
Evezés az Ó-Fehér-Körösön
(Élővíz-csatorna) 

Aktív vízi kaland, testedzés, hűsítő élmény és ismeretszerzés együtt? Igen! A program résztvevői túravezető 
irányításával, egy teljesen egyedi perspektívából, indiánkenuban evezve ismerkednek meg Gyulával, 
valamint az Élővíz-csatorna és a Körös-vidék különleges élővilágával. Három különböző hosszúságú és 
nehézségű útvonalat ajánlunk, valamint egy igazán különleges – „evezz és tekerj!” – kombinált túrát. Első 
élménynek kiváló az egyórás belvárosi sétaevezés, a kihívást keresők azonban a hosszabb, tartalmasabb 
túrákra is bátran vállalkozhatnak.

1. Zengő vizek városa (Gyula, Belváros)

Időpontok:
• csütörtök 16:00 – 19:00 között óránként (utolsó indulás 19.00 óra)
• péntek  16:00 – 19:00 között óránként (utolsó indulás: 19.00 óra)
• szombat  10:00 – 19:00 között óránként (utolsó indulás: 19.00 óra) 

Indulás:   Csigakerti csónakkikötő (Gyula, Part utca)
Jegyvásárlás: a túra előtti napon 16.00 óráig a Tourinform irodában (Gyula, Kossuth u.7.) 
Részvételi díj: 3.500 Ft/fő
6 éves kor alatt: ingyenes (1 gyermek 2 felnőtt kíséretében)
Visitgyula Card: 2.800 Ft/fő (20 % kedvezmény)
Gyulai lakosok: 2.800 Ft/fő (20 % kedvezmény, lakcímkártya felmutatásával) 

2. A háromajkú város története

Időpont:  szombat 11:00 óra
Indulás:  Csigakerti csónakkikötő (Gyula, Part utca)
Jegyvásárlás: csütörtök 16 óráig a Tourinform irodában (Gyula, Kossuth u.7.)
Részvételi díj: 5.000 Ft/fő
Visitgyula Card: 4.000 Ft/fő (20 % kedvezmény)
Gyulai lakosok: 4.000 Ft/fő (20 % kedvezmény, lakcímkártya felmutatásával) 

INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS A TOURINFORM IRODÁBAN! 
Gyula, Kossuth utca 7. | Nyitvatartás: minden nap 9.00-17.00 óra között.

kb. 1 óra kb. 3 km

kb. 2 óra kb. 5 km

https://www.visitgyula.com/gyula-termeszetesen#evezes


3. Bepillantás a vadregénybe

Időpont:  szombat 10:00 óra
Indulás:  Csigakerti csónakkikötő (Gyula, Part utca)
Jegyvásárlás: csütörtök 16 óráig a Tourinform irodában (Gyula, Kossuth u.7.)
Részvételi díj: 7.500 Ft/fő
Visitgyula Card: 6.000 Ft/fő (20 % kedvezmény)
Gyulai lakosok: 6.000 Ft/fő (20 % kedvezmény, lakcímkártya felmutatásával) 

Hűlt helyek
Evezz és tekerj! - kombinált túra

Az aktív kikapcsolódás elemeit és a kulturális értékeket ötvözve, Gyula nyugati részét fedezik fel a túrán 
résztvevők. A program vízi idegenvezetéssel veszi kezdetét. Németvárost elérve, az indiánkenukat 
kerékpárra cserélve folytatódik a kirándulás. Az egykori Apátsági templom alapjainak megtekintését 
követően, a Ferences romkertbe vezet az út. Ismét evezőket ragadva, a Csigakerti csónakkikötőben ér 
véget a kaland.

Időpont:  szombat 10:00 óra
Indulás:  Csigakerti csónakkikötő (Gyula, Part utca)
Jegyvásárlás: csütörtök 16 óráig a Tourinform irodában (Gyula, Kossuth u.7.)
Részvételi díj: 7.500 Ft/fő
Visitgyula Card: 6.000 Ft/fő (20 % kedvezmény)
Gyulai lakosok: 6.000 Ft/fő (20 % kedvezmény, lakcímkártya felmutatásával)

INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS A TOURINFORM IRODÁBAN! 
Gyula, Kossuth utca 7. | Nyitvatartás: minden nap 9.00-17.00 óra között.

Gyula. Természetesen.
2021. nyár

kb. 3 óra kb. 7 km

kb. 3 óra kb. 5 km kb. 3 km

http://Hűlt helyek 
https://www.visitgyula.com/gyula-termeszetesen#hult


INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS A TOURINFORM IRODÁBAN! 
Gyula, Kossuth utca 7. | Nyitvatartás: minden nap 9.00-17.00 óra között.

A programokra minden esetben előzetes jelentkezés szükséges:
• személyesen a Tourinform irodában (Gyula, Kossuth Lajos u. 7.), 
• telefonon (+36-66/561-680), vagy 
• e-mailen (info@visitgyula.com). 

Jegyvásárlás: személyesen a Tourinform irodában, a Gyula, Kossuth Lajos u. 7. szám alatt.
Nyitvatartás: minden nap 9.00-17.00 óra között.

A programokon történő részvétel védettségi igazolványhoz kötött!
A programváltozás és az árváltoztatás jogát a szervezők fenntartják.

Múltidézés két keréken 
A kerékpáros túrán helytörténeti szakvezető irányítja és tájékoztatja a csoportot. A program a Tourinform 
irodától indul, majd az egykori Apátsági templom alapjait keresik fel a résztvevők. Onnan a Ferences 
romkertbe vezet az út, majd vissza a belvárosba.  Az út során titkok és legendák tárulnak fel Gyula középkori 
múltjából és a Corvin család tagjairól. 

Időpont: szerda  16:30 – 18:00 – min. 5 fő résztvevő esetén induló program
Indulás:  Tourinform iroda (Gyula, Kossuth u.7.)
Jegyvásárlás: a túra előtti napon 12.00 óráig a Tourinform irodában (Gyula, Kossuth u.7.) 
Részvételi díj:  3.500 Ft/fő (mely tartalmazza a felnőtt városi kerékpár bérleti díját is)
Visitgyula Card:  2.800 Ft/fő (20 % kedvezmény)
Gyulai lakosok:  2.800 Ft/fő (20 % kedvezmény lakcímkártya felmutatásával) 
Saját kerékpárral:  500 Ft/fő engedmény a részvételi díjból

Gyulai történetek és legendák
Vezetett városnéző séta (szabadtéri)

Gyula városa bővelkedik látnivalókban, története pedig számos érdekességet tartogat. Mi köze volt 
Albrecht Dürernek Gyula városához, és kik voltak a reneszánsz kori Gyula legjelentősebb urai? Hogyan 
került városunkba az Erkel család, és hogyan történt, hogy a fiatal Munkácsy (Lieb) Mihály Gyulán döntötte 
el, hogy festő lesz? Mindezt és még nagyon sok más érdekességet megtudhatnak mindazok, akik részt 
vesznek gyalogos sétáinkon.

Idegenvezető: Kocsis János

Időpontok:
• hétfő  19:00 – 21:00 óra – min. 5 fő résztvevő esetén induló program
• szerda  19:00 – 21:00 óra – min. 5 fő résztvevő esetén induló program
• péntek 19:00 – 21:00 óra – létszámtól függetlenül garantáltan induló program

Indulás: Almásy-kastély jegypénztári bejárat/torony (Gyula, Kossuth Lajos u.15.)
Jegyvásárlás: előző nap 16.00 óráig
Részvételi díj: 2.500 Ft/fő 
Visitgyula Card: 2.000 Ft/fő (20 % kedvezmény)
Gyulai lakosok: 2.000 Ft/fő (20 % kedvezmény, lakcímkártya felmutatásával) 

kb. 1,5 óra kb. 4,5 km

https://www.visitgyula.com/gyula-termeszetesen#gyulai
https://www.visitgyula.com/gyula-termeszetesen#hult

	Button 4: 
	Button 2: 
	Button 3: 
	Button 5: 


