Közel az összes turnus betelt az idei Vándortáborokra
Közel 13 ezer felső tagozatos és középiskolás gyermek már biztosan részt vesz a 2020-ban meghirdetett
Vándortáborok egyikén. A programsorozat nagy népszerűségnek örvend: a mintegy 520 turnus szinte
mindegyike megtelt a jelentkezés első 24 órájában. A több mint 20 útvonalat gyalogtúrázva, kerékpárral
vagy kenuval lehet teljesíteni, illetve idén újdonságként a Zarándoktáborra is lehetett jelentkezni.
Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda idén már negyedszer szervez Vándortáborokat,
partnerségben az Országos Erdészeti Egyesülettel (OEE), a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel
(MAKETUSZ), a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel (MKKSZ), valamint a Magyarországi Szerzeteselöljárók
Konferenciáinak Irodájával.
A legnépszerűbbeknek az Erdei Vándortáborok bizonyultak, a 191 turnus összes helye néhány óra alatt
betelt. A kirándulók 9 útvonalon 50-90 kilométeres gyalogtúra során ismerhetik meg a Bakony, a Börzsöny,
a Mátra, a Mecsek, a Pilis, a Vasi-hegyhát, a Zemplén, valamint idén először a Zselic és a Vértes természeti,
illetve kulturális értékeit.
Szintén minden hely betelt a kerékpárral teljesíthető Bringás Vándortáborra. A 150 meghirdetett turnus
néhány óra alatt megtelt. A 7 útvonal a Felső-Tisza-vidék, az Őrség, a Déli-Bakony és a Bükk-Aggtelekihegység, a Cserhát-Dunakanyar vidékeit érintik. Idén először tekerhetnek a táborozók a Gerecse-VértesVelencei-tó útvonalon, valamint újdonság a Dráva menti tábor is.
Közel 150 turnus indul a Vízi Vándortábor keretén belül 90-120 km hosszú útvonalakon. A Magyarország
lassú folyású vizein evezni vágyók még találnak üres helyeket a meghirdetett útvonalakon. A nagy
érdeklődésre való tekintettel a Duna különböző szakaszain, a Felső-Tiszán, a Körösökön, a Bodrogon, illetve
a Tisza-tavon evező táborokat a Rábával szeretnék kiegészíteni. Az észak-dunántúli folyón idén először
próbálják ki a táboroztatást.
Az idén induló Zarándoktáborra is van még jelentkezési lehetőség. A gyerekek Tihanytól Pannonhalmáig
mintegy 100 kilométeres túra során tapasztalhatják meg a zarándoklás testi és lelki élményeit.
2019-ben összesen közel 11 ezer diák és pedagógus ismerte meg közelebbről hazánkat a Vándortáborokon
keresztül. A több útvonalnak, több meghirdetett turnusnak, illetve a Zarándoktábor elindulásának
köszönhetően idén csaknem 13 ezer résztvevő indulhat el az év legzöldebb hetének szánt vándortáborokra.

Bővebb információ és jelentkezés a vándortáborok honlapjain:
www.vandortabor.hu

A programot az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda támogatja.
www.vandortabor.hu

