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Különleges igazi kaland hétvégére hívunk, ahol az első nap a rekreációról szól igazi beach /majd 
Velence hangulattal! Vasárnap pedig sárkányhajóval és 9 fős nagy kenuval részt veszünk a 
Vogalongán ahol egy vízi karnevál túrán ismerheted meg Murano, Burano híres életét majd Velence 
különlegesen színes arcát. A Grand Canal-én végig hajózva átéljük a Vogalonga tömegek ünneplését. 
Idén először Murano szigetén kiszállva ismerkedhetsz meg a várossal.  Amikor befut a hajónk a 
St. Mark tér elé megkapod különleges érmedet és az emlékplakátot színesítve élmény 
gyűjteményedet! Tarts velünk abban a különleges napon amikor Velence megnyitja kapuit az 

evezősök számára! 
 
A programcsomag ára: . 125 Euro/fő  
 A programcsomag tartalmazza a Vogalongára szükséges nevezés, 
regisztráció és csomagátvétel, felszerelés, mentőmellény, 
evezőlapát, hajószállítás, hajótárolás, sárkányhajó, túrakenu 
használatát a balesetvédelmi oktatás, túravezetők, szervezés és 
lebonyolítás költségét.Nem tartalmazza az egyéni utazás, szállás 
és kötelező biztosítás díját. 

 
Velence városlátogatási belépőt szedhet melynek várható mértéke 10 Eur/fő. 
Egy db 24 órás vaporetto hajójegy javasolt a szombati napra, mely elég az összes utazásra (kb. 22 
euró). Ennek érvényessége az első utazással kezdődik, amit mindenki maga tervezhet, ezért nem 
építettük bele a részvételi díjba.   Minden program tartalmazza a Vogalonga regisztrációs 
csomagját így biztosan a Vogalonga- Velencei éremmel és plakáttal, emléklappal és pólóval. 
gazdagíthatod emlékgyűjteményedet! 
 
Jelentkezés: a jelentkezési lap kitöltésével valamint a program díjának befizetésével válik 
érvényessé. A programon való részvétel átruházható azonban a programok részvételi összegét nem 
áll módunkban visszafizetni. A programcsomag nem megosztható. 
Lehetőség van kenubérlés 4 főre túravezető nélkül: 100 Euró/ hajó+25 Euro/fő Vogalonga 
regisztrációs díj. 

Amennyiben kérdésed vagy kérésed merül fel, hívjál nyugodtan a  
+36 20 325 2901 vagy +36 30 589 3432 telefonszámon vagy írjál a  

nemethnegregorjudit@gmail.com címre. 
A www.sarkanyhajozaserd.hu honlapunkon megtalálsz minden információt rólunk. 

Programszervezők: 
Némethné Gregor Judit sárkányhajó edző, szervező 

Gregor László túravezető 
Németh Attila vezető edző, Gregor Alexandra szervező 
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Velence máshogyan…! 
 
2020 május 30.szombat 8.00-20.00 
 
Ez a nap a feltöltődésé és a különleges látnivalóké. A reggeli találkozót követően 
vaporettora szállunk és irány a beach! A homokos tengerparti séta és kagylóvadászat mellett a 
móló végéről megcsodáljuk a nyílt tenger látványát. Az autentikus étteremben kipróbálhatod 
a tengeri ételeket vagy válaszhatod az európai éttermet. A tenger ezen a területen tiszta jó 
fürdési lehetőséggel. Lehetőség van az olasz hangulatú napágyas fizetős vagy az ingyenes, tiszta 
tengerpari részen való pihenésre.  
Kora délután Velence felé hajózunk, ahol egy exlusive tetőteraszról csodáljuk meg teljes 
Velencét, Grad Canalet. Betérünk egy olasz tésztázóba, ahol az általad kiválasztott tésztát és 
feltétet elkészítik számodra. Mivel a lányok kedvenc ruhaüzlete és Velence legjobb 
fagylaltozója szemben van egymással így mindkettőre egy időben sort kerítünk. Egy kis 
szabadidőt követően élményekkel gazdagodva vaporettoval térünk vissza a campingbe, ahol a 
medencés lazulást követően 19.00-kor csapatmegbeszélést tartunk. 
 
I..Vogalonga vagy II.Barangolás Velence különleges lagúnáiban 2020 május 30. vasárnap 
 
I program; Vogalonga: A Vogalongát, 1975-ben kezdték el a helyi evezős 
klubok tiltakozással az egyre növekvő számú motorcsónakok ellen.  Ez a 32 
km  „Hosszú Evezés”, a VOGALONGA. Az 50 velencei klubból, illetve a világ 
minden tájáról érkező több, mint 400, különböző fajtájú és méretű hajó 
vesz részt a csodálatos eseményen. A Vogalonga hamarosan Európa vízi 
népeinek evezős ünnepévé alakul át, melyen részt vesz a város összes evezős 
társasága és a világ minden részéről Velencébe özönlenek a vizek szerelmesei. 
2019-ben már jóval több, mint 7000 résztvevő vágott neki a 32 km-es távnak. A 
Vogalonga haditengerészeti esemény nem pedig verseny. A Vogalongát a 
Pentecost Napon tartják, ami a velencei hagyományok szerint a Dózse 
(velencei nemes ember az ókorban) tengerhez kapcsolódó szimbolikus 
házasságához kapcsolódik.  
A hajók a starthoz a St. Mark's Basin-ben gyülekeznek. A rajtot ágyúhang indítja el 9.00-
kor a Dózse palota elől. Az útvonal átmegy a lagunán majd hamarosan kiér a tengerre. A hajók 
áthaladnak a Giudecca-csatornán, és továbbhaladnak a Sant'Elena, Vignole, Sant'Erasmo és San 
Francesco del Deserto szigetei mentén.Az út közepén a résztvevők áthaladnak a Burano-szigeten és 
visszatérnek Mazzorbo, Madonna del Monte és San Giacomo mentén Paludóban.Murano szigetén az 
útvonal folytatódik a Grand Canal-on, majd a hajók visszatérnek Velencébe a Cannaregio-csatornán, 
majd a Grand Canal-on élvezzük a parton lévő színes nézőközönség éljenzését és eljutunk a Punta 
della Dogana által megjelölt célvonalhoz.  
A Vogalongának része a beérkezési ceremónia ahol a vízre telepített befutónál csoportosan 
átadásra kerül az emlékérem és emlék oklevél valamint felolvassák a legénység tagjainak 
névsorát. A hazaérkezést követően lazítunk a Camping medencéjében és 20.00 kor 
csoportmegbeszélést követően az éremátadással búcsúpezsgővel zárjuk a programot. 
 
 


