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Kisbodak – Dunaremete vegyes túra (kenu és rafting vegyes túra)
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Felső - Szigetközi Szabadidő és Vízi Sport Egyesület

B – beszállás a Kisbodaki kikötőben történik
1 – folyással szemben kell a főágban elindulni és a folyásiránnyal szembeni jobb ágba beevezni
2 – a csatorna bejáratát meg kell keresni
3 – a fő tóba balra kell befordulni – a kijárati szűk csatornát jobbra kell keresni - elég nehéz mutatvány, de a Szigetköz egyik legszebb része ( fotótéma)
4 – Szt. Kristóf híd (DR2) átemelés
5 – a közúti híd előtt (DR6) jobbra be kell menni a csatornába !!
6 – hajócsere után ( túrakenut – rafthajóra ) egy órás szabad raftprogram a Sorjási bukón (DR4)
Túraútvonal: Beszállás Kisbodakon a kikötőnél – Sebes csatorna – Papszigeti ág – Nagyvesszősi ág – Agg Duna – Mosói Duna - kiszállás a Sorjási közúti híd fölött a Zsejkei
csatornán
Túratáv, túrakilométer, átemelés, vízállás: 12 km, jó fél napos , átemelés: Kristóf híd, Vízállástól függetlenül járható
Kinek ajánljuk: mindenkinek, végig nagyon szép környezet, a Szigetköz egyik legjobb fotótémája, a raftos változatot bulizós társaságnak feltétlen ajánljuk
Egyéb infó: A programhoz szállítási és rafthajó bérleti költség is tartozik, de megfizethető áron. Az un. raftos részéhez is minden biztosító felszerelést adunk. A programhoz
lehet helyi bográcsolást kérni. A program végénél található a Dunaremete – Bős hullámcsárda komp.

Térképhasználat és hasznos tudnivalók








A térképeken átlagos hullámtéri középvízhozam alapján vannak az ágak feltüntetve.
Kis vízhozamnál ( 40 – 70 m3/s ) nem minden ág járható.
Nagy vízhozamnál ( 200 m3/s ) felett az alsó rész egybefüggő vízterület.
A Duna parton 150 m3/s-ig a Dunakiliti duzzasztóműtől Ásványráróig gépkocsival járható út van.
A Duna part és a töltés között keresztirányú közlekedés a Dunakiliti duzzasztónál, a Kőhídnál, a Kristóf hídnál, Dunaremeténél, az Ásványrárói halrekesztői zárásnál,
az Árvai szabályozó műtárgynál lehet.
A térképeken a fehér nyíllal van jelölve a víz folyási iránya és sebessége ( több áthúzás ), piros nyíllal van jelölve a javasolt túraútvonal.
A hullámtéri hidak alatt átevezni tilos. Fokozott figyelemmel hajózzon a Rajkai hallépcsőknél, a Csökös csatornában, a Jegenyési bukón, a Sorjási bukón, az
Aprókövesi zárásnál.
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