
KERÉKPÁRTÁBOR 

 

Időpont: 2022. július 17 – 22. (6 nap / 5 éjszaka). 

Helyszín: Dunakanyar (útvonal: Újpest – Dunakanyar – Újpest). 

0. nap (szombat): csomagok összegyűjtése 18:00 órakor. 

1. nap (vasárnap): találkozó az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola előtt 9:00 órakor. Rövid 

megbeszélés után kerékpárra szállunk és 10:00 órakor elindulunk biciklivel Vácon keresztül Verőcére 

(túraút kb. 44 km). A Csattogó-völgyi Üdülőházak faházaiban lesz egész héten a szállásunk. 

Innen csillagtúrában járjuk be a Dunakanyart. 

2. nap (hétfő): a nap célállomása Királyrét. Visszafelé egy könnyebb és egy nehezebb útvonal között 

lehet választani. „A” útvonal: a Börzsönyt déli irányból közelítjük meg >>> Verőce, Kismaros, 

Szokolya, Királyrét, Szokolya, Kismaros, Verőce (túraút kb. 22 km). Királyréten palacsintázunk és 

hajtányozunk. „B” útvonal: ugyanaz, mint az „A” útvonal, de a visszaúton Kóspallag felé dimbes-

dombos, erdővel körbevett tájakon jövünk (túraút kb. 40 km). Délután számháború csapatokban. 

3. nap (kedd): ezen a napon a Duna mellett, az ország egyik legszebb panorámájában gyönyörködve 

eltekerünk az országhatárig, Szobig. Ott pihenünk, fagyizunk, majd visszatekerünk Csattogó-

völgybe (túraút kb. 44 km). Délután méta a táborban, este szalonna- és kolbászsütést szervezünk. 

4. nap (szerda): reggeli után irány Vác! Vácott strandolunk, csapatvetélkedő a belváros területén, majd 

visszatekerünk Verőcére (túraút kb. 26 km). Este bátorságpróba a közeli erdőben.  

5. nap (csütörtök): elbiciklizünk a Dömösi révátkelésig. Dömösnél átkompozunk és gyalogosan 

bejárjuk a Rám-szakadékot. Kompozás után visszabiciklizünk Csattogó-völgybe (túraút kb. 28 km 

+ 6 km). Délután Exatlon verseny a táborlakók részére. 

6. nap (péntek): reggeli után indulunk Újpestre. Érkezés az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskolához 

15:00 órakor (túraút kb. 44 km).                                

                                                                                                           

Szállás: Csattogó-völgyi Üdülőházak faházaiban. 

Étkezés: teljes ellátás (reggeli – ebéd – vacsora), első étkezés vasárnap 

meleg vacsora, utolsó étkezés pénteken csomagolt ebéd (első napra 

ajánlott hideg élelmet hozni). 

Utazás: a csomagok a 0. napon kerülnek kiszállításra a táborba, az utolsó napon pedig visszaszállításra az 

iskolához, ezért a kerékpártúrák során csak egy kis hátizsákra lesz szükség. A túrán a csoport lassan, többszöri 

megállással halad. A körülményekhez, időjáráshoz alkalmazkodva a programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Árak: 55.000 Ft (gyerek ár), 65.000 Ft (felnőtt ár).  

Jelentkezés az első részlet (20.000 Ft) befizetésével történik. 

Az érdeklődőket várja: Tóth József (testnevelő tanár, 30/396 08 97) 


