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Üdvözlöma fedélzeten!
Örömmel nyújtom át magazinunk legfrissebb, nyári számát. 

Keserédes a nyár, hiszen az elmúlt hatvan év legnagyobb dunai 
hajókatasztrófáján vagyunk túl; fájó szívvel emlékezünk az elhunyt 
turistákra és a hajó legénységére. A tragédia megerősített bennünket 
abban, hogy a kötelező biztonsági előírások betartásán túl, a saját 
magunk diktálta még szigorúbb követelményrendszernek eleget téve 
ügyeljünk a hajóink és utasaink biztonságára. 

Bízom benne, hogy a kirándulás, a Dunakanyar páratlan szépségeinek 
felfedezése, a hajózás élménye feledhetetlenné teszi a fedélzetünkön 
töltött időt. Szeretnénk hozzájárulni a fárasztó tanév utáni jól 
megérdemelt vakáció tartalmassá tételéhez, ennek szellemében a 
Kajla útlevéllel rendelkező alsó tagozatos gyerekek részére díjmentes 
utazást biztosítunk a dunakanyari kirándulóhajó járataink fedélzetén. 
Éljenek a lehetőséggel, élvezzék a nyarat!

Kirándulóhajóinkon ingyenes szélessávú WIFI-vel és bővített 
büfészolgáltatással várjuk a kedves utasokat, kellemes időtöltést és 
magazinunkhoz jó olvasást kívánok. 
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Színes nyári 
programokaz egész
Kirándulás, városnézés, strandolás, sportolás, fotózás, 
vízparti kalandozás. Több izgalmas családi programot 
lehet szervezni a Dunakanyarban, mint ahány hajója 
összesen van a MAHART flottának, éppen ezért érdemes 
azon töprengeni, hogyan lehetne elszabadulni minden 
héten, hogy újabb és újabb közös élményt szerezzünk. 
Változatos, üdítően friss nyári családi programajánló 
következik, minden korosztálynak!

családnak
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Visegrádi bobpálya – Kalandok kiskamaszoknak
Különösen a 7-14 éves kamaszok figyelmébe ajánljuk 
a visegrádi bobpályát, ahol nyugodtan kiválaszthatják, 
hogy egy nyári vagy egy alpesi bobban ülve szeretnék 
letesztelni, milyen élmény a Nagyvillám tetején suhanni. 
A felvonó 250 méter, míg a lesikló rész 700 méter hosszú, 
a lesiklás ideje nagyjából 5-6 perc. 10-12 kanyar teszi 
még izgalmasabbá az utat és természetesen gyorsulásra 
alkalmas részek is vannak. Egy élményfotó berendezés 
segítségével pedig lehetőség van arra, hogy egy rólunk 
készült pillanatképet magunkkal vigyünk. 

A bobpálya közel található a Fellegvárhoz, és a 
hajóállomástól sincs leküzdhetetlen távolságra. 
Hétvégenként és ünnepnapokon a Visegrád, Hajóállomás 
nevű buszmegállónál kell felszállni a Nagyvillámra 
közlekedő sárga buszra, amelynek van Visegrád, 
Bobpálya nevű megállója is. Az út nem több 15 percnél, 
az élmény viszont egyértelműen az örömkiáltásokban 
mérhető!

Sétahajózás és mesekert a legkisebbeknek
Azok a gyerekek, akik még nem elég türelmesek egy 
hosszú hajóúthoz, biztosan élvezni fogják a rövidebb 
sétahajó járatok izgalmát. A Visegrád és Vác között 
közlekedő sétahajó járatok menetideje 45 perc, ami akár 
a 3-4 éves gyerekek számára is kellemes időtöltés lehet. 
Útközben integethetnek az egyre több helyen felbukkanó 
hódoknak vagy a vígan ugráló halaknak. 

A visegrádi oldalon egyértelműen bakancslistás hely 
ilyen korú csemetékkel a Mátyás Király Történelmi 
Játszópark, amely a Királyi Palotával szemben található, 
10 perces sétára a hajóállomástól. A veretes díszkapun 
átlépve a kicsik egyenesen a Mátyás király mesék 
birodalmában érezhetik magukat, a játszópark pedig 
a maga színes-illatos lenyűgöző hangulatával azonnal 
nagy kedvenc lesz. 

A hajózás előtt a Salamon-torony körül mindenképpen 
érdemes tenni egy rövid sétát, mert a gyerekek 
csodálkozva tekintenek majd fel a – számukra –
hatalmas toronyra, amelynek a tetejéről a hajók csak 
pici maketteknek néznek ki. A torony lépcsői talán nagy 
kihívás elé állítják a gyerekeket, akik vagy felküzdik 
magukat a tetőre, vagy a szülők nyakában üldögélve 
várhatják, mikor érnek fel a csodás panorámát nyújtó 
magaslatra.

A váci oldalon található sétányok pedig olyanok, mintha 
azoknak a gyerekeknek tervezték volna őket, akik 
kismotorral vagy görkorcsolyával akár egy órán át is 
képesek koptatni a flasztert.

Szentendrei városnézés az idősebbekkel
Szentendréről, a festők városáról gyakran mondják, 
hogy egy bájos ékszerdoboz, amelynek hangulatos, szűk 
macskaköves utcái azonnal megszerettetik magukat 
a kirándulókkal. Mi szintén ezt gondoljuk, ráadásul el 
kell ismernünk, hogy a város színes kulturális élete és 
fesztiváljai évről évre több látnivalóval kecsegtetnek. 

A családi programok közül nem hagyhatjuk ki a 
nagyszülőkkel eltöltött napokat sem, ezért úgy 
gondoltuk, mindenképpen meg kell említenünk a lehető 
legjobb úti célok között Szentendrét. A Retro Design 
Center Múzeum mellett nagy élmény lehet a télen-nyáron 
nyitva tartó Hubay Ház - Karácsony Kiállítás és Szalon 
is, ahol a legforróbb nyári napokon is beszerezhetjük a 
karácsonyfára a csúcsdíszt. 

Egy fagyizásnak emellett még természetesen bele 
kell férnie a programba, ám azt kell mondanunk, hogy 
Szentendrén észrevétlenül elmegy mellettünk az idő, 
unatkozni senki nem fog, annyi biztos! 
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Programok Leányfalun – Az egész családnak
A kirándulóhajó járatok természetesen megállnak 
Leányfalun is, ami azért is nagyon örvendetes, mert a 
település sokkal izgalmasabb, mint azt egy helyismeret 
nélkül ide látogató kiránduló gondolná. 

A melegre való tekintettel most nem javasolnánk 
hatalmas túrákat, azonban a hajóállomástól alig 10 
perces sétára található a római kori limes egykori 
őrtornyának maradványa, amely 372-373 körül épült. 
Az erődítmény elősegítette a Dunán való átkelést és a 
part védelmét is. Feltehetően 20-25 katona állomásozott 
itt, az őrtornyok tetejéről a katonák tűz- és füstjelekkel 
tartották a kapcsolatot a szomszédos települések 
őrhelyeivel. 

Az őrtorony maradványai mellett érdemes egy sétát 
tenni a Petőfi sétányon is, itt egykor olyan neves emberek 
sétáltak (és fürödtek), mint Karinthy Ferenc vagy éppen 
Móricz Zsigmond. A hajóállomás épülete szintén igen 
régi, az elődjét elmosta 1948-ban a jeges árvíz, a helyére 

1949-ben építették a ma látható épületet. Ebben a 
kikötőben egyébként régen „stéges” is dolgozott, akinek 
az volt a feladata, hogy a helyieknek egy haranggal 
jelezze a kofahajók érkezését.

A séta, és a rövid városnézés után bőven belefér az időbe 
egy kis strandolás is, mert bár Leányfalunak nincs saját 
szabadstrandja, de messze földről híres a Termálfürdő 
Leányfalun, amely már a ’70-es években is tárt 
karokkal várta a fürdőzni vágyókat. Kisebb gyerekekkel, 
kamaszokkal és nagyszülőkkel is érdemes célba venni 
a strandot, amelynek gyógyvizes és igazi pancsolós 
medencéje is van. 

Az említett programok mellett természetesen 
Esztergomban, Nagymaroson, Zebegényben vagy 
akár Vácon is érdemes hajókirándulással egybekötött 
családi programot szervezni. A lehetőségek tárháza 
végtelen, köszönhetően az ezerarcú és utánozhatatlan 
szépségű Dunakanyarnak. 
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Zebegény, Nagymaros és Szob bájos 
települések a Dunakanyarban, 
amelyeket a térségbe látogató turisták 
az elmúlt években kezdtek igazán 
felfedezni maguknak. A bámulatos dunai 
panorámának, a mesés kirándulóhelyeknek 
és a helyi látványosságoknak köszönhetően 
sokkal izgalmasabbak ezek a helyek, 
mint ahogyan azt egy átlagos kiránduló 
gondolná. Most belesünk a kulisszák mögé, 
és mutatjuk, miért érdemes hajóval célba 
venni a Duna bal partját!

több évtizedes gyűjteményét lehet megnézni. A hajózással 
kapcsolatos szerszámok, tárgyak, festmények és 
relikviák a gyermekek számára is érdekesek lehetnek, 
ezért egy családi kirándulás során érdemes betérni ide. 
Remekül hangzik, nem igaz?
A falu központjából számos, különböző hosszúságú és 
nehézségű séta-, illetve túraútvonal indul, így könnyen 
elérhető távolságra az idősebb korosztály számára is 
akad bőven kalandos látnivaló. Azok, akik ellenállhatatlan 
vágyat éreznek arra, hogy egy kirándulóhajó fedélzetén 
közelítsék meg a települést, jó hír lehet a forró nyári 
napokon, hogy a falunak remek vízparti strandja és 
strandröplabda-pályája van, de természetesen kenu és 
kajak bérlésre is van lehetőség. 

A vizes élmények mellett a zebegényi fesztiválok is 
nagyon népszerűek, a szervezők minden korosztály 
számára kalandos programokkal készülnek. A Tökvilág 
fesztiválon egész napos forgataggal, zenés műsorokkal, 
kézműves- és hagyományőrző árusokkal, „tökös” 
foglalkozásokkal, tökös ételekkel és italokkal várják az 
érdeklődőket. A Zebegényi Sárkányfesztivál szervezői 

A Dunakanyargyöngyszemei
Zebegény, Nagymaros, Szob

Mesés kirándulás Zebegény berkeiben
Zebegény a Börzsöny déli lábánál fekvő apró 
település, amely az első találkozás alkalmával 
egyértelműen mindenkit levesz a lábáról.  A vízpartról 
és a Sárkánydombról olyan dunai panoráma tárul a 
kirándulók szeme elé, amelyet már csak a Zebegénynél 
haladó kirándulóhajó fedélzetéről látható kilátás tud 
felülmúlni.
A település kedvelt nyaraló- és kirándulóhely, területén 
kastélyok, villák, kápolnák, múzeumok, emlékművek és 
bájos tanösvények várják tárt karokkal a látogatókat. 
A helyiek vendégszeretete és a színes programok 
miatt mindenképpen érdemes időről időre visszatérni 
Zebegénybe.

A falu jelképe a Havas Boldogasszony Templom, 
melyet Kós Károly tervezett, de a főtér fölé magasodó 
Országzászló és Hősök Emlékműve is egyértelműen 
bakancslistás látnivaló. A Kálvária-kápolna és a Szőnyi 
István Emlékmúzeum szintén remek úti cél, a hajózás 
szerelmeseinek pedig szinte kötelező felkeresni a 
Hajózási Múzeumot, ahol Farkas Vince hajóskapitány 
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pedig szem előtt tartva a környezettudatos fesztiválozás 
lehetőségét, hangulatos koncertekkel és családi 
sárkányeregetéssel teszik felejthetetlenné a zebegényi 
látogatást. 

A falu környékén kiváló bicikliút található, ezért akár 
biciklit is érdemes bérelni, de csupán egy könnyű séta 
a faluban és a vízparton is felemelő élmény lehet. Egy 
4 órás hajókirándulás pedig egyértelműen szebbé teszi 
majd a kirándulást Zebegény berkeiben.

Vadregényes barangolás Nagymaros környékén
Nagymaros hangulata semmihez sem fogható, a város 
lenyűgöző arcát mutatja minden kirándulás alkalmával 
a látogatók felé. Egyszerűen nem lehet nem szeretni, 
amint megérkezünk a kirándulóhajóval a településre, 
azonnal otthon érezzük magunkat. 

A vízparti sétányon sétálgatva vagy kerékpározva 
csodaszép vízparti panoráma tárul elénk, szemben 
a visegrádi Fellegvárral, a Salamon-toronnyal és a 
település jellegzetes templomtornyával. A Duna-parton 
mesés játszótér várja a legkisebbeket, a komp mellett 
található strandon pedig jóleső érzés megpihenni és 
csobbanni a kánikulában. A településen kajak és kenu 
bérlésre is van lehetőség, amely remekül kiegészíthet 
egy egész napos városnézős programot Nagymaroson. 
Hajókirándulás, evezés és strandolás? Mikor 
indulhatunk?
A települést járva több érdekes látnivalóval 
találkozhatunk, melyet érdemes felfedezni egy-egy nyári 

napon. A Sváb Tájházban a vitrinekből kivett, padláson 
talált régi tárgyak kerültek kiállításra, míg a Sigil 
Galériában havonta változó tematikájú kiállításokat lehet 
megtekinteni a képzőművészet különböző ágaiból. A 
Római Katolikus templomot a felújítás során kívül-belül 
újrafestették, a freskókat és az oltárt pedig renoválták. 
A felújítás alkalmával a torony tetején álló keresztet is 
levették, benne pedig egy időkapszulát találtak, az ebben 
elrejtett levél pedig azt tartalmazta, hogy kik töltötték 
be a tisztségeket, és ki újíttatta fel a templomot. Ez a 
történet akár a kamaszok számára is izgalmas lehet! 
A helyi látnivalók, a vizes kikapcsolódás és a kulináris 
élmények mellett a nagymarosi fesztiválok is 
egyértelműen meggyőzik a kirándulókat arról, hogy 
ezek a programok valódi színfoltjai a város és a környék 
életének. A Regejáró Misztrál Fesztivál, a Szent István 
Napi Borünnep és a Csípős Fesztivál be kell, hogy 
kerüljön az idei naptárakba. 

A Regejáró Misztrál Fesztivál küldetése az európai és 
ezen belül különös hangsúllyal a Kárpát-medencében 
élő népek irodalmi, népzenei kultúrájának megőrzése 
és élővé tétele. A Szent István Napi Borünnep a Duna-
parton várja az érdeklődőket az ország különböző 
borvidékeiről érkező pincészeteinek boraival. A két 
nap során színpadra lép majd Nagy Feró és a Beatrice, 
Middlife Crisis és a Katáng együttes is, de tűzijáték is 
várja a látogatókat. A Nagymarosi Csípős Fesztivál pedig 
a csípős paprikát termesztők és gasztro-mazochisták 
éves találkozója, amely színes programokkal, csípős 
evőversennyel, paprika szépségversennyel és 
koncertekkel készül az érdeklődők számára. 

TIPP! 
A Nagymarosi Termelői Piac igazi kuriózum 
azok számára, akik szívesen kóstolnának 
helyi kézműves termékeket Nagymaroson. 
Garantáltan fantasztikus finomságokkal 
térhetnek haza, hiszen mézet, szörpöt, lekvárt, 
zöldségkrémeket, házi sört és füstölt árut 
is beszerezhetnek. A piacon, mely minden 
szombaton nyitva tart, a sok friss zöldség, 
gyümölcs, házi készítésű savanyúság és sajt 
már csak hab a tortán! A gasztro-ínyenceknek 
kötelező a részvétel, bár ezeket a helyi 
finomságokat kár lenne bárkinek kihagyni!
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A települést egy kellemes 3 és fél órás hajókirándulás 
után fantasztikus élmény felfedezni, a fesztiválok 
pedig gondoskodnak arról, hogy Nagymaros a jövő évi 
naptárakba is bekerüljön. 

Bámulatos élmények Szob városában
A Dunakanyar egyik legizgalmasabb települése Szob, 
amely talán nem a legnépszerűbb város a térségben, 
ám annál vendégszeretőbb. Turisták számára 
igazi felfedezésre váró Paradicsom! Egy zebegényi 
hajókirándulás alkalmával érdemes megtenni a 7-8 
perces vonat utat Szobra, ahol kalandos napnak 
nézhetünk elébe. 

Az Ipoly és a Duna torkolatában fekvő Szob történetét 
a Börzsöny Muzeális Gyűjtemény mutatja be állandó 
és időszaki kiállításaival. A településen 80 millió 
évvel ezelőtti tengerben élő őrlőfogú halak és cápák 
fogát, emellett mamut kövületeket, csontokat, fogakat 
és állkapcsot is találtak.  A valamikor itt hullámzó 
tengerből megmaradt kagylók pedig több millió évesek 
lehetnek. A múzeum minden korosztály számára 
tartogat izgalmakat, és csupán néhány perces sétára 
található a vonatállomástól. Érdekesség, hogy az 1800-
as évek végén Kodály Zoltán édesapja dolgozott itt 
állomásfőnökként. 

Egy városnéző séta során mindenképpen érdemes 
felkeresni a szobi kálváriát, ahol a kálvária tetejéről 
elképesztő dunai panoráma tárul a kirándulók szeme 
elé. Az esztergomi Szamárhegy, Búbánatvölgy, és a 
Hideglelős-kereszt is látható innen. A Luczenbacher-
kastély, és a Luczenbacher temetőkápolna is remek úti 

cél lehet, míg a Széchenyi sétányon romantikus sétát 
lehet tenni a Duna-parton. Erre vezet az ország egyik 
legszebb kerékpárútja az Európai Kerékpárhálózat 
részeként, amelyet egész évben számtalan biciklis 
kiránduló használ előszeretettel. 
Akik a kerékpározás és a hajózás mellett az erdei 
vonatozást is szívesen kipróbálnák, azoknak nagy 
kedvence lesz Közép-Európa leghosszabb vonalon 
közlekedő keskeny nyomtávú kisvasútja, a Szob-
Nagybörzsöny Kisvasút. Ez Szobról Máriakút, 
Márianosztra, Kis-, és Nagyirtáson keresztül 
Nagybörzsöny településig viszi a kirándulókat. A levegőt 
szinte harapni lehet, a vonatozás pedig nyilvánvalóan 
hatalmas élmény, hiszen közben betekintést nyerhet 
az utazó a Börzsöny mesés élővilágába és nyugalmas 
csendjébe. 

A nyár folyamán kár lenne kihagyni augusztus elején 
a Második Mutánsbicikli Találkozót, amelyet a révnél 
rendeznek a Duna-parton. A szervezők szeretettel látnak 
mindenkit, akinek van már bármilyen mutáns biciklije, és 
azokat is, akiknek még nincs, de érdeklődnek irántuk. A 
rendezvény ingyenes, és könnyen sejteni lehet, hogy sok 
látogatót vonz majd a mulatságos, de annál izgalmasabb 
témája miatt. 

Zebegény, Nagymaros és Szob nem véletlenül a 
Dunakanyar gyöngyszemei. Megannyi érdekes 
látványossággal, fesztivállal és sportos programmal 
várják a látogatókat. A MAHART PassNave Budapest-
Esztergom között közlekedő kirándulóhajó járatai 
pedig remekül alkalmazkodnak ezekhez a színes 
élményekhez! 
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Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
A Palotajátékok 1985 óta állít emléket az 1335-ös 
Visegrádi Kongresszusnak. A rendezvény az egyik 
legrégebbi eseménye a Dunakanyarnak, amely mára 
hatalmas tömegeket vonz Visegrádra. A programok 
minden évben lenyűgözik a látogatókat, hiszen ki ne 
látna szívesen több mint ezer kosztümös szereplőt, 
akik az egykori királyi város eseményeit idézik meg. A 
háromnapos rendezvényen öt helyszínen, számtalan 
programon vehetnek részt az érdeklődők kora reggeltől 
késő estig. A Lovagi torna pálya, a Királyi palota, a 
Királyi borudvar, a Parkszínpad és a Salamon-torony 
tárt karokkal vár mindenkit. Akinek pedig kedve támad 
felpróbálni a korhű páncélokat vagy szívesen vásárolna 
a gyermekének pici fakardot, annak semmiképpen nem 
érdemes kihagyni a középkori kézműves vásár izgalmait. 
A királyi menet és az esti fáklyás felvonulás szintén 
népszerű program, nem beszélve a lovagi tornákról, 
amelyek évről évre látványos produkcióval kényeztetik 
a látogatókat. A rendezvényre mindenképpen célszerű 
hajóval érkezni, hiszen a város utcái zsúfolásig megtelnek 
érdeklődőkkel és kirándulókkal, ami nem csoda, hisz ez 
a júliusi hétvége alaposan felpezsdíti a kisváros életét.

Időpont: 2019. július 12– 14.

a  Dunakanyarban

TOP

5
vérpezsdítően

izgalmas fesztivál

Váci Világi Vigalom
Ez az a fesztivál, amely három napon keresztül 
tartja lázban Vácot és környékét. A rendezvény során 
különleges gasztronómiai élményekben lehet részünk, 
de a fergeteges koncertek, színházi előadások, 
gyermekprogramok, képzőművészeti kiállítások, 
templomi koncertek és kézműves foglalkozások szintén 
nagyon különlegesek minden évben. A Vác belvárosában 
és a Duna-parton zajló eseményt még különlegesebbé 
teszi a hatalmas kézműves vásár, ahol megnézhetjük, 
hogyan dolgoznak a régi mesterségek jeles képviselői, 
és számos gyönyörű kézműves termékre is szert 
tehetünk. Érdemes több órát eltölteni ilyenkor a város 
szívében, hiszen igen nehéz választani az egymást 
követő, fantasztikusan izgalmas programpontok közül. 
A gyerekeket semmiképpen nem szabad otthon hagyni, 
mert számukra is tartogat az esemény meglepetéseket, 
akik pedig a gasztronómiai különlegességeket szeretnék 
kipróbálni, azoknak érdemes megkóstolni a juhtúrós 
kenyérlángost, de a kürtöskalács paletta is igen színes 
minden évben. A Vigalom gondoskodik róla, hogy július 
közepe se teljen el eseménytelenül!

Időpont: 2019. július 19-21.
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Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál
A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál a város 
egyik legnépszerűbb eseménye, amely izgalmas 
programokkal zárja a nyarat. A rendezvény során cirkuszi 
mutatványosok, táncosok és helyi képzőművészek 
teszik színessé a macskaköves utcákat. Emellett kiváló 
desszertekkel ismerkedhetünk meg, de a különleges 
borokat és söröket is érdemes megkóstolni a Duna 
korzón. A gasztronómiai élmények mellett minden 
évben nagy népszerűségnek örvendenek a fesztivál 
koncertjei, és természetesen a kirakodóvásáron is 
célszerű böngészni a portékák között, mert gyönyörű 
kézműves termékekkel gazdagodhatunk. Nem lenne 
teljes a szentendrei fesztivál fényfestés nélkül, ami már 
a védjegyévé vált Szentendrének. Több ezer érdeklődő 
várja minden évben, hogy a szentendrei Fő tér hogyan 
borul mesésen izgalmas és ámulatba ejtő fényjátékba. 
A háromnapos esemény során mindenki megtalálhatja 
azt a programot és azt a helyszínt, amely számára a 
legkülönlegesebb. A nap végén érdemes egy kicsit leülni 
a Duna-partra és gyönyörködni az elhaladó hajókban, a 
csordogáló kajakokban és sárkányhajókban, és élvezni 
Szentendre szépségét, éjjel-nappal.

Időpont: 2019. augusztus 30.-szeptember 1.

Nagymarosi Csípős Fesztivál
Nagymaros belvárosa szeretettel várja azokat a 
kedves chili kedvelőket augusztus végi rendezvényén, 
akik nem riadnak vissza attól, hogy a legcsípősebb, 
legkülönlegesebb paprikákat kóstolják meg az 
egynapos rendezvény során. A programok minden évben 
változatosak, volt már paprika szépségverseny, csípős 
evőverseny és főzőverseny is, de chili termékkóstoló is 
színesíti a napot. Az igazán különleges és rendhagyó 
eseményt garantáltan emlékezetünkbe véssük, hiszen 
ilyen csípős élményben csak igen ritkán lehet részünk. 
Nagymaros belvárosa és vízpartja egyértelműen 
bakancslistás hely a csodálatos dunai panoráma, 
a friss levegő és a község vendégszeretete miatt. A 
hajózást érdemes összekötni a chili kóstolással és 
egy kis kirándulással is, hiszen a környéken rövidebb 
és hosszabb túrákat is tehetünk egy-egy programpont 
között. Így biztosan emlékezetes lesz augusztus utolsó 
napja Nagymaroson, a Dunakanyar szívében!

Időpont: 2019. augusztus 31.

Zebegényi Sárkányfesztivál
A Dunakanyar legnépszerűbb őszi programja 
egyértelműen a Zebegényi Sárkányfesztivál, amely a 
Sárkánydombon kerül megrendezésre. A sárkányok és 
a kirakodóvásár garantáltan felejthetetlenné teszik a 
fesztivált, amely kezdetben csupán egy családi/baráti 
programnak indult. A rendezvény szervezői 0-100 
éves korig mindenkinek ajánlják a részvételt, annál is 
inkább, mert a zebegényi Sárkánydombról fantasztikus 
dunai panoráma tárul elénk. A kirakodóvásáron 
szemezgethetünk az árusok kínálatából, de a 
legizgalmasabb persze az, ha a saját sárkányunk 
megtalálja a számára legkedvezőbb irányú szelet és a 
fejünk felett táncol színes formáival. A rendezvényen 
koncertek is várják az érdeklődőket, a szervezők pedig 
nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy az esemény 
környezetbarát legyen. A fesztiválra Sárkánybusszal 
is lehet érkezni, a buszok a vasútállomástól indulnak 
és babakocsit is szállítanak. Itt a jókedv és a vidámság 
garantált, melyet a dunai hajózás tesz teljessé.

Időpont: 2019 szeptembere

A fesztiválok helyszínére kirándulóhajóval és 
szárnyashajóval is érkezhetünk, de fontos szem 
előtt tartani, hogy Szentendrén, Nagymaroson és 
Zebegényben a szárnyashajók nem kötnek ki. 
Kellemes kikapcsolódást kívánunk!
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Fergeteges

A forró nyári napokon jóleső érzés 
felfedezni azokat a helyeket, ahol 
valódi hűsítő, vizes élményekben lehet 
részünk. A hajózás és az evezés mellett 
érdemes közelebbről is megismerkedni 
néhány túracélponttal, ahol garantáltan 
hűvösebb van pár fokkal a fák 
árnyékában. Források, patakok és 
vízesések nyomába eredünk. 

A Lajos-forrás és a Dömörkapu-vízesés
Az 587 méter magas Bölcső-hegy oldalában számos 
forrás fakad, közülük a legismertebb a Lajos-forrás. 
A Magyar Turista Egyesület „Péntekiek” asztaltársasága 
1908-ban építette a forrásmedencét, a forrás nevének 
eredete azonban vitatható. Egyesek szerint a vidéket 
akkoriban tulajdonló báró Podmaniczky Lajos után 
nevezték el, de Nagy Lajos király is nagyon szeretett 
vadászni a környéken, és sokak szerint az ő nevét őrzi a 
forrás, amelynek eredeti neve Dobra Voda, vagyis Jóviz-
forrás volt.

A forrás környékén nyolc turistaút találkozik. Azok, akik 
szívesen fedezik fel Szentendre környékét, biztosan 
örömmel keresik fel a közelben található Holdvilág-
árkot, a Janda Vilmos-kulcsosházat és a Sikárosi-
rétet is. Szentendréről alig 15 perc alatt ki lehet érni 
Dömörkapu-vízesésig helyi autóbusz járattal, az apró 
vízesést kőlépcsőkön leereszkedve lehet közelebbről 
megcsodálni. Nyári napokon keresve sem lehetne 
hívogatóbb kirándulóhelyet találni. 

A Rám-szakadék csodás környéke
A Dunakanyarról sokaknak azonnal a Dömös közelében 
található Rám-szakadék jut eszébe, amely egész évben 
látogatható kedvező időjárási viszonyok mellett. A 

vizes élmények
a forró nyári napokra

Barangolás az Ördögmalom-vízesésnél
Az Apátkúti-patak-völgyénél hangulatosabb helyet nem 
találni Visegrádon, igazi kikapcsolódást jelent a környék 
felderítése. 

A Visegrádi révtől az Apátkúti-patak mentén haladva 
kényelmes kirándulást lehet tenni egészen a Pisztrángos 
tavakig, útközben pedig egy kissé vadregényes halastó 
mellett nagy élmény találkozni az Ördögmalom-
vízeséssel, a Bertényi Miklós Füvészkerttel, a Telgárthy-
réttel, majd a Kaán-forrással is. A mesés erdei levegő 
és a patak hűvös vize segít felfrissülni a kánikulában, a 
Kaán-forrás iható vize pedig minden kiránduló kulacsát 
pillanatok alatt kinccsé varázsolja. 

A gyerekek számára nagy csáberővel bír a Telgárthy-
rét, ahol hatalmas focimeccseken mérhetik össze a 
tehetségüket, a kisebbek számára pedig a fajátékokból 
készült játszótér jelent igazi mókát. A közeli Pisztrángos 
tavaknál lehetőség nyílik a horgászásra is, a szintén 
közeli Ördögmalom étteremben pedig mindenki 
megeheti a korábban kifogott pisztrángot, melyet 
helyben készítenek el neki.
Azok számára, akiknek Visegrád jelenti a tökéletes úti 
célt, az Ördögmalom-vízesés környéke kihagyhatatlan 
ezen a nyáron is! 
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Rám-szakadék a dömösi Hajóállomástól könnyedén 
megközelíthető a zöld sáv jelzésen, a túra azonban igen 
sok időt vesz igénybe, kicsi gyerekekkel nem igazán 
ajánljuk. 

A Rám-szakadék bejáratánál került elhelyezésre a 
tanösvény közlekedési rendjének szabályait bemutató 
tábla, ezt érdemes alaposan megnézni, mert 
hasznos információkkal szolgálhat. A kiránduláshoz 
mindenképpen szükség lesz egy kényelmes bakancsra, 
egy vízzel teli kulacsra és némi elemózsiára is, 
mert jóleső érzés meg-megállni és gyönyörködni a 
természetben. 

Egy hajókirándulással egybekötött Rám-szakadék túra 
igazán felejthetetlen nyári kaland, amely kellemes aktív 
kikapcsolódást kínál a szürke hétköznapok után. 

Hűsölés a váci Ligeti-tónál
Egy váci kirándulás során szinte kötelező látnivaló a 
diadalív, a Fehérek temploma, a Székesegyház és a 
Főtér, ám a legnagyobb melegben nem csoda, ha nincs 
kedvünk a napon aszalódni. Szentendre, Visegrád és 
Dömös mellett természetesen Vácon is könnyen lehet 
találni olyan helyet, ahol el lehet bújni a forró nap 
elől. A Ligeti-tó környéke kiváló választás azoknak, 

akik szeretnek olvasni, piknikezni vagy akár egy kicsit 
horgászni is. 

A tó a Duna öntésterületén keletkezett és a Hétkápolna 
dombjának oldalában fakadó források táplálják. Az ártéri 
területen olyan átvonuló madarakat lehet megfigyelni, 
mint a dankasirály, a szürke gém vagy a kárókatona. 

A Göncöl Alapítvány szakemberei egy fél kilométer 
hosszú tanösvényt létesítettek a ’90-es évek elején, 
amely a Váci Ártéri Tanösvény nevet viseli, itt meg lehet 
figyelni az ártéri élővilágot egy könnyű séta közben. 
Fényképezőgépet mindenesetre érdemes hozni, 
mert hihetetlenül jó képek készülnek napról napra a 
tanösvényről és a tóról is. 

Minden korosztály számára üdítő kikapcsolódás lehet 
megpihenni a tónál, amely nagyjából 20 perces sétára 
található a hajóállomástól. Egy fagyi ezt az időt biztosan 
színesebbé teszi! 

Nincs más hátra, mint bejárni az összes mesés vizes 
helyet, közben pedig érdemes esetleg kipróbálni azt is, 
milyen érzés a rekkenő hőségben egy sárkányhajóban 
hűsölni a Szentendrei-sziget egyik dunai strandjánál. 
Utánozhatatlan kaland! 
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LegendákútjánA Dunakanyar
krónikáinak nyomában

Elképesztő történetek, képtelen históriák, hihetetlen 
legendák. A Dunakanyar kihagyhatatlan és kötelező 
látnivalói, a hajóállomásoktól néhány perces sétára!

Dömösi prépostság
A dömösi prépostsági romok az egyik legrégebbről 
fennmaradt történelmi emlékünk. A dömösi palota 
kedvelt tartózkodási helye volt a magyar királyoknak, 
akik gyakran vadásztak a környező erdőkben. 
A prépostságot Könyves Kálmán király öccse, Álmos 
herceg alapította 1107-ben. 1113-ban Kálmán 
megvakította Álmost, és annak fiát, a későbbi II. Bélát. 
Álmos ezután a dömösi prépostságban élt. A prépostság 
a középkor végéig működött, később a tatárok felégették, 
a 18. században pedig a köveit széthordták. Az egykori 
királyi kastély és a prépostság épülete nem maradt fent, 
csak az altemplom. 
A terület a dömösi hegyoldalban található, az altemplom 
csendben bújik meg a maga szépségével a fák között, 
és évszázados emlékeket őriz. Az erre kirándulók 
bebarangolhatják a romok környékét, képet kapva 
egykori királyaink életének egyik fontos színteréről.

Pestiskereszt
A Szentendre város főterén álló Pestiskeresztet, más 
néven Kalmárkeresztet a gazdag szentendrei szerb 
kereskedők állították hálából azért, mert a várost 
elkerülte a pestisjárvány. A legenda szerint csupán 
egyetlen lány esett áldozatául a járványnak, őt fejjel 
lefelé temették el a kereszt helyén.

Egy szentendrei kirándulás alkalmával érdemes 
bebarangolni Szentendre szűk macskaköves utcáit, és 
felkeresni a Főtéren álló keresztet. Ennek a legendának 
állít emléket a szentendrei Pestisűző Fesztivál 
haláltánccal, fáklyás felvonulással és más rendhagyó, 
elképesztően látványos programokkal. 

Sibrik-domb
A Salamon-torony közelében található Sibrik-dombon 
állt korábban Visegrád első vára és temploma. Az 
erődítményt 325-330 között építették és a Pone Navata 
nevet viselte.
A IV. század végén használták utoljára erődítményként, 
majd a X. században újra megtelepedtek itt, és a Sibrik-
domb stratégiai szempontból ismét fontossá vált a 
Dunakanyar számára. Meglehetősen kevés emlék maradt 
fenn, a feltárások során azonban számos érdekességre 
derült fény az egykori táborfalról, a tornyokról és a római 
kori épületekről. Több vastárgyat és házi kerámiát is 
találtak a területen, illetve földműveléssel kapcsolatos 
eszközök is előkerültek. 
A Sibrik-domb a visegrádi hajóállomástól 15-20 
perces sétára található, mely az idősebb korosztály és 
a gyerekek számára sem jelent kihívást. A Salamon-
torony felől érkezők útközben megállhatnak a toronynál 
is, melynek lépcsőjét megmászva páratlan panoráma 
tárul elénk.
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Görgey-villa
Visegrádon, a hajóállomással szemben áll a Görgey-
villa, ahol Görgey Artúr tábornok utolsó éveit töltötte. 
A tábornok munkájának köszönhetően a közeli 
Latinovits-villa kertjében virágzott a gazdaság, hiszen 
Görgey Artúr a legjobb szőlőfajták meghonosításával 
kísérletezett. Örömmel részt vett testvére, Görgey István 
vadászkastélyának felépítésében is, hiszen remekül 
kiigazodott az építési terveken. 
Az egykori villát ma Vár Szállóként ismerjük, melyben 
egykor Móricz Zsigmond, Jászai Mari, Tisza István, Tisza 
Kálmán és Mikszáth Kálmán is járt.  A  visegrádiak 
nagyon szerették Görgey Artúrt, aki gyakran álldogált a 
Duna-parton a folyót figyelve, a mai visegrádi hajóállomás 
területén. 
A vadászkastély mellett vezető Görgey-lépcsőnél egy 
szobor és egy emléktábla is őrzi a tábornok emlékét. 
A kirándulók rendszerint egyetértenek abban, hogy 
igazán izgalmas belegondolni abba, hogy ahol hajóutunk 
során kikötünk, ott egykor Görgey Artúr állt hosszasan 
esténként, a Dunát figyelve.

Babits Mihály Emlékház
A Görgey-villához hasonlóan az esztergomi Babits Mihály 
Emlékház is legendás helyszín. A Dunakanyarban egy 
hajóút alkalmával szinte kötelező felkeresni a nyaralót, 
ahol 1924-től minden nyarát töltötte Babits Mihály.
A Babits házaspár összesen 13 nyarat töltött 
Esztergomban, itt fogadták barátaikat, akik látogatásuk 
során mindannyian aláírták a híres autogramfalat. A 
házaspár megkérte vendégeit, hogy írják alá a falat, a 
történet szerint pedig a vendégek távozása után a család 
összeült, és eldöntötte, hogy érdemes-e az aláírást 
megőrizni az utókornak vagy inkább letöröljék azt a 
falról. 

Az autogramfal ma is megtekinthető, rajta Móricz 
Zsigmond, Tóth Árpád, Karinthy Frigyes, Szabó Lőrinc 
és Radnóti Miklós nevével. Babits az első hajóútja során 
beleszeretett az esztergomi panorámába, mi pedig első 
látásra beleszeretünk a Babits Mihály Emlékházba, 
ehhez kétség sem fér.

Sajdik Ferenc Gyűjtemény
Ha a Dunakanyar legendáinak útjára lépünk, nem 
hagyhatjuk ki a Sajdik Ferenc Gyűjtemény felkeresését 
Vácon. A legendás magyar grafikus és karikaturista neve 
mindenki számára ismerős lehet, hiszen hozzá köthető 
Gombóc Artúr, Pom pom és a nagy Ho-ho-horgász 
karaktere is.
A grafikus életmű kiállításán a művész szemével 
ismerhetjük meg Vácot, azt a mesevárost, amelynek 
jellegzetes házai minden kiránduló számára régi 
kedves ismerősök. A Csukás István mesékben szereplő 
karakterek jellegzetes ecsetvonásai a váci képeken is 
egyértelműen felismerhetőek, ezért a tárlat a felnőttek 
illetve a gyerekek számára is nagy élményt ígér. 
A Sajdik gyűjtemény az egyik legizgalmasabb múzeum a 
Dunakanyarban, megtekintése újra és újra ajánlott. 



szerelmeseinek

Az egymásba kapaszkodó hegyeknek és a közöttük 
folydogáló Dunának köszönhetően olyan hihetetlenül 
páratlan panoráma tárul a látogatók elé, amikor 
felmásznak a Dunakanyar legnépszerűbb kilátóiba, 
amellyel aligha vehetné fel más a versenyt. 
Következzenek a térség legszebb kilátói, ahonnan 
a fotózás szerelmesei garantáltan megtelt 
memóriakártyával és csodás élményekkel térnek haza!

Prédikálószék-kilátó
Ha van olyan hely a Dunakanyarban, ahova mindenképpen 
érdemes ellátogatni a panoráma miatt, akkor az 
egyértelműen a Prédikálószéknél található kilátó. A 
Visegrádi-hegység harmadik legmagasabb pontja a 
639 méter magasan található Prédikálószék, ahonnan 
Nagymaros, Visegrád, a váci Naszály-hegy és a csodálatos 
Börzsöny is elénk tárul. A kilátó a legközelebbi településtől 
2-2,5 órányi gyalogútra található, ennek ellenére évente 
több ezren látogatnak el ide, és miután megmászták a 12 
méter magas kilátó lépcsősorait, kellemesen piknikeznek a 
hegytetőn állított padokon és asztaloknál. 

TIPP!   Egy Prédikálószék túra a gyakorlottabb túrázók 
számára ajánlott inkább, a táv 16 km, kisebb 
gyerekekkel nem ajánljuk a megmászását.

3+1
mesés kilátó
a fotózás
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Zsitvay-kilátó
A Zsitvay-kilátó Visegrádon nem csak népszerű 
turistalátványosság, valójában ez a hely újra és újra 
ámulatba ejti a látogatókat a hihetetlen kilátás miatt. A 
Visegrádi-hegységben megbújó torony bár első látásra nem 
tűnik kifejezetten magasnak, fantasztikus élményeket ígér, 
hiszen a Nagyvillám tetejéről még Esztergomig is ellátni.
Az egykor Jubileumi-kilátó néven ismert kilátó 1933-ban 
épült a 378 méter magas Nagyvillám tetejére, ahonnan 
boldogan integethetünk a Szentendrei-szigetnek, Vácnak, 
de még a Helemba-szigetnek is. Aki egy jó fotót szeretne 
készíteni a visegrádi várról, annak kötelező megmászni a 
Zsitvay-kilátót, amely könnyedén emelkedik a 333 méter 
magasan álló Fellegvár fölé.

TIPP!  A kilátóhoz kisgyerekekkel és babakocsival is 
lehet kirándulni, az ide vezető út a bobpályától ki 
van táblázva.



Julianus-kilátó
A Julianus-kilátó a Börzsönyből integet a Duna túloldalán 
található Fellegvárnak. A Hegyes-tető 482 méter magas 
csúcsán álló épület csaknem 15 méter magas tetejéről a 
Dunára és a belső Börzsönyre is hihetetlen kilátás nyílik. 
Az évek során a kerengőt és a tornyot is renoválták, a 
lábához pedig padokat és asztalokat helyeztek el, ahol 
megpihenhetnek a Nagymarosról vagy Zebegényből érkező 
turisták. 
A túra 4 km, amely első hallásra nem tűnik teljesíthetetlen 
távnak, azonban a szintkülönbség miatt akár órákban is 
mérhető az út. Nagymarosról a kék, Zebegényből a sárga 
jelzéseket kell követni, de célszerű bakancsban érkezni, 
mert esős időben az út igen csúszós lehet.

TIPP!   Egy élményekben gazdag hajókirándulás után 
jóleső érzés megmászni a Hegyes-tetőt a csodálatos 
panoráma kedvéért, a fényképezőgépeket pedig 
egyenesen vétek lenne otthon hagyni.

Csóványosi-kilátó
A Börzsöny legmagasabb csúcsának tetejére 1978-ban 
építettek egy geodéziai mérőtornyot, amelyet akkoriban a 
kirándulók már kilátóként használtak, azonban a betonból 
készült tornyot csak 2013-ban kezdték el kilátóvá alakítani. 
Az építmény 938 méter magasan helyezkedik el, és igen 
hosszú túra után lehet csak elérni, azonban a 133 lépcsőfok 
megmászása után olyan körpanoráma tárul a látogatók elé, 
ami biztosan feledteti a túrázás fáradalmait. 
Kedvező látási viszonyok mellett még a Magas-Tátra is 
látható a kilátó 22 és fél méteres legfelső teraszáról. A 
Csóványosi-kilátó az Országos Kéktúra útvonalán található, 
a királyréti parkolótól 10 km távolságra (az út nagyjából 
három órát vesz igénybe).

TIPP!   Erre a kirándulásra kisebb gyerekekkel nem 
célszerű elindulni, azonban baráti társaságoknak 
vagy akár csapatépítéshez kiváló program lehet a 
Csóványos megmászása.
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A MAHART PassNave Kft. utazási irodája, a MAHART Tours 
több mint 20 éve foglalkozik tengeri hajós körutazások 
és folyami hajóutak szervezésével, illetve nemzetközi 
kompjegyek értékesítésével. Akik szívesen töltik a 
szabadidejüket a világ tengereit és óceánjait járva, azok 
számára az utazási iroda fantasztikus izgalmakkal és 
elképesztő élményekkel teli utazási ajánlatokat kínál az év 
minden napján. 

A MAHART Tours több mint 70 komptársasággal és 10 
hajótársasággal áll kapcsolatban, ezáltal a kisebb autós 
utazások mellett, akár karibi és világkörüli utak szervezése 
kapcsán is érdemes megkeresni az irodát.

A hatalmas, több ezer ember befogadására alkalmas 
hajók show műsorokkal, wellness részleggel és színes 
programokkal várják az utazóközönséget, míg a nemzetközi 
folyami hajóutakon az utasok megtapasztalhatják, milyen 
élmény a dunai hajózás mellett egy egzotikus út a Volgán 
vagy éppen az Amazonason. Németország, Spanyolország 
és Portugália szintén roppant népszerű úti cél.

Luxus és expedíciós hajókirándulások
A MAHART Tours természetesen azok számára is tartogat 
meglepő ajánlatokat, akik kedvelik a kalandos utazásokat és 
a nem mindennapi élményeket.
Immár a hamburgi székhelyű Hapag-Lloyd Cruises 
hajótársaság utazásait is értékesíti, ez a hajótársaság 
kiemelkedő szolgáltatásokat nyújt a luxus és expedíciós 
hajóutak során. A világ egyik legjelentősebb szolgáltatója, 
amely egyedülálló élményekkel kápráztatja el az 

utazóközönséget 5 hajóval rendelkező flottáján. A Ms. 
Europa 2 és a HANSEATIC Inspiration a nemzetközi piacot 
szolgálja ki angol és német nyelven. 

Rendhagyó utazás egy felfedezőhajó fedélzetén
Nem minden utas mondhatja el magáról, hogy részt vett egy 
különleges utazáson, mely során egy felfedezőhajó fedélzetén 
biológusok, gleccserkutatók, történészek és geológusok 
szakértő társaságában lehetősége nyílt felfedezni a tenger 
élővilágát. Ez az utazás az igazi kalandoroknak szól, akiknek 
minden vágya, hogy exkluzív szolgáltatásokat vegyenek 
igénybe egy minden tekintetben páratlan élményt nyújtó 
felfedezőhajó fedélzetén. 

A Hapag-Lloyd Cruises hajótársaság legfiatalabb tagja 
a HANSEATIC Inspiration felfedezőhajó, amelyen 170 fős 
személyzet gondoskodik arról, hogy a 230 utas számára 
az utazás kényelmes, emlékezetes és rendkívüli legyen. A 
HANSEATIC Inspiration a legmodernebb berendezésekkel és 
környezetvédelmi technológiákkal van felszerelve, az utasok 
angol és német nyelven vehetik igénybe a szolgáltatásokat. 

Rendhagyó 
hajókirándulás
egy felfedezőhajó

fedélzetén
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Páratlan élmények kalandoroknak! 
HANSEATIC Inspiration
Miben más ez a hajó, mint a többi? Mitől lesz egyedi és örök 
életre szóló élmény egy utazás a HANSEATIC Inspiration 
fedélzetén? 

A hajón egy fedélzeti ismeretterjesztő laboratórium működik, 
amely az „Ocean Academy” nevet viseli. A laboratóriumban 
egy interaktív médiafal segítségével be lehet mutatni a 
legfrissebb háttérinformációkat, azok számára pedig, 
akik saját kutatásokat szeretnének végezni, biológusok és 
tengerbiológusok nyújtanak segítséget. 

Azok a vállalkozó szellemű utasok, akik a természetes 
élőhelyükön is szeretnék megtekinteni az állatokat, 
jobban is megismerhetik a terület élővilágát és specifikus 
tulajdonságait, 10 fős csoportokban. A hajóorrban található 
üvegablakokkal zárt fedélzeti sétány már tényleg csak 
hab a tortán, ahonnan az utasok 180 fokos panorámában 
gyönyörködhetnek naphosszat, akár egy rögzített Explore 
Scientific távcsövön keresztül. 

Ha van olyan élmény, amely valóban egyszeri és 
megismételhetetlen, akkor ez az, hiszen a természet 
sosem mutatja kétszer ugyanazt az arcát. Aki a HANSEATIC 
Inspiration fedélzetén utazik, korábban soha nem látott 
szépségekkel gazdagodhat minden hajóút alkalmával. 
A hajó nagymértékben különbözik a többi felfedezőhajótól, 
hiszen méreteinek köszönhetően olyan helyeken is ki 
tud kötni, amelyek nem szokványos turistaútvonalak. Az 
utasok számára így még különlegesebb lesz az élmény, és 
természetesen a felfedezőhajó maga is. 

Fontos tudni, hogy a felfedezőhajók útjuk során számos 
helyen kikötnek, erről az utasok 3 hónappal a hajó indulása 
előtt kapnak információt. A HANSEATIC Inspiration 
felfedezőhajóra 2019 októberétől foglalható jegy, a 18-
20 napos utak pedig páratlan feltöltődést és kalandokat 
garantálnak. 

Kaland a végtelen jég birodalmában
A kalandorok biztosan örömmel tapasztalják majd az út 
során, hogy a felfedezőhajók útját egyértelműen a jég 
elhelyezkedése szabja meg a Déli-sarkvidéken. 

A hajóút alkalmával a természetes élőhelyükön, roppant 
közelről lehet megfigyelni az itt élő fókákat és pingvineket, 
sőt, lehetőség van arra is, hogy az utasok a Déli-sarkvidéken 
táborozzanak, ami  nyilvánvalóan semmihez sem fogható 
élmény. A Zodiac csónaktúrák és parti kirándulások során 
gleccserkutatók és biológusok válaszolnak az utasok 
kérdéseire, illetve bemutatják nekik a táj különlegességeit 
is. 

Egy hajóút az Antarktiszon több mint élmény. Olyan 
megismételhetetlen utazás, amelyre az ember élete 
végéig emlékezni fog a hajóút során tapasztalt bámulatos 
szolgáltatásoknak és programoknak köszönhetően!

Egy expedíciós hajókirándulás pedig remek választás lehet 
azok számára, akik valódi kalandorok, és akik a hajóutak 
között is a különleges úti célokat, az exkluzív élményeket és 
a prémium minőségű szolgáltatásokat részesítik előnyben. 

www.maharttours.hu
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Welcome aboard!
I am happy to present the summer issue of this magazine. It 
is a bittersweet summer, now that we have encountered the 
worst boat disaster of the past sixty years on the Danube. 
Overcome with grief, we mourn the loss of the tourists 
and crew killed in the boat crash. Our hearts go out to the 
families of this terrible tragedy. As a company, we are now 
confirmed in our determination that over and above the 
mandatory safety standards, we ought to implement our 
own, stricter measures as well, for the added safety of our 
passengers and our ships.

I hope that your cruise experience and the discovery of the 
beauties of the Danube Bend will make your time on-board Gábor Spányik, Managing Director

Englishsummary
unforgettable.  As for the children, we wish to contribute to 
their well-deserved vacation after a tiresome school year by 
offering Kajla passport holders free boat trips to the Danube 
Bend.

So seize the opportunity and enjoy the summer! On our 
excursion boats we offer free broadband WIFI and an 
extended cafeteria service. I wish you a pleasant trip and 
happy reading.
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Colourful entertainment
FOR THE WHOLE FAMILY

These fresh and fun summer activities are specially 
geared towards families, so here is a whole range of 
ideas to suit for a family day out:

With bigger children and teenagers we recommend you 
to visit the Ruins of the Dömös Provostry. They will be 
intrigued and inspired by one of the earliest historical 
monuments of our rich history. The Ruins are only a 15 
minute walk away from Dömös Pier.

For 7-14-year-olds we recommend the Visegrád Tobboggan 
Park that offers two tracks: the summer bobsleigh track 
and the all-weather alpine coaster track. Each tracks are 
700 meters long and take about 5-6 minutes downhill. 
There are 10/12 bends respectively to make the ride even 
more exhilarating. 

The boatrip between Visegrád and Vác takes about 45 
minutes. If you are with 3-4 year olds, the King Matthias 
Historic Playground is a must. Furthermore, the 
promenades on the Vác embankment are almost as if they 
had been designed for children!

We cannot possibly leave out a day out with grandparents, 
therefore we thought we should definitely mention the best 
possible destination, Szentendre, with plenty to interest a 
wide age range. Besides the sightseeing and the museum 
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visits, you mustn’t miss out on the ice cream, of course! No 
one will get bored here, that’s for sure.

Our boat trips also make a stop at Leányfalu. After a short 
walk and a spot of sightseeing there is plenty of time for 
a dip in the water. Although the village does not have its 
own riverside beach, it is famous for the Thermal Baths of 
Leányfalu.

The Pearls of the Danube Bend
ZEBEGÉNY, NAGYMAROS, SZOB 

Zebegény, Szob and Nagymaros are charming villages in 
the Danube Bend, only discovered by tourists in the past 
few years.

A wonderful trip to Zebegény
Zebegény, an increasingly popular holiday destination, 
is a small settlement nestling at the southern foot of the 
Börzsöny Mountain Range. It has a fabulous beachfront 
with a beach volleyball court. Canoe and kayak rentals are 
also available.
The Zebegény Tökvilág Festival (Zebegény Pumpkin World 
Festival) and the Zebegény Kite Festival are also very 
popular. Efforts are being made to attract audiences of all 
ages to be inspired and delighted.

A romantic stroll around Nagymaros
You simply cannot not fall in love with this village as soon 
as you step off the boat. You feel right at home.  Walking 
or cycling on the promenade, you will enjoy the beautiful 
riverside panorama.
There is a delightful playground on the river bank for the 
little ones, and next to the pier the beach offers a great way 
to relax and take a dip in the river.
The most popular events at the village are the Regejáró 
Misztrál Festival (folk music, world music and literature 
feature high at this festival), St. Stephen’s Day Wine Festival, 
and the Hot Spices of Nagymaros Festival. 

Amazing experiences in Szob
Probably the least touristy, yet one of the most exciting and 
most hospitable towns of the Danube Bend is Szob.  You 
can enjoy the excellent sightseeing, cycling and boat trip 
facilities or step aboard the enchanting Szob-Nagybörzsöny 
heritage woodland railway for a memorable trip, starting 
from this town. It is the longest narrow-gauge railway line 
in Central Europe.

Please note: MAHART PassNave Budapest-Esztergom 
boat trips adapt very well to the programs of Zebegény, 
Szob and Nagymaros.
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Top 5 exciting festivals
IN THE DANUBE BEND

You shouldn’t miss out on the 2019 festivals on the Danube 
Bend, more so as the venues are only a few minutes’ walk 
from the piers.

Visegrád International Palace Games
There are countless programs available for visitors from 
early morning until late at night at five venues at this three-
day event. The Royal March and the Evening Torch Parade 
are among the most popular programs, not to mention the 
knight tournaments that entertain visitors with spectacular 
productions each year.
Date: 12-14 July 2019

Váci Világi Vigalom (The Joys of the World Festival at Vác)
There are great concerts, theatre performances, children’s 
programs, fine art exhibitions, church concerts and 
handicraft workshops at this event that are all very special 
each year. It also hosts a huge handicraft market where you 
can scout out unusual and  beautiful items.
Date: 19-21 July 2019

The Nagymaros Festival of Hot Spices
Nagymaros town centre welcomes those adventurous chilli 

lovers who are not afraid of tasting the hottest, most special 
peppers during this one-day event at the end of August. The 
programs vary each year.
Date: 31st August 2019
 
Szentendre Open Day and Night Festival
The Szentendre Day and Night Non-Stop Festival is one of 
the most popular events of the town, ending the summer 
with exciting programs. During the event circus performers, 
dancers and local artists make the cobblestone streets 
colourful.
Date: 30th August to 1st September 2019

Zebegény Kite Festival
It is the kites and the handicraft fair that will surely make 
the Zebegény Kite Festival memorable for ages zero to a 
hundred years, especially as from Kite Hill the view over the 
Danube is memorable.
Date: September 2019



Take a dip
ON A HOT SUMMER’S DAY

At the peak of the sweltering heat of the summer, it 
is a good idea to search for water hikes to help you 
keep cool. Here are some tips for springs, creeks and 
waterfalls in the area.

The Devil’s Mill Waterfall (Ördögmalom-vízesés)
From the Visegrád Ferry, walk along the Apátkút stream 
(Apátkúti-patak) and up to the Trout Lakes (Pisztrángos 
tavak) . On the way, you pass a romantic little fish pond, 
called the Ördögmalom-vízesés, the Bertényi Miklós 
Botanical Garden, the Telgárthy meadow and the Kaán well.

Lajos spring and Dömörkapu waterfall
Many springs emerge to the surface on the side of the 
587-meter-high Bölcső-hegy (Cradle Mountain), the most 
well-known being the Lajos Spring, originally called Dobra 
Voda, meaning Good Water Spring. Eight hiking trails 
intersect around the spring. Those who wish to discover 
the Szentendre area, will be happy to visit the nearby 
Dömörkapu Falls.

The wonderful surroundings of the Rám Canyon
(Rám-szakadék)
The Rám Canyon is easily accessible from the Dömös Pier.  
Follow the green sign. However, certain safety precautions 
are needed, as it takes a lot of time to hike up. We do not 
recommend this trail with small children and you will 
definitely need a pair of good sturdy hiking boots, a water 
bottle and some snacks.

Chilling at the Ligeti Lake at Vác
An excellent choice for those who love to read, picnic or 
enjoy fishing/angling. Enjoy observing the wildlife at the 
Váci Flood Basin Nature Trail.

In the path of Legends
FOLLOWING THE CHRONICLES OF THE DANUBE BEND

Sibrik Hill, near Solomon Tower, was where the first castle 
and church of Visegrád once stood. The Sibrik Hill is a 15-
20 minute walk from Visegrád Pier.

Right opposite the pier stands Villa Görgey, where General 
Görgey spent his last years. The former Villa is now known 
as the Castle Hotel.
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Zsitvay Lookout
The Zsitvay Lookout Tower in Visegrad is not only a popular 
tourist attraction, this place is able to amaze visitors again 
and again thanks to its spectacular views. The lookout 
tower can also be visited with small children and strollers, 
the road leading up from the bobsleigh track is very clearly 
signposted.

Prédikálószék Lookout
The third highest point of the Visegrád Mountain Range is 
the 639 meters high Preaching Chair. From up here you can 
see Nagymaros, Visegrád, the Naszály Hill in Vác and the 
wonderful range of the Börzsöny Mountains is also in front 
of us. The lookout tower is located 2-2.5 hours from the 
nearest village. Nevertheless, thousands of people visit it 
every year.

Julianus Lookout
Julianus Lookout Tower stands just opposite Visegrád, 
on the left bank of the Danube, offering a wonderful view 
of the Castle of Visegrád. On the 482 meter high peak of 
Hegyes-tető (Pointed peak) stands the 15 meter tall tower. 
From here you can see the Danube and the inner ranges 
of the Börzsöny Mountains. The tower has recently been 
renovated. The benches at its feet offer a place to relax for 
tourists arriving from Nagymaros or Zebegény.

Csóványos Lookout
The building is located at 938 meters high. After climbing 
the 133 steps up the tower, visitors will be rewarded with a 
360-degree panorama and will surely forget the exhaustion 
of the hike. When visibility is really good, even the High 
Tatra Mountains can be seen from the 22.5-meter-high top 
terrace. 
 

Similarly, the Mihály Babits Memorial House in Esztergom 
is also a legendary location. Mihály Babits (an outstading  
Hungarian poet) and his wife spent a total of 13 summers in 
Esztergom. They led an active social life and their guests all 
signed the famous autograph wall when they came to visit.

The Ruins of the Dömös Provostry are one of the most 
ancient historical monuments in the country. Dömös 
Palace was a popular residence for Hungarian Kings, who 
often hunted in the surrounding forests. The area is easy to 
reach by a short walk on the Dömös hillside.

On the main square of Szentendre stands the Plague Cross, 
erected in the 18th century by rich Serbian tradesmen as 
thanksgiving for the city having been spared the epidemic.
According to legend, only one girl fell victim to the epidemic 
and is buried upside down beneath the cross.

If you follow the Path of Legends along the Danube Bend, 
the Ferenc Sajdik Collection in Vác is a must. His name 
is well known among Hungarians as the cartoonist and 
illustrator who drew the legendary characters for children’s 
books Gombóc Arthur, Pom pom and the great Ho-ho-the 
Angler.

3 + 1 wonderful lookout towers 
FOR PHOTOGRAPHY ENTHUSIASTS

Below you can find the most spectacular lookouts in the 
area, from where photography lovers are guaranteed to 
return home with amazing experiences!

Hajónapló          25



The unique
EXPEDITION BOAT TOUR

MAHART’s travel agency, MAHART Tours has been in 
business for over 20 years, organizing sea and river 
cruises as well as providing international ferry tickets. 
The travel agency offers amazing experiences and 
exciting travel deals every day of the year.

Luxury and expedition boat trips
MAHART Tours now also offers the Hamburg based Hapag- 
Lloyd Cruises company’s cruise experiences. This company 
is a leading provider of outstanding luxury and expedition 
cruises. The youngest member of the Hapag-Lloyd Cruises 
fleet is the expedition boat HANSEATIC Inspiration, equipped 
with cutting-edge, environment-friendly technology. The 
cruises are conducted both in English and German. The 
ship has an on-board informative ocean-science laboratory 
called Ocean Academy, equipped with a large interactive 
touchscreen wall where guests can conduct research  
and deepen their knowledge of the natural wonders they 
encounter. The new deck track at the bow puts you in front 
row for wildlife sightings. From the terraced Observation 
Deck passengers can enjoy a 180-degree panoramic view 
all day long and can use permanently mounted Explore 
Scientific binoculars.

Adventure in the realm of endless ice
Adventurers will surely be excited to find that in the Southern 
Arctic. The route of the boat is clearly determined by the 
location of ice. During the cruise, seals and penguins can 
be very closely observed in their natural habitat. Moreover, 
passengers can even set up camp in the Southern Arctic.

www.maharttours.hu
EVERYTHING, WHAT CRUISING MEANS
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Képkalad
KERESD MEG MIND A 10 JÁRMŰVET



Minden alkalomnakmegadjuk a módját!

N Á L U N K  M E G T A L Á L J A  A 

M E G F E L E L Ő  H E L Y S Z Í N T 

R E N D E Z V É N Y E  S I K E R É H E Z !

MAHART PASSNAVE KFT.
RENDEZVENY@MHRT.HU
(06-1)  484-4013

V E N D É G V Á R Á S  A  V A R Á Z S L A T O S  D U N Á N !


