: Tisza-tó körbekerekezése. 

                         Indulás 9.00-kor a kemping területéről. 

                        Táv: 64km. 

Kis  Kócsag csapat: Útvonal: Sarud – Tiszanána – Kisköre – Dinnyéshát – Sarud. 

                         Indulás 9.00-kor a kemping területéről. 

                         Táv:35 km. 

           Tábori csibe csapat: Játszótér, strandolás és a Sarudi faluház megtekintése. 

 

A táborba érkezés után strandolás és készülődés az esti programra, ami a helyszínen lesz ismertetve. 

 

Szombat:  

Kenu túrák napja: 

            Ebéd Tiszafüreden túra: Sarud – Sarudi Medence – Tiszaörvény – Tiszafüred szabad strand (ebéd ) – élő Tisza – VI-os 

öblítő         csatorna – Sarud. 

Táv: 30 Km. 

Sarud – Poroszló – Kistisza – Tiszafüred – Tiszaörvény – V-ös öblítőcsatorna – Sarud. 

    Táv: 30 Km.  

Süllő túra:   Sarud – Kis Tisza – Fűzfás- Morotva – Óhalászi sziget (emlékoszlop                       

meglátogatása ) – Óhalászi-Holt- Tisza – VI-os öblítő csatorna melletti kilátó felkeresése – VI-os öblítő csatorna – élő 

Tisza – V-ös öblítő csatorna – Sarud. 

                   Táv:20Km.  

            Tábori csibe csapat: Játszótér, strandolás, igény szerint Hortobágyi Nemzeti Park megtekintése. 

 

A túrák után szabad program és készülődés az esti programra ami a helyszínen lesz ismertetve. 

  

Vasárnap: Táborzárás, majd átmegyünk Tiszafüredre és motoros csónakkal  

                   bejárjuk a Valki medencét, majd utána strandolunk a füredi szabad strandon. 

 

A programok időjárástól függően változhatnak. 

 

A programra jelentkezni: Balogh Sándornál  a  06/30/9033233 telefonszámon 

                                             E-mailben: gorombolyitk@gmail.com 

  

További információ honlapunkon: www.latre.hu 

http://www.eurocamping.hu/
mailto:gorombolyitk@gmail.com

