
 
 

Kerékpáros természetismereti tábor 

           Sportos gyerkőcök, ifjak és családok számára! 

 
Időtartam: 2020. augusztus 10-15. (5 éjszaka) 

 

 

Érkezés: 2020. augusztus 10., hétfőn: 08.00-tól 

Távozás: 2020. augusztus 15., szombat reggel: 10.00-tól 

 

Ajánljuk: családoknak és egyéni jelentkező esetén 12 éves korosztálytól! 

- azoknak a régóta visszatérő táborosainknak, akik mozgalmas hétre vágynak,  

- akik érzik magukban az erőt és kitartást egy-egy hosszabb biciklitúrához, 

- akik bírják a sátoros életforma kihívásait,  

- és akik nem restek megismerni a Fertő-táj és a Hanság újabb szépségeit, távolabbi zugait. 

 

Jelentkezni a táborba a jelentkezési lap kitöltésével és (a jelentkezési lapon megadott címre!) 

visszaküldésével lehet. 

 

Amit biztosítunk: 

- egész napos változatos és sokszínű programok (+ ahol ez szükséges, vizsgálati eszközök) 

- napi 3x-i étkezés (reggeli, ebéd, vacsora) + friss gyümölcs, frissítő 

- szállás 4 ágyas szobákban (ágyneművel), illetve egy vagy két éjszaka sátorban 

- szükség esetén kerékpárokat + bukósisakot, de lehetőség van saját bringa használatára 

 

Ár: 40.000 Ft/fő  

Fizetés a táborvezetőnél a beérkezés napján, a helyszínen. 

 

Tervezett útvonalunk: 

Két nap a Fertő-tájon kerekezünk majd, Fertőújlak-Illmitz-Fertőrákos-Balf-Fertőboz-Nagycenk-

Hidegség-Hegykő-Sarród-Fertőújlak útvonalon és két nap a Dél-Hansági területeket járjuk be. 

Előre láthatólag, egy vagy két éjszakát sátorban fogunk eltölteni. 

 

DE, természetesen nem maradnak el az olyan kedvelt tábori programok sem, mint: 

·        kenutúra  

·        csillagles 

·        madarászat … stb. 

 

Mivel elsősorban a szabadban fogunk mozogni, tevékenykedni, elengedhetetlen a jó idő megléte. 

Ellenkező esetben egy B-terv lép életbe, azaz a programváltoztatás jogával élve újratervezzük vagy 

rövidítjük útvonalunkat. 



 

Amit érdemes a táborba hozni: 

·         kerékpár + zár (ha megoldható) 

·         sátor  

·         határozó könyvek 

·         kerékpár, bukósisak (tudunk adni nemzeti parkosat is) 

·         hátizsák 

·         távcső, fényképezőgép, zseblámpa 

·         jegyzetfüzet, rajzeszköz 

·         diákigazolvány, személyigazolvány, tanuló balesetbiztosítás 

·         egészségügyi – és adatvédelmi nyilatkozat kitöltve, aláírva (letölthető a honlapról) 

·         költőpénz (esetleg euro-t is hozhatsz kisebb összegben) 

·         mobiltelefon + töltő 

·         tisztálkodási felszerelés, megfelelő ruhanemű, esőkabát 

·         kalap, sapka, napszemüveg, védelem a nap és rovarok ellen!! 

 

Nincs szükség rájuk: nagy értékű tárgyak, ékszerek, egészségtelen élelmiszer!  

 

A járványügyi veszélyhelyzet miatt elővigyázatosabbak és rendszeretőbbek leszünk az idén. Több 

olyan szabályt is hoztak, amelyeket bizony be kell tartanunk. De erről bővebben az első nap úgyis 

beszélgetünk majd. 

 

További információ a táborszervezőktől, az alábbi elérhetőségeken kérhető:  

 

Goda István (06 30/620-1632) 

Mészáros Krisztina (06 30/382-8745) 

 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

Ökoturisztikai és Környezeti nevelési Osztály 

Csapody István Természetiskola (Fertőújlak) Tel: 99 / 537 520 

E-mail: oktatas@fhnp.hu 

 

 

Sok szeretettel várunk, visszavárunk!    

 

 

mailto:oktatas@fhnp.hu

