Mosoni-Duna - piros útvonal - 110 fkm
Mosoni-Duna Rajka és Győr között
A vízitúra a Mosoni-Duna folyó szinte teljes szakaszát érinti. A túraútvonal során a felső
(Rajka-Mosonmagyaróvár közötti) szakaszon a folyót gyorsabb vízfolyás, éles kanyarok
jellemzik. A Duna itt felső-szakasz jellegű, ami nehezíti a túrázást, ezért ez az útvonal gyakorlottabb, idősebb korosztály számára ajánlott.
1. nap: Rajka
Érkezés Rajkára, az Aranykárász Kempingbe. Budapest és Rajka
viszonylatban gyakran közlekednek vonatok, így az utazás könnyen
megoldható. A vasútállomástól a kemping kb. 3 kilométer, ezt
sétálva érdemes megtenni. A csomagok helyszínre szállításában a
kemping segítkezik. A szállás, ahogy minden helyszínen, itt is előre
telepített sátrakban történik. Ezek elfoglalása után gyakorló evezés,
oktatás a Mosoni-Duna kemping mellett húzódó holtágában, majd
vacsora.
2. nap: Körtúra. Táv: 5km-20 km között, megbeszélés alapján.
Reggeli után körtúra a nemrégiben rehabilitált rajkai ágrendszerben. Ez az ágrendszer többféle, akár igen hosszú és izgalmas
körtúrára is ad lehetőséget, ezt a helyszínen a túravezetővel
közösen meg lehet beszélni.
Ezen a napon még nincs táborhely váltás.
3. nap: Rajka - Mosonmagyaróvár, napi táv 31 fkm
Az ébredés és személyes csomagok összepakolása után reggeli,
majd részletes eligazítás a napi távra vonatkozóan a vízparton.
Javasolt indulás legkésőbb 10:00, a napi táv 31 fkm. Ez a szakasz
tartogat meglepetéseket, az első kb. 15 fkm nagy odaﬁgyelést igényel, a víz sok helyen felgyorsul. Célállomás a Mosonmagyaróvár,
Vízisport Egyesület csónakháza. A csomagokat a rajkai kemping
szállítja a csapat után. Érkezés után az előre telepített sátrak
elfoglalása, majd vacsora következik.
Mosonmagyaróvár belvárosa sincs messze, ha idő engedi, érdemes egy sétát tenni a városban.
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4. nap: Mosonmagyaróvár - Novákpuszta, napi táv 30 fkm.
A menetrend hasonló az előző napéhoz. Ébredés, összepakolás és
reggeli, majd indulás a kimle-novákpusztai Szigetköz Kempingbe. A
személyes csomagok szállítását a Mosonmagyaróvári szálláshely
oldja meg. Itt is letelepített sátrak várják a túrázókat, megérkezés
után szállás elfoglalás és vacsora.
5. nap: Novákpuszta – Dunaszeg, napi táv 27,5 fkm
A menetrend hasonló az előző napéhoz. Ébredés, összepakolás és
reggeli, majd indulás a Dunaszeg határán lévő csárda táborhelyére.
A személyes csomagok szállítását a novákpusztai szálláshely oldja
meg. Itt is letelepített sátrak várják a túrázókat, megérkezés után
szállás elfoglalás és vacsora.
6. nap: Dunaszeg-Győr, napi táv, kb. 14 km.
A túra legrövidebb napja. Kényelmes kiszállási lehetőség adódik
Győrben a Kajak-Kenu klub csónakházánál. Innen a belváros is
elérhető, kényelmesen, gyalogszerrel.

