Informació a dunai csónakázásról Beuron és Herbertingen-Hundersingen közötti dunai szakaszra vonatkozó szabályzat
Ha saját csónakot szeretnének használni (magáncsónakázók):
Az alábbi cimen idöben igényelhetö a behajózási jegy a szabad lehetöségek keretében,
csónakonként napi 5€-ért.
Beszállóhehy

Szolgáltató

Telefonszám
Fax

E-mail

Hausen im Tal

Donautal-Touristika
minden idöben

p +49 7466 1525
f +49 7466 910486

info@donautal-touristik.de

Thiergarten és
Gutenstein

Haus der Natur
hétfö-péntek:
9 – 17 óra között

p +49 7466 9280-0
f +49 7466 9280-23

kontakt@naturpark-obere-donau.de

Sigmaringen-Laiz
és
HerbertingenHundersingen
között

Sigmaringeni turisztikai
hivatal
hétfö-péntek:
10 – 13 óra
és 14 – 18 óra között
szombat/vasárnap/
ünnepnapokon
10 – 13 óra között

Ha egy a fiatalok számára kijelölt táborozó helyen tartózkodó csoporthoz
tartozik:
A csoportoknak, a kijelöt táborozó helyekröl lehetöségük van behajózásiengedély nélkül,
egy rövid távon 250m, a folyón fel- és lefelé csónakázni. Ez a rendelkezés a stehlei a vadászház melletti ifjusági campingre nem érvényes.
Az ifjusági táborozó helyen tartózkodó csoportok csónakkirándulásaira a privat csónakázókra vonatkozó jogszabályok érvényesek. Ezek szerint a túrák, a kontingent lehetöségeitöl
függöen, a mindenkori táborozóhelyröl indithatóak. A csónakoknak legkésöbb 18:00 óráig el kell hagyniuk a vizet. A csoportvezetök felelösek a rendelkezések betartására.

Jelentkezni lehet:

Mire kell figyelni?

›› Jack Rattles Tal der Piraten (Jack Rattles a kalózok völgye), Thiergarten
+49 7570 550, info@jackrattle.de

›› az informaciós táblán feltüntetett piros pont jelentése,
alacsony vízszint csónakázni tilos
›› a Dunán legfeljebb 4 személlyel megterhelt csónakkal lehet közlekedni.
›› tutaj, gumicsónak, a stand-up lapát, motoros csónak használata a Dunán tilos.
›› Beszállás: 9:00 órától 14:00 óráig (a vízre szállás azután nem lehetséges)
›› a legkésöbbi kiszállás: 18:00 óra
›› a csónakázás alapvetöen csak elegendö vízszint esetében lehetséges.
(a másik oldalon található táblázat szerint)
›› a vizen , különbözö a zene lejátszására alkalmas eszközök, hangszerek és más
zajforrások használata tilos. Ittas állapotban csónak használata tilos.
›› csak a felül megjelölt helyeken szabad be- és kiszállni.
›› a szemetét vigye magával
›› a be- és kiszállás, valamint az átrakodás saját felelöségre történik.
›› maradjon a folyó közepén és ha lehetséges figyeljen a jelzett hajózási utakra,
különben zavarja a vizimadarak fészkelését.
›› ne tartson pihenöt a folyóparton a zátonyos, kavics padon, vagy pedig a szigeten
›› a holtágba és a torkolati területre a mellékágból behajózni tilos
›› hordja mindig magával a behajózásra szóló jegyet –
a német kanu szervezet csónakvezetöje a tagsági igazolványt – hogy ellenörzés
esetében a jogosultságát minden probléma nélkül igazolni tudja.

›› out & back Erlebniswelt-Sigmaringen, Gutenstein és Sigmaringen
+49 7571 50411, Fax +49 7571 50412, info@outandback.de

Végezetül jó utat kivánunk!

Ha az ön által választott útszakaszra nincs már keret, szíveskedjék, egy másik napot, vagy
pedig egy másik útszakaszt választani.
Kérjük megértését, hogy a jegyek visszaváltása, rossz idö, alacsony vízállás vagy egyébb
okok miatt nem lehetséges.
A behajózásra szoló jegyeket postai, fax. vagy E-mail útján küldjük el.
Kérjük, a teljes postai cim megadását, valamint legkésöbb 2-3 nappal elöbb való jelentkezést.
A behajózási jegyeket, a nyilvántartási idö alatt, elözö telefonos értesítés után személyesen
is el lehet hozni.
A behajózási jegyek kiadásához szükséges: a turára megjelölt nap, a tervezett útszakasz,
és a csónakok száma.

Ha csónakot kölcsönözni szeretne:
halyózásiengedély elözetes, kérvényezés nélkül megszerzésére.
›› Bootsvermietung (csónakkölcsönzö) Donautal-Touristik, Hausen i.T.
+49 7466 1525, Fax +49 7466 910486, info@donautal-touristik.de
›› Kanu-Verleih (kanu-kölcsönzés) Pfefferle, Gutenstein és Sigmaringen
+49 7571 2448, Fax +49 7571 683186, info@gaestehaus-pfefferle.de

A változtatás joga fenntartva (Állás 2019)

p +49 7571 106-224
tourismus@sigmaringen.de
f +49 7571 106-177

Tel.: +49 7466 9280-0 vagy E-Mail: kontakt@naturpark-obere-donau.de
Ajánlatos egy sürgös és idöbeli jelentkezés.

Informació a dunai csónakázásról Beuron és Herbertingen-Hundersingen közötti dunai szakaszra vonatkozó szabályzat
A következö minimális vízszintérték érvényes:
A 8:00 órakor illetve elözö este 18:00 órakor mért vízszint az irányadó.
Jan.

Kedves vendég!
Szívélyesen üdvözöljük a Duna felsö völgyében. Örülünk, hogy vidékünket felkereste. A
felsö Duna, egy egyedülálló szépséggel rendelkezö tájban kanyargó, nagymértékben természetes folyószakasz,
amely a természet élvezetét és pihenésre alkamas napokat kinál.
A csónakázók egyre növekvö nagyrabecsülését élvezö folyószakaszon ugrásszerüen megnövekedett a hajókázók száma. Ez a tény hosszabb idöre egyeztethetetlen az itt élö számos
ritka madár- és állatfajták életterületével és a
táj ökológiájával. Emiatt csökkenteni kellett a
csónakázások számát.
Az erre vonatkozó határozat, egy törvényerejü rendelet keretében, valamint a sigmaringi járási hivatal közérdekü elrendelése
alapján készült. (Részletesen olvasható például
www.landkreis-sigmaringen.de).
Ezek szerint, Beuron és Hundersingen közötti szakaszon a csonkázás egész évben
tilos.

Febr.
14.02.

Márc.

Hausen i.T. (híd) Scheer -

Máj.

Juni.

Juli.

Aug.

Szept.

Okt.
03.10.

Nov.

Dez.

Kritikus vízszint Beuronnál (Tel. +49 7466 19700)

Beuron Hausen i.T. (híd) - DKV 78 cm

Ez alól szóló kivételek, a természettel összhangban, valamint a számos csónakbarátra való tekintettel készültek.
Ezeket a kivételes rendelkezéseket a sigmaringi járási hivatal a természetvédelmi hatóság
és különbözö érdekeltségek képviselöi („A
természet háza“ („Haus der Natur“), a járási
természetvédelmi egyesület, A német kanuszövetség, kereskedelmi szolgáltatók) együttesen dolgozták ki.
Így a magán használóknak, sportolóknak,
valamint a szolgáltatóknak csak bizonyos
számú csónakázási lehetöség áll naponta
a rendelkezésükre.
Kérjük alkalmazkodjon a természethez és a folyó életteréhez!

April.

DKV-tagok 78 cm

53 cm

DKV-tagok 65 cm

DKV-tagok 65 cm

Kritikus vízszint Hundersingennél (Tel. +49 7586 19700)

Scheer Hundersingen (híd) -

56 cm

DKV-tagok 56 cm

DKV-tagok 56 cm

Hol lehet ki- és beszálni?
Beuron

Beszálóhely a jobb partoldalon a közuti hídnál. (07. 01-a DVK tagjainak a természet
házában („Haus der Natur“) történö elözetes jelentkezés után)

Hausen im Tal Ki- és beszállóhely a jobb parton a Nepomuk hídnál.
Hausen im Tal Camping. Csak pihenöhely, nincs beszállás
Neumühle Csak pihenöhely. Nincs beszállás!
Thiergarten Ki- és beszállóhely a jobb parton lévö Borjumezön (Kälberwiese)
Gutenstein Ki- és beszállóhely a bal parton a közuti hídnál.
A Dietfurti malomnál Pihenöhely, végállomás.
A Dietfurti malomnál Itt van a végleges kijárat (bal part).

Vegyék figyelembe, hogy egy csónaktúra,
csak megfelelö vízszint esetében és egy
elözetes jelentkezés után lehetséges.

Sigmaringen-Laiz Kiszállóhely a bal parton a közuti hídnál.
Sigmaringen Ki- és beszállóhely a jobb parton a camping elött.
Sigmaringen Kiszállóhely a bal parton a fiatalok szabadidöterületénél lévö függöhidnál.
Sigmaringen Ki- és beszállóhely „in der Au“ a jobb partoldalon.
Sigmaringendorf Kiszállóhely a közuti hidtól lejebb, bal partoldalon. Nincs beszállás!
Scheer Kiszállóhely a jobb partoldalon a régi sportpályánál. Nincs beszállás!

beszállás/ kiszállás

camping

beszállás

vendéglö

kiszállás

bevásárlási lehetöség

Scheer Kiszállóhely a közuti hidtól feljebb, jobb partoldalon. Nincs beszállás!
Mengen-Blochingen Ki- és beszállóhely a közuti hidtól feljebb, bal partoldalon.

lezárt

Hundersingen Ki- és beszállóhely 08.01-beszállóhely a közuti hidtól lejebb, jobb partoldalon

Neidingen

pihenö, nem felszállóhely
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Hundersingen
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Nur Sportkanuten (z.B.
DKV) und Fernwanderer
keine gewerblichen Boote
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