
135 folyamkilométer 
 

 
 

UTAZÁSI LEHETŐSÉGEK BARCSRA 
 

 VOLÁN 

Indul: augusztus 2-án (vasárnap) 15.15 órakor Budapest, 

Népliget autóbusz pályaudvarról, Kapos Volán 

Marcali – Nagyatád útirányon át (közvetlen expressz járat) 

Érkezik: Barcs, Boróka étterem 19.35 órakor (4 óra 20 perc) 

 

MÁV 

Indul: augusztus 3-án (hétfő) Bp. Keleti pályaudvarról 

07.45 órakor (Zengő IC Pécsre, Szentlőrincig) érk: 10.18 óra 

10.21 órakor (Szentlőrincről személy Barcsra) érk: 11.07 óra 

09.45 órakor (Dráva IC Pécsre, Szentlőrincig) érk: 12.18 óra 

12.42 órakor (Szentlőrincről személy Barcsra) érk: 13.39 óra 

 GÉPKOCSI 

Budapestről az M7-en, majd a 135. sz. kijáratnál Kaposvár 

felé a 67-es úton, Kaposfüred és Kaposmérő között a 

Kaposvárt elkerülő 61-es úton Nagykanizsa irányába, majd 

Kadarkúton és Lábodon át Barcsra a 68-as úton (250 km) 

 

HA ELŐBB JÖNNÉL, VAGY MÉG MARADNÁL 
 

 SZÁLLÁS 

A Dráva Völgye Középiskola kollégiumában 2-4 ágyas 

fürdőszobás hálókban van elhelyezési lehetőség. 

A Dráva partján kiépített vízi bázison sátorozni is lehet. 

 ÉTKEZÉS 

Club 101. étterem és pizzéria - Barcs, Damjanich u. 6. 

Csillag étterem - Barcs, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 80. 

Szent Márton étterem - Barcs, Május 1. u. 2. (Gyógyfürdő) 

 VÁROSI 

STRAND 

Gyógymedencék 34 °C; 36 °C; 38 °C; 40 °C 

25 m-es uszoda és szabadtéri élményfürdők 26-30 °C 

Finn szaunák, infra szauna, gőzkamra, jégkamra, jakuzzi 

 

 



RÉSZLETES PROGRAM 
 

I. nap 

augusztus 3. 

(hétfő) 

13.00 - 13.30 

óra között 

GYÜLEKEZŐ: Barcson a Deák Ferenc Általános Iskola 

sportcsarnoka előtti parkolóban (Bajcsy-Zsilinszky u. 1.) 

▪ regisztráció, úti-okmányok ellenőrzése 

▪ csomagok bepakolás az autóbuszba 

 13.45 óra Gépkocsik elhelyezése a Szivárvány Iskola udvarában 

 14.00 óra Indulás Barcsról, utazás autóbusszal Kerkaszentkirályra 

 17.00 óra Érkezés Kerkaszentkirályra a Közösségi Házhoz 

 17.00 - 18.30 

óra között 

Csomagok kipakolása a buszból, hajók és felszerelések 

lerakása a trélerről, majd a szálláshelyek elfoglalása 

 18.30 - 19.30 

óra között 

Közös vacsora Muraszemenyén, a Krčma-ban 

▪ menü: sok halászlé - sok házikenyérrel 

▪ az italfogyasztás minden étkezésnél ÖNKÖLTSÉGES 

 20.00 óra ELIGAZÍTÁS: bemutatkozás, ismerkedés 

▪ szállásdíjak befizetése a Közösségi Ház tanácstermében 

▪ a másnapi menetrend megbeszélése 

 21.00 órától Szabadprogram, majd visszavonulás 

 

 
II. nap 

augusztus 4. 

(kedd) 

36 fkm 

06.30 - 08.30 

óra között 

ÉBRESZTŐ - készülődés az útra 

▪ sátrak bontása, parton szállított holmik összepakolása 

▪ reggelizés, hordóba zárható úti-csomagok elkészítése 

(szendvics, víz, gyümölcs, sapka, szemüveg, naptej, stb.) 

 08.30 - 09.00 

óra között 

GYÜLEKEZŐ - a Közösségi Ház parkolójában 

▪ a parton szállított csomagok berakása a kísérő autóba 

 09.00 óra Indulás gyalog, úti-csomagokkal a Lendva partjára  

 09.30 óra Felszerelések kiosztása, ellenőrzése, bepakolás a hajókba 

 10.00 óra Vízre szállás a Lendván (a Mura elérése a 45 fkm-nél) 

3 megálló 

csorgás 

Napközben A vízállástól és a sodrás erősségétől függően óránként 

megállva pihenő a szigeteken, kavicspadokon - felfrissülés 

 kb. 17.00 óra Érkezés Molnáriba, kikötés a 14 fkm-nél 

▪ a hajók kiemelése, víztelenítése, tisztítása 

▪ felszerelések (hordók, mellények, evezők) elrakása 

▪ indulás gyalog a faluba, az 1 km-re lévő bázishelyre 

 17.30 - 18.00 

óra között 

Csomagok kipakolása a kísérő autóból az általános 

iskolánál lévő bázison, a szálláshelyek elfoglalása 

 18.00 óra Közös vacsora az általános iskola ebédlőjében 

▪ menü: sertéspörkölt, tarhonya, savanyúság, kenyér 

 19.00 óra ELIGAZÍTÁS: a másnapi menetrend megbeszélése 

 19.30 órától Szabadprogram, majd visszavonulás 

 

 



III. nap 

augusztus 5. 

(szerda) 

14 fkm 

08.00 - 09.00 

óra között 

ÉBRESZTŐ - készülődés az útra 

▪ sátrak bontása, parton szállított holmik összepakolása 

▪ reggelizés, hordóba zárható úti-csomagok elkészítése 

(szendvics, víz, gyümölcs, sapka, szemüveg, naptej, stb.) 

 09.00 - 09.30 

óra között 

GYÜLEKEZŐ - az általános iskola udvarán 

▪ a parton szállított csomagok berakása a kísérő autóba 

 10.00 óra Indulás gyalog, úti-csomagokkal a Mura partjára 

 10.30 óra Felszerelések ellenőrzése és vízre szállás a Murán 

2 megálló 

csorgás 

Napközben A vízállástól és a sodrás erősségétől függően óránként 

megállva pihenő a szigeteken, kavicspadokon - felfrissülés 

 kb. 13.30 óra Érkezés Őrtilosba, kikötés a 236 fkm-nél 

a Mura - Dráva találkozásánál 

▪ a hajók kiemelése, víztelenítése, tisztítása 

▪ felszerelések (hordók, mellények, evezők) elrakása 

▪ indulás gyalog a faluba, az 1 km-re lévő bázishelyre 

 14.00 - 16.00 

óra között 

Csomagok kipakolása a kísérő autóból az Erdei 

Iskolánál lévő bázison, a szálláshelyek elfoglalása 

 16.00 óra Gyalogtúra a Szentmihály hegyen lévő templomhoz 

 18.00 óra Közös vacsora az Ibolya vendéglőben, 

▪ menü: babgulyás, káposztás sztrapacska 

 19.00 órától ELIGAZÍTÁS, majd szabadprogram, majd visszavonulás 

 

 
 

IV. nap 

augusztus 6. 

(csütörtök) 

45 fkm 

07.00 - 08.30 

óra között 

ÉBRESZTŐ - készülődés az útra 

▪ sátrak bontása, parton szállított holmik összepakolása 

▪ reggelizés, hordóba zárható úti-csomagok elkészítése 

(szendvics, víz, gyümölcs, sapka, szemüveg, naptej, stb.) 

 08.30 - 09.00 

óra között 

GYÜLEKEZŐ – az Erdei Iskola udvarán 

▪ a parton szállított csomagok berakása a kísérő autóba 

 09.00 óra Indulás gyalog, úti-csomagokkal a Dráva partjára  

 09.30 óra Felszerelések ellenőrzése és vízre-szállás a Dráván 

 



 

4 megálló 

csorgás 

Napközben A vízállástól és a sodrás erősségétől függően óránként 

megállva pihenő a szigeteken, kavicspadokon - felfrissülés 

 kb. 17.00 óra Érkezés vízvárra, kikötés a 191 fkm-nél 

▪ a hajók kiemelése, víztelenítése, tisztítása 

▪ felszerelések (hordók, mellények, evezők) elrakása 

▪ indulás gyalog a faluba, az 1 km-re lévő bázishelyre 

 17.30 - 18.30 

óra között 

Csomagok kipakolása a kísérő autóból az Édenparknál 

lévő bázison, a szálláshelyek elfoglalása 

 19.00 óra Közös bográcsos vacsora a Művelődési Ház udvarán 

▪ menü: csülökpörkölt, főtt krumpli, savanyúság 

 20.00 óra ELIGAZÍTÁS: a másnapi menetrend megbeszélése 

 20.30 órától Szabadprogram, majd visszavonulás 

 

 

V. nap 

augusztus 7. 

(péntek) 

40 fkm 

07.00 - 08.00 

óra között 

ÉBRESZTŐ - készülődés az útra 

▪ sátrak bontása, parton szállított holmik összepakolása 

▪ reggelizés, hordóba zárható úti-csomagok elkészítése 

(szendvics, víz, gyümölcs, sapka, szemüveg, naptej, stb.) 

 08.00 - 08.30 

óra között 

GYÜLEKEZŐ – a Művelődési Ház udvarán 

▪ a parton szállított csomagok berakása a kísérő autóba 

 08.30 óra Indulás gyalog, úti-csomagokkal a Dráva partjára  

 09.00 óra Felszerelések ellenőrzése és vízre-szállás a Dráván 

4 megálló 

csorgás 

Napközben A vízállástól és a sodrás erősségétől függően óránként 

megállva pihenő a szigeteken, kavicspadokon - felfrissülés 

 kb. 16.00 óra Érkezés Barcsra, kikötés a 152 fkm-nél 

▪ a hajók kiemelése, víztelenítése, tisztítása, elrakása 

▪ felszerelések (hordók, mellények, evezők) leadása 

▪ csomagok átvétele, kipakolása a kísérő autóból 

▪ elköszönés, vonattal utazók vasútállomásra szállítása 

 

HAZAUTAZÁS BUDAPESTRE 
 

 

MÁV 

Indul: augusztus 7-én (vasárnap) Bp. Keleti pályaudvarra 

16.49 órakor (Barcsról személy Szentlőrincre) érk: 17.35 óra 

17.40 órakor (Szentlőrincről ZENGŐ IC) érk: 20.17 óra 

 

FELÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BARCSON 
 

 
 

www.gyogyfurdobarcs.hu  

http://www.gyogyfurdobarcs.hu/

