Felsö-Tisza - piros útvonal - 143 fkm
Vásárosnamény, Tiszamogyorós, Tuzsér,
Dombrád, Gávavencsellö, Tokaj
A vízitúra a Felső-Tisza, Vásárosnamény és Tokaj közötti szakaszát érinti. A túraútvonal
során a víz rendkívül nyugodt, Viszont a távok hosszúsága miatt az útvonal gyakorlottabb,
idősebb korosztály számára ajánlott.
1. nap: Vásárosnamény
Érkezés vonattal Vásárosnaményba, a Diófa kempingbe, ahol külön
kialakított sátortábor áll rendelkezésre a vízivándoroknak. A szállás
elfoglalása és a terület „birtokba vétele” után gyakorló evezés a
Tiszán, este vacsora. Minden étkezés a vándortábor területén lesz,
itt is a kemping éttermében. Minden nap reggeli után eligazítás,
majd indulás az aznapra kijelölt túrára. Második napon körevezés a
tavon, ami még biztosabbá tesz mindenkit a nyíltvízi evezésre.
2. nap: Tiszamogyorós
Reggeli után eligazítás és indulás Tiszamogyorósra, a csomagokat
gépjármű szállítja tovább. Érdemes magunkkal labdát vinni, mert
az elmondható a Tisza e szakaszára, hogy talán a legnagyobb
homokos partszakaszokkal rendelkezik, amin kikötve bátran
focizhatunk is. A 34fkm teljesítése után a Főnix kempingben vár
minket a vacsora és a külön kialakított sátortáborban a megérdemelt pihenés.
3. nap: Tuzsér
Az ébresztő után energiát merítünk a reggeliből és az eligazításon
tájékozódunk a napi teljesítendő szakaszról. Tovább indulunk
Tuzsér-re, amely újabb 34 fkm teljesítését követeli meg tőlünk.
Ezen a szakaszon mondhatni a Tisza 180 fokos fordulatot vesz, de
ezt a vízen kanyarogva nem érzékeljük.
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4. nap: Dombrád
A reggeli eligazítást követően indulás a következő sátortáborig
Dombrádra. A Tisza lassú folyású amit, sok homokos partszakasz
tagol így alkalmas kikötésre pihenésre is a túra közben. A 4. napi
szakasz 25 fkm. Az ebédet, mint mindig hidegcsomag formájában
kapja meg mindenki a reggelinél, a csomagok továbbszállítása a
gépjárművel történik.
5. nap: Gávavencsellő
Reggeli után személyes csomagok összepakolása és indulás
Gávavencsellőre, ami 34 fkm. Itt egy nyugodt kis tóra kell
beevezni a Tiszáról, hogy a szállásra érjünk, ahol olyan állatokkal
is találkozhatunk, mint a vízibivaly. A kimerült csapat a szállás
elfoglalása után az esti vacsorát a fedett panorámás étteremben
fogyasztja el, mely közvetlenül a parton található.
6. nap: Tokaj
Reggeli után rövid eligazítás, majd indulás az utolsó napi szakaszra, amely 16 fkm. A napi túra után megérkezés Tokajba, amit mindenkinek látni kell egyszer, hiszen Tokaj-Hegyalja Magyarország
történelmileg leghíresebb borvidéke, immár a Világörökség része. A
célállomásra érkezés után pakolás és hazaindulás, a csomagokat,
ahogy a túrán végig természetesen gépjárművel a vonatállomásra
kiszállítják.

