
Tisztelt Szülők! 

Tisztelt Érdeklődők! 

 

2018. Börzsöny-Palócföld; 2019. Felső-Tisza vidéke; 2020. Őrség után 

2021. augusztus 07 - 13. között újabb kerékpáros vándortábort szervezek 

a Dráva mentére. Szeretettel várom a természetet és a túrakerékpározást 

kedvelő 18 éven aluli tanulók (és korlátozott létszámban felnőttek) 

jelentkezését. 

A túra Mohácsról indul és Szigetvárnál ér véget, összesen 7 nap/6 éjszakát 

foglal magában. 

A részletes útvonal, az alábbiakban csatolt mellékletben olvasható. „A 

csendesen kanyargó Dráva mentén vezető útvonal” címen 

 

Nem kell félni, könnyű túraútvonalról van szó, sok megállással, a látnivalók 

megnézésével! 

 

Részvételi költség: 28.000 Ft/fő (+utazási költség) 

Jelentkezni 10.000 Ft előleg befizetésével lehet Varga László testnevelő 

tanárnál 2021. február 10-ig. 

További információ kérhető a 30-266-9547-es mobil számon. 

 

Varga László 

szervező tanár 

  



Dráva menti kerékpáros vándortábor 

2021. augusztus 07-13. között 

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 biztosítunk minden résztvevő 

számára, de fontos, hogy hálózsákról mindenkinek magának kell 
gondoskodnia. 

1. nap: Érkezés Mohácsra (15–20 km) 

Az első nap programja az érkezési időponttól függően változhat. A szállás 
elfoglalása és a kerékpárok átvétele után a túrakísérő alapvető kerékpáros 
túraismereteket oszt meg a résztvevőkkel, melynek része egy kisebb 

kirándulás a Szent Miklós Vizi- és Taposómalomhoz esetleg tovább a Csele 
víztározóhoz és Somberekre. Az estét az ismerkedés Mohács városával és a 

házigazda busó történeti ismertetője teszi teljessé.  

Programok: Malom Múzeum, Busó bemutató 

Szállás: Mohács, Szentháromság utca 13. 

2. nap: Mohács - Nagyharsány (40–45 km) 

A reggeli és összekészülődés után, irány Kölked a Duna árterének töltésén, 

ahol a Gólya Múzeum megtekintése mellet egy háztáji sajtkóstolón is részt 
vehettek. Aztán tovább tekerünk Sátorhelyre, a Mohácsi Nemzeti 

Emlékhelyhez. Innen két irányba is folytatható a túra. Az egyik útvonal délre 
kanyarodik és útba ejti Majs, Lippó, Kislippó, Magyarbóly falvait és 
templomait mielőtt megérkeznénk Villányba, a bortermelés dél-dunántúli 

fellegvárába. A másik útvonal északról ugyanide vezet Nagynyárád és Bóly 
érintésével. Előbbi településen megismerkedhetünk a kékfestés kézműves 

mesterséggel, míg utóbbi helyen a Batthyány-Montenuovo család épített 
emlékeivel. Villányban a pincesoron pihenhetjük ki az eddigi fáradalmakat, 
de felmászhatunk a Templomhegyi kilátóhoz is. Innen a közeli Nagyharsányi 

szoborpark következik, ahol szintén lehetőség van a környék panorámájában 
gyönyörködni. Majd a közeli Nagyharsányban vár a szállás és vacsora.  

http://www.patakmalom.hu/


Programok: Gólya Múzeum, Sajtkóstoló, Mohácsi Nemzeti Emlékhely, 

Kékfestő műhely, Batthyány-Montenuovo Mauzóleum, Nagyharsányi 
Szoborpark 

Szállás: Nagyharsány, Iskola tornacsarnoka 

 

3. nap: Nagyharsány - Szaporca (50-55 km) 

Reggeli után már vár minket Siklós Vára és a közeli Mária kegyhely, 
Máriagyűd temploma a Tenkes oldalában. Megint két útvonalon lehet 

folytatni a túrát és két fürdőhelyet is meglátogathatunk. A siklósi 
élményfürdő után folytathatjuk a Mattyi tavakhoz és a Dráva töltésen 

egészen Szaporcáig egy természet közeli útvonalon. Drávaszabolcsi 
határátkelőnél még egy drávai hajókázáson is rész vehetnek, akik 
szeretnének némi egyéni szervezéssel. Ha Harkány felé vesszük az irányt, 

akkor az ottani gyógyfürdő vizében mártózhatunk, majd már kisebb 
ormánsági településeken át (melyek közül Kóróson és Adorjáson is fakazettás 
református templomokat csodálhatunk) érkezünk Szaporcára. Itt már vár a 

Duna Dráva Nemzeti Park látogatóközpontjának bemutatója, majd az Eperfa 
Tájház hangulatos környezetében vacsorázhatunk. Utána még a közeli 

falvakat is felfedezhetjük az esti szürkületben.  

Programok: 

Siklósi vár, Máriagyűdi kegytemplom, Siklósi termálfürdő, DDNP Szaporcai 
Látogató Központ, Hajózás a Dráván, Kórósi templom, Adorjási templom 

Szállás: Kolokán Szálló, Szaporca 

4. nap: Szaporca - Drávagárdony (60-65 km) 

Ezen a napon szintén két útvonalból lehet választani. A hosszabb és jobb 
állóképességet igénylő útvonal főleg a Dráva töltésén halad és kis kitérővel 

számos helyen megtekinthető „Európa Amazonja”, kis kikötők, 
horgászhelyek, homokpadok. De azért a közeli falvaktól sem leszünk távol, 
ahol az ormánsági táj kis templomtornyokkal töri meg a látóhatárt. A másik 

útvonal a „civilizációban” halad. Országúton járjuk végig a falvakat és 
nagyobb településeket. Vajszlón a Kodolányi János Múzeumot, Sellyén a 

Draskovich kastélyt és arborétumot valamint a strandot is útba ejthetjük. 
Potonytól már az előző verzióval azonos módon érkezünk Drávagárdonyba, 
aznapi szállásunkra.  

Programok: Kodolányi Múzeum, Draskovich Kastély és arborétum, Sellyei 

strand 

Szállás: Drávamenti Vándor Tanya, Drávagárdony 

http://www.fehergolyamuzeum.hu/
http://www.mohacsiemlekhely.hu/
http://www.nagynyaradikekfesto.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Batthy%C3%A1ny-Montenuovo_Mauz%C3%B3leum
https://www.siklosivar.hu/
http://mariagyud.hu/
https://siklosfurdo.hu/
http://odlk.hu/
http://odlk.hu/
http://odlk.hu/
http://www.setahajo.com/
https://www.telepules.com/koros/turizmus/latnivalok/reformatus-templom-5558.html
https://www.telepules.com/adorjas/turizmus/latnivalok/reformatus-templom-6229.html
https://www.ddnp.hu/okoturizmus/szallasok/kolokan_szallo
https://www.videkunkkincsei.hu/szolgaltatasok/129-kodolanyi-janos-emlekmuzeum-vajszlo
https://www.kastelyok.com/adatlap.php?details=69
http://www.sellyetermalfurdo.hu/
http://www.sellyetermalfurdo.hu/
http://www.sellyetermalfurdo.hu/


 

5. nap: Drávagárdony - Barcs (40-60 km) 

Ez a nap lehet hosszabb vagy rövidebb a csapat igényeinek megfelelően. 

Útvonalunk legnagyobb, határ menti települése nincs messze a Dráva menti 
kerékpárúton, de számos kitérőt és programot be lehet iktatni. Szabad 
fürdőzés a folyóban az egyetlen engedélyezett helyen a határátkelő híd 

árnyékában vagy a Barcsi termálfürdőben, kastély és romkastély látogatás, a 
Barcsi-ősborókás, kitérő Drávaszentesre, a Dráva Kapu bemutató 
központhoz vagy csak egy séta a városközpontban mind része lehet a 

napnak.  

Programok: Barcsi szabad strand, Barcsi termálfürdő, Kremsier-romkastély, 
Középrigóc (volt Széchenyi-kastély), Dráva Kapu Látogató Központ 

Szállás: Széchenyi Ferenc Gimnázium kollégiuma, Barcs 

 

6. nap: Barcs – Szigetvár (40-50 km) 

Az utolsó kerékpáros napon ismét több útvonalból választhattok és az előző 

nap kimaradt programjait is be lehet pótolni. Búcsút intve a Drávának 
különböző hosszúságú és nehézségű útvonalakon Szigetvár a végcél, ahol a 
fő látványosság Zrínyi Miklós vára és a török hódoltság emlékei, de itt is egy 

termálfürdő segíthet pihentetni fáradt a lábakat. Út közben ismét kastélyok, 
falvak, templomok, erdők kísérnek és várnak vissza jövőre is.  

Programok: Szigetvári Vár, Szigetvári termál strand, Biedermann-kastély és 

kertje 

Szállás: Szigetvári kemping 

Látnivalók: Malom Múzeum, Gólya Múzeum, Mohácsi Nemzeti Emlékhely, 
Kékfestő műhely, Batthyány-Montenuovo Mauzóleum, Nagyharsányi 
Szoborpark, Siklósi vár, Máriagyűdi kegytemplom, DDNP Szaporcai Látogató 

Központ, Kórósi templom, Adorjási templom, Kodolányi Múzeum, Draskovich 
Kastély és arborétum, Kremsier-romkastély, Középrigóc (volt Széchenyi-

kastély), Dráva Kapu Látogató Központ, Szigetvári Vár, Biedermann-kastély 
és kertje 

Részvételi költség: 28.000 Ft/fő, amely tartalmazza : 

 a napi 3x-i étkezést,  

 szállásokat,  

 jó minőségű kerékpár-, és kerékpáros táskák kölcsönzését,  

 24 órás orvosi ügyeletet; 

http://www.gyogyfurdo-barcs.hu/
https://www.kastelyok.com/adatlap.php?details=1081
http://ddnp.nemzetipark.gov.hu/drava-kapu
https://varszigetvar.hu/
http://www.szigetvarigyogyfurdo.hu/
https://www.kastelyok.com/adatlap.php?details=70
https://www.kastelyok.com/adatlap.php?details=70


(+utazási költség: Bp.-Mohács, ill. Szigetvár-Bp. között) 

 


