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Dunakanyar



A Dunakanyar a Duna Esztergom és Budapest közötti  szakasza.  Ezen  a
részen  a folyó a Börzsöny és  a Visegrádi-hegység között  folyik,  valamint
folyásiránya  nyugat-keletiről  észak-délire  változik. Magyarország egyik
legfontosabb  turisztikai  körzete.  A  Dunakanyar  (kultúrtáj)  szerepel
a világörökségivárományosi  (jelölti)  listán.  Valószínűleg  a  visegrádi
középkori  királyi  központ  és  az esztergomi középkori  vár helyszíneinek
összevonásával. 2006 óta a Dunakanyar védőszentje Szent Hedvig, lengyel
királynő.

Nevezik a "magyar Wachau"-nak, mások szerint a Rajna-völggyel vetekszik
tájszépségekben a Duna kanyarulata mellett kialakult, a fővárostól északra
fekvő üdülőövezet,  a  Dunakanyar. 
Az  ország  egyik  legszebb  panorámája  tárul  elénk,  ahol  a  hegyek  közé
szorított folyó dél felé kanyarodik. A középkori magyar történelem jelentős
eseményei  játszódtak  le  Árpád-házi  királyaink  családi  birtokterületén,
gazdag történeti, kulturális és műemléki értékeket hagyva az utókorra.

Remek szállás ötletek :

Bodor Major, Tahitótfalu  Bodor Major  panzió  7 500 Ft/fő/éj-től
(min. 1 éj).

A Dunakanyar páratlan adottságait kihasználva álmodta meg Bodor Ferenc
és  családja  a  Bodor  Majort,  tájba  illően  megvalósítva  a  vidék
egyedülállónak  mondható,  lovas  komplexumát  2006-ban.  A  Lipicai
Vendégház  a  Bodor  Major  területén,  a  Kemencés  Csárdától  kb.  120
méterre fekszik. 37 szobájával több, mint 100 fő részére nyújt kényelmes
szállás lehetőséget.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hedvig_lengyel_kir%C3%A1lyn%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergomi_v%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Belv%C3%A1ros_(Esztergom)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1g%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Visegr%C3%A1di-hegys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rzs%C3%B6ny_(hegys%C3%A9g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Foly%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergom


Alt Tabán Panzió Vác

A  csodálatosan  felújított  Főtér  és  a  Duna  part  közelében,  csendes
környezetben  található vendégházunk.  Családias  környezetben  várjuk
pihenni  vágyó vendégeinket!  Könnyen  megközelíthető,  parkolóhely
biztosított. A szálláshely ára: 6000 Ft/fő/éj - reggelivel 7500 Ft/fő/éj

Éttermek: 

Garden Étterem 



Étlap megtalállható itt: http://garden-etterem-panzio.iwk.hu/etlap/

Urak Asztala  Vendéglő 

Étlap megtalállható itt: http://www.urakasztala.hu/etlap.php

Programok:

Eperfesztivál 2016, Tahitótfalu: 

http://www.urakasztala.hu/etlap.php
http://garden-etterem-panzio.iwk.hu/etlap/


Eperfesztivál és kézműves vásár Tahitótfaluban. A Dunakanyar egyik legszebb falujában, 

Tahitótfaluban immár 18. alkalommal rendezik meg az Eperfesztivált. Ilyenkor itt minden az eper körül 

forog, megtaláljuk mindenféle formájában az epres méztől az eperpálinkáig. De van itt más is, kürtős 

kalács, sparhelten sült lepény, játszóház, jó muzsika és ördögszekeres kézműves vásár, minden ami 

egy jóízű és jókedvű tavaszi családi fesztiválhoz kell. Festői helyszín nem utolsó sorban, a 

Dunakanyarban, a Szentendrei-szigeten.

LOVAS ÉS ÉLETMÓD TÁBOR A NYÁRI SZÜNETBEN 2016: 



A Bodor Major lovas tábora szeretettel várja a lovagolni vágyó fiatalokat 8-
18 éves korig a nyári szünetben is, napközis vagy bentlakásos formában. A
tábor fő programja: a lovak, a lovaglás, a lószerszámok, lovas eszközök 
megismertetése a gyermekekkel. Környezettudatosságra és aktív, 
egészséges életmódra nevelés. Lovas órákat naponta kétszer tartunk. 
Létszámtól függően a gyermekekkel korcsoport és tudásszint szerinti 
bontásban foglalkozunk. 

Látványosságok:

Szent István Király Plébánia: 

Református templom: 





Esztergom

Esztergom:Fejlett iparú iskola- és kikötőváros a Közép-Dunántúli 
régióban, Komárom-Esztergom megyében, a Duna folyó jobb partján. Fekvése 
miatt a Dunakanyar legfelsőbb városának is szokták nevezni. Népessége 2014-
ben 28 412[4] fő, és ezzel a megye második legnépesebb települése, 
az Esztergomi járás székhelye. 

Esztergomot már a történelem előtti időkben is lakták. A rómaiak is települést 
hoztak itt létre, melynek neve Salvio Mansio volt. A városban Marcus 
Aurelius is megfordult, aki itt írta az Elmélkedések 12 fejezetét. 
A magyarok érkezése után a várost Géza nagyfejedelem alapította 972 körül. 
Valószínűleg itt született és keresztelkedett fia, István, aki a 
várost érseki székhellyé tette. Egészen 1242 teléig, a tatárjárásig Esztergom volt 
az ország egyik központja. A tatároka városban egyedül a fellegvárat nem tudták
bevenni.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergomi_%C3%A9rsek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergom#cite_note-4


Látnivalók
 Esztergomi vár 

A középkori történelemben nagy szerepet játszó esztergomi vár a 
Várhegyen emelkedik. D2500 Esztergom, Szent István tér 1.

 Bazilika - Esztergom 
Magyarország legnagyobb katolikus és egyben legnagyobb vallási épülete
az Esztergomi Bazil.2500 Esztergom, Szent István tér.

     Aquasziget   
Az Aquasziget Magyarország egyik legújabb és legmodernebb 
fürdőkomplexuma, melyet Finta J2500 Esztergom, Táncsics Mihály utca 
5.

 Városháza   
A mai városháza eredetileg Bottyán Jánosnak, a Rákóczi-szabadságharc 
„Vak Bottyán” ......2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

http://esztergom.varosom.hu/latnivalok/egyeb/Varoshaza-17.html
http://esztergom.varosom.hu/latnivalok/furdok/Aquasziget.html


Szállás
 Decsi Panzió Esztergom: Esztergom belvárosától 5 perc sétára

egy csendes kis utcában, az Alpesi Vendéglő szomszédságában található a 
Decsi Panzió. A ház egy 1895 óta fennálló borospincére épült. Hét darab 
kétágyas. 

 Ria Panzió Esztergom: Panziónk Budapesttől 40 km-re a 
Dunakanyarban, Esztergomban található. A város szívében, de mégis 
nyugodt, festői környezetben, a Bazilika lábánál. Esztergom történelmi 
városrészének szomszédságában 11 darab szobával várjuk kedves 
vendégeinket, igény szerint 3 szoba pót ágyazható.
Minden szobánk összkomfortos, klíma, TV, rádió, WC, zuhanyzó, és 
vezeték nélküli internet-hozzáférés (WiFi) várja látogatóinkat.



 Panoráma Apartmanhoz: A Panoráma Apartman ház Esztergom 
hegyoldalában található önálló ház. A ház nyugodt, csendes helyen 
található, Esztergom hegyoldalában, mégis gyalogosan 20 percnyire a 
városközponttól.



Rendezvények

Esztergom páratlan idegenforgalmi adottságokkal rendelkező város. A természet- és 
sokoldalú kikapcsolódást lehetővé tévő regionális kínálatig és Budapest közelségéig 
minden tényező egy idegenforgalmi centrum szerepére predesztinálnák várost. Az 
Esztergomi Művelődési Központ és az Esztergomi Bazilika és Főszékesegyházi 
Kincstár egész évben változatos programkínálattal várja mind a városlakókat, mind a
városba érkező turistákat.

2016.03.20. 10:30 Ünnepi mise- Virágvasárnap

2016.03.24. 18:00 Ünnepi mise- Nagycsütörtök

2016.03.25. 18:00 Igeliturgia, kereszthódolat- Nagypéntek

2016.03.26. 18:00 Húsvét vigíliája- Nagyszombat

2016.03.27. 10:30 Ünnepi mise- Húsvét

2016.03.27. 15:00 Ingyenes tárlatvezetés a Kincstárban

2016.03.28. vasárnapi miserend- Húsvét hétfő

2016.04.01. 18:00 Első pénteki szentmise

2016.04.06. 08:30 Hegedűs László atya celebrál szentmisét Mindszenty bíboros boldoggá avatásáét

2016.04.07. 18:00 Engesztelő imaóra

http://www.bazilika-esztergom.hu/hu/
http://www.bazilika-esztergom.hu/hu/
http://www.bazilika-esztergom.hu/hu/
http://www.bazilika-esztergom.hu/hu/
http://www.bazilika-esztergom.hu/hu/
http://www.bazilika-esztergom.hu/hu/
http://www.bazilika-esztergom.hu/hu/
http://www.bazilika-esztergom.hu/hu/
http://www.bazilika-esztergom.hu/hu/
http://www.bazilika-esztergom.hu/hu/


Visegrád
Története: Visegrád (németül: Plintenburg, szlovákul: Vyšehrad) kikötőváros a Közép-
Dunántúli régióban, Pest megyében, aSzentendrei járásban. Magyarország egyik legkisebb, de 
egyik legrégibb városa. Népszerű kirándulóhely, régészetijelentősége kiemelkedő. A 
középkori Magyar Királyság egyik királyi székhelye.

A Dunakanyarban, a Duna jobb partján, Budapesttől északra kb. 30 km-re található, a Visegrádi-
hegységhez tartozó hegyek koszorújában, Nagymarossal átellenben. A Várhegy 328 m magas. A 
Budapest-Visegrád távolság a 11-es főúton 42 km.

Az első, latin nyelvű oklevél 1009-ben említi Visegrádot. A mai várrendszert IV. Béla és felesége, 
Mária királyné kezdte el építtetni az 1250-es években, ennek részei a 328 m magas hegyen álló 
Fellegvár, a Várhegy alatti dombon az Alsóvár, a Dunaparton pedig a Vízibástya. Nemzetközi 
jelentőségűvé a 15. században, az Anjouk idején vált a város. Károly Róbert 1320 körül kezdte el
a királyi palota építését a város főutcájában, a Duna parthoz közeli területen. 1335-ben volt az a 
híres királytalálkozó, melyre Károly Róbert magyar király meghívására János cseh, Kázmér 
lengyel király, Károly morva őrgróf, Wittelsbach Henrik bajor és Rudolf szász herceg érkezett, s 
oly nagy jelentőségű egyezmény született, mely biztosította az érintett országok gazdasági 
függetlenségét Bécstől és a nyugati kereskedőktől.

Szállások: -Silvanus Hotel 

2025 Visegrád, Feketehegy 0134., 
Magyarország 

Árak: 2fő/1 éjszakára 6000Ft

       - Honti Panzió

        2025 Visegrád, Fő u.
66.,Magyarország 

Árak: 2fő/1 éjszakára 2000Ft

https://hu.wikipedia.org/wiki/1335
https://hu.wikipedia.org/wiki/1320
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1roly_R%C3%B3bert
https://hu.wikipedia.org/wiki/Anjouk
https://hu.wikipedia.org/wiki/15._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/1250-es_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/IV._B%C3%A9la
https://hu.wikipedia.org/wiki/11-es_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagymaros
https://hu.wikipedia.org/wiki/Visegr%C3%A1di-hegys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Visegr%C3%A1di-hegys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dunakanyar
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9g%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentendrei_j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pest_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9p-Dun%C3%A1nt%C3%BAl
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9p-Dun%C3%A1nt%C3%BAl
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A1k_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9met_nyelv


      -Villa Harmonia

2025 Visegrád, Matyas Kiraly utca 40.,       
Magyarország 

Árak: 2fő/ 1éjszakára 3500Ft

Étkezés: -Renaissance Étterem –
Restaurant        

      Cím: Visegrád, Fő u. 11,
2025

                   Telefon:(26) 398 081

  -NagyVillám Étterem
  

    Cím: Visegrád, Feketehegy
u., 2025

   Telefon:(26) 398 070

Programok: - Hunyadi Mátyás Múzeum - Cím: Visegrád, Fő u. 23-29, 2025

                           Telefon:(26) 597 010
                           Nyitva tartás:
                           Mára bezárt
                    

-Pálinka Múzeum március 12. - szombat        10:00 - 18:00



                      március 13. - vasárnap       10:00 - 18:00

                       március 14. - hétfő         10:00 -
18:00

                       március 15 - kedd           10:00 -
18:00

 

                 -BOB pálya      Nyitva tartás
 

Március:   
munkanapokon 11h - 16h

munkaszün. és ünnepnapokon 10h - 17h

 
Április:  
 munkanapokon 10h - 17h

munkaszün. és ünnepnapokon 10h - 18h

 
Május, Június, Július, Augusztus:

munkanapokon 9h - 18h
munkaszün. és ünnepnapokon 9h - 19h

Szeptember, Október:
munkanapokon 10h - 17h

munkaszün. és ünnepnapokon 10h - 18h
 
November, December, Január, Február

 munkanapokon 11h - 16h
 munkaszün. és ünnepnapokon 11h - 16h

 

 



Szentendre 
Szentendre a Dunakanyar kapujában, a (Visegrádi-hegység) és

a Duna találkozásánál, a Szentendrei-szigettel szemben,

gyönyörű természeti környezetben található. Budapest irányából

könnyen megközelíthető autóval, a H5-ös HÉV-vel, autóbusz- és 

sétahajó-járatokkal. Kedvelt kirándulóhely.Elsősorban 

művészetével és kultúrájával ragadja magával a látogatót.

Nevezetességek:

A Fő tér keleti oldalán emelkedő, kelet-nyugat tengelyű templom barokk és
rokokó stílusban épült.



A templom északi oldalával összeépült az egykori szerb ortodox iskola. A
kora klasszicista épület napjainkban a Ferenczy Múzeumnak ad helyet.



A tobakosok keresztje 
Szentendrén a Szamárhegy 
egyik legmagasabb pontján, 
egy természetes kilátón, a 
18. század második felében 
állított emlékkereszt, amely 
azonban szertartáshely is 
volt. Tímárkeresztnek is 
nevezik, egyike a 
Szentendrén mesterségek 
szerint felállított 
emlékkereszteknek. Az 
augusztus 19-én tartott 
hagyományos szerb búcsú 
idején az alatta lévő 
templomnál van a 

kirakodóvásár, a keresztnél pedig vidám mulatságok. A 
Szamárhegy a 20. század elejéig Szentendre 
szőlőhegye is volt, így ennél a keresztnél áldották meg 
a szőlőt is.

Programok: 

Mikro Csodák Múzeuma
Kiállításán megcsodálhatják 15 alkotását, így azt az aranylakatot is, amely 
összerakott és darabjaira szétbontott állapotában egy emberi hajszál 
keresztmetszetének felületén van elhelyezve. Egy gramm aranyból a 
főváros és Szentendre minden lakóját megajándékozhatná egy-egy ilyen 
méretű lakattal. A világ öt kontinensén rendezett kiállításain és az Expokon
fantasztikus élményt nyújtott a látogatóknak. Kiállításainak 
emlékkönyvében a gyakori beírás:
Jelenleg Magyarországon csak itt látható, a bemutatott arany tárgyak 
mikroszkóp alatt készültek, és mikroszkóp alatt tekinthetők meg.



A Fő téri Korona étterem felett berendezett, minden nap nyitva tartó 
kiállítás, bejárta az egész világot.
A múzeum bejárata: A Korona Étterem melletti kis sikátorból nyílik.
A belépő 700.- Ft, amelyből a diák csoportoknak 400.- Ft / fő kedvezményt 
tudunk biztosítani.
A múzeum 9 órától 18 óráig minden nap
nyitva tart.

"Voltam, láttam, de nem hiszem!"

Szamos 
Marcipán Múzeum
Szentendrén, a Dumtsa Jenő u. 14-ben 2003-ban nyitotta meg kapuit 
cukrászdánk, mely a város életének egyik fontos központja és 
nevezetessége. 

A földszinti nagyterem pultjaiból kapható finomságaink: sütemények, 
bonbonok, torták helyben fogyaszthatók, de természetesen szívesen 
becsomagoljuk elvitelre is. Szalonunkban időszakos képzőművészeti 
kiállításokat rendezünk. Az emeleti nagyterem nagyobb családi, vállalati 
rendezvények színtere is lehet, de rendszeresen tartunk itt irodalmi, zenei 
délutánokat, esteket is.

Telefon: +36 (26) 310-545
Fax: +36 (26) 505-553

Nyitva tartás:
Télen: 9.00-19.00
Nyáron H-V: 9.00-20.00



Aranysárkány vendéglő

Nemzetközi, Magyaros

Felszereltség:

WIFI, Terasz, Kártyás fizetés

Rólunk:

Az Aranysárkányt, Magyarország első privát vendéglőjét

Máhr Attila
alapította

Szentendrén
1977-ben.

Az elnevezés a
város szerb
múltjára, a

szerbek
védőszentjére,

Sárkányölő
Szent-Györgyre
utal. A Fő tértől
felfelé a szűk,

menedékes, kis



utcán, jobbra az első ház, megismerni a cégérről. A vendéglő hangulata nyitás óta
semmit nem változott.

A betérő vendéget a ferde falú padlástérben kialakított, több mint 200 éves
szőlőpréssel elválasztott látványkonyha fogadja. A konyha ilyen elrendezése a
vendéglős ötlete volt, mivel õ azt vallja: az evés-ivás bizalmi dolog. Itt minden a

vendég szeme láttára készül. Az étlap gerincét a hagyományokat követő mai magyar
konyha és a ház specialitásainak ötvözete adja. Az év közbeni rendezvények

szorosan kapcsolódnak ahhoz a 22 történelmi borvidékhez, amely a közel 50 féle
borból álló borlap kínálatát adja.

A berendezés öreg darabjait a régiségekhez értő szem válogatta.

A légkondicionált vendégtér 50 vendéget fogad be, A vendéglő alkalmas családi
események, cég-rendezvények, és egyéb programok megrendezésére is. Az

Aranysárkány manapság ritka tradíciót példáz: az alapító Máhr Attila már 1991 óta
dolgozik együtt fiával, ifj. Máhr Attilával, akinek remélhetőleg követője is akadt már,

legifjabb Máhr Attila személyében.

A Dobogókő

A Budapesttől csupán 25 kmre található Dobogókő a 
Visegrádihegység legmagasabb csúcsa, tengerszint feletti 
magassága 700 méter. Autóval, motorral és 
tömegközlekedéssel is megközelíthető. Bátrabbak kerékpárral 
is nekivághatnak a kanyargó emelkedőnek. 

Szállás:

        Walden Hotel
o Honlap: www.waldenhotel.hu
o Ideális, ha:

http://www.waldenhotel.hu/


 Család, baba, hörcsög, anyós, pitek, 
párologtatóbarát szállodát keres

 Partnerével egy romantikus, hosszú hétvégét szeretne 
kettesben eltölteni

 Konferenciát, tréninget, csapatépítést vagy 
partnertalálkozót szervez

 Elutazna, és feltöltődne az ünnepek alatt

 Felejthetetlen gyalogtúrát tervez, távol a világ zajától

o Cím: Walden Hotel, Dobogókő, Fény u. 1.

o
o Árkategória: 500011000 HUF/fő/éj

        Jurtaszállás

o



o Általános jellemzők

 jurtáink egyenként 8 személyesek, áraink annál 
kedvezőbbek, minél több vendég számára kér 
egy jurtát

 a jurták téliesítettek és fűthetőek, egész évben 
használhatóak

 a jurtákban világítás, telefonok, fényképezők 
töltéséhez elektromos csatlakozás állnak 
rendelkezésre

 női – férfi zuhanyzó, kérésre koedukált, angol 
WC, bérelhető WC papír, mosdó a jurták 
közelében, különálló faházban található

 díjmentes parkolás vendégeink részére (autó, 
kamion, szekér, talicska, roller, gördeszka, 
görkori, helikopter, bevásárlókocsi, traktor, 
uszály, jetski, babakocsi, tandem, szánkó (a 
Mikulásé is), banyatank, moped, porceewoah, 
matchbox, hintó (minden kategória), birodalmi 
lépegető) a jurták közvetlen közelében (őrzés 
nélküli parkolóhely)

 díjmentes WiFi (egyes eszközökkel nem minden
jurtában garantálható a megfelelő működés)

o Árkategória: 2500 – 3000 HUF/fő/éj

Programok:

A dobogókői Zsindelyes vendégházban dobkör működik. 
Minden hónap első péntek estéjén sok szeretettel várnak 
minden kedves érdeklődőt, akit érdekel, hogy hogyan is kell 
verni a bőrt. 

Minden télen két, tányéros felvonóval felszerelt sípályával 
várják a látogatókat. A pályák egyenként 1260 és 860 m 



hosszúak, a pálya a főszezonon kívül télen is látogatható, 
kiváló túrázási lehetőség.

A saját lelkeiket kétségbeesetten hajkurászó egyéneknek 
ajánljuk a hetente megrendezésre kerülő spirituális túráinkat. 
Szombatonként tíz órától várjuk a pszichés felüdülésre vágyó 
embereket, ahol az ősök iránti tisztelet mellett a „szív hangjára” 
is odafigyelünk. 

Dobogókő Zsindelyes Vendégház, 
vendéglő
A vendéglő Makovecz Imre 1979-ben készített tervei alapján 
1980-ban épült. Eredetileg azzal a céllal épült, hogy a közeli 
sífelvonó villanymotorja ne a szabadban legyen, valamint, hogy 
a síelőknek melegedési lehetőséget biztosítson. Az évek 
múlásával a Zsindelyes a vendégek igényeihez maximálisan 
alkalmazkodott, a lehetőségekhez mérten jelentősen 
kibővítettük az étel- és italkínálatunkat, nyílt tüzű kandallóval, 
barátságos, családias hangulattal várjuk a túrázókat, 
kirándulókat és a síelőket.





Ízelítő kínálatukból:
 házi kacsamáj pástétomos kenyér lila hagymával
 tűzdelt őzgerinc gombás spagettivel
 rántott húsos, kolbászos szendvics
 házi kolbászos melegszendvics
 házi készítésű sajtos és magkeverékes pogácsa
 házi  készítésű  sütemények  (rétesek  széles  választéka,

csokis muffin, gyümölcskenyér)

Húskészítményeket kerülő, vagy bio ételeket fogyasztó
vendégeink részére készített ajánlatuk:
  vega növényi zsíros kenyér csírával
 rakott zöldség gabonakolbásszal
 gabonakolbászos melegszendvics
 karobos palacsinta
 bio borok



Nagykilátó

A parkolóktól pár perces séta az Eötvös Lóránd 

Menedékház mögött a Nagykilátó. A sziklateraszról 

gyönyörű látványt nyújtanak a környező hegyek,

 kanyargó Duna és a “makettvárosnak” tűnő Szob, 

Zebegény és Dömös.

 



Rezsőkilátó

Rövid erdei séta a Nagyiklátótól a csendesebb, 

rejtetettebb Rezsőkilátó, ahonnan másik nézőpontból 

tárul elénk a panoráma. Innen látszik Visegrád és 

Nagymaros, valamint a Dunakanyar jellegzetes íve is.

Rámszakadék



Vulkáni eredetű, nagyjából északdéli irányban futó, 

túrázható szurdokvölgy. Mélysége több helyen 

meghaladja a 35 mt, ám helyenként csupán 3 m széles.

Összeszűkülő sziklafalai merőlegesek, néhol befelé 

dőlnek. A szintkülönbség 112 méter, az egyik 

legnehezebben járható magyarországi, jelzett 

turistaútvonal. Egyes szakaszokon létrák és 

kapaszkodók könnyítik az előre jutást. A sziklamederben

állandóan csörgedezik a víz, amely tél végén, 

hóolvadáskor valamint nagyobb esőzések után 

megemelkedik és ellehetetleníti az útvonal bejárását.

Fontos!

A Rámszakadék zöld jelzésű turistaútján kizárólag 

alulról felfelé, azaz Dömös felől Dobogókő irányába 

járható. Dobogókőről Dömös irányába, azaz lefelé a 

Lukácsárokban vezető sárga turistajelzést kell követni.

 



Prédikálószék

Hatalmas andezit szikla. Tengerszint feletti magassága

639 méter és Dobogókő után a második legmagasabb a

Visegrádihegységben. Innen gyönyörű kilátás nyílik a

Dunára, látható a Visegrádi Fellegvár és tiszta időben jól

kivehetőek a Börzsöny csúcsai. 

ZSIVÁNYSZIKLÁK



 

Zsiványsziklák

Lenyűgöző szilaszirtsor Dobogókőtől mintegy másfél 

kmre délre. A legenda szerint IV. Béla hosszabb ideig 

rejtőzködött itt és kincseit is az egyik sziklánál ásta el. A 

kincsek híre eljutott néhány zsiványhoz is, akik 

kincskeresés mellett remek búvóhelyet találtak a 

szikláknál és innen riogatták a tisztes népeket. A kincset 

se a zsiványok, se mások nem lelték, talán ott vannak, 

talán nem, de a sziklák végül a zsiványokról kapta a 

nevét.

 

Vadállókövek

A Nagytuskó, a Szélestorny, a Bunkó, Függőkő, a 

Felkiáltó jel és Árpád trónja a Vadálló kövek különös 

alakú sziklái vulkáni törmelékes kőzet.

Fontos!

A Prédikálószék és a Vadállókövek a DunaIpoly 

Nemzeti Park fokozottan védett része, a Bioszféra 



Rezervátum magterülete. A sziklagyepeken ritka 

növényfajok élnek, tilos virágot szedni és letérni a kijelölt

turistaútvonalakról.

 

Téry B. Ödön emlékmű

A Menedékház mögött a Nagykilátónál áll Dr. Téry Ödön

emlékműve, aki a Magyar Turista Egyesület alapító 

tagjaként rengeteget tett Dobogókő és a túrázás 

népszerűsítéséért, a túraútvonalak kialakításáért.



Második rész
Erdély

1.Kalotaszeg 

2.Bánffyhunyad

3.Kalotaszentkirály

4.Kolozsvár



Kalotaszeg
1.         Turisztikai látnivalók:

 Egeresen található Bocskai István síremléke és a Bocskai-
vár romjai

 Inaktelke: népi lakóházak eredeti tisztaszobával, tájház

 Körösfői református templom, állandó népművészeti 
kirakodóvásár a házak előtt

 Magyargyerőmonostoron található Kalotaszeg legrégibb 
temploma, Debreczeni Márton tájház

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyargyer%C5%91monostor
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6r%C3%B6sf%C5%91i_templom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Inaktelke
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egeres_v%C3%A1ra
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egeres_v%C3%A1ra
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bocskai_Istv%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egeres


 Méra: református templom, tájház

 

 Nyárszó: népi lakóházak és kapuk



 Sztána: Kós Károly egykori lakhelye a Varjúvár

https://hu.wikipedia.org/wiki/Varj%C3%BAv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szt%C3%A1na
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%A1rsz%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ra_(Kolozs_megye)


 Türe: 18. századi Bánffy-kúria, református templom, 
mellette római emlékkő és régi sírkövek

 

2.          Szállás

Magyarkiskapus  - Románia 

A Dokkum Panzió Magyarkiskapus 
egy csendes kis utcájában található, 
2 épületben 50 személynek biztosít 
kényelmes szállás lehetőséget és 
igény szerinti ellátást.
A Panzió saját kerttel, parkkal zárt 
parkolóval valamint TV teremmel 
rendelkezik.
A házigazdák ízletes ételek 
készítését vállalják vegetáriánusok 
számára is.

Férőhelyek: 2 épületben 8 szoba összesen 50 férőhely
I. Épület:
  3 szoba, 2 fürdőszoba
II. Épület:
  5 szoba közös vizesblokk, 4 tus, 4 kagylo, 4 WC-vel
Szolgáltatások:
  TV terem
  buszparkoló
  saját kert/park
  zuhanyzó
  zárt parkoló
  programszervezés
  vegetáriánus konyha
Magyarkiskapus Dokkum Panzió Árajánlat 2015:
I. Épület:

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCre


  Szállás + félpanzió: 6000 HUF/nap/fő
  Szállás + reggeli: 4000 HUF/nap/fő
II. Épület:
  Szállás + félpanzió: 5000 HUF/nap/fő
  Szállás + reggeli: 3500 HUF/nap/fő
* A Panzió csak máj. 1-szept.30. között üzemel.
    Bonanza Panzió és Étterem Andrásháza
    3 216 Ft / fő / éj 


Ingyenes WiFi

 Ingyenes parkolási lehetőség

 Saját étterem

 Bababarát szálláshely

 Szobák száma: 10 db

 Férőhelyek száma: 31 fő

 Beszélt nyelvek: Magyar, Román, Angol

3.            Fesztiválok, programok

Kalotaszegi Magyar Napok



Kalotaszegi csipkebogyó fesztivál

   

Bánffyhunyad
Bánffyhunyadi Református templom

Cím: Bánffyhunyad, Piaţa Republicii nr. 28
A főtér közepén álló templom a 13. században épült román stílusban. A
13. századi templomból a hajó egy része maradt fenn. A többi rész 1872-
ből származik.



Programok:

Ha az idő rossz, akkor látogassa meg a Bánffyhunyadi Református 
templomot. Ha meg az idő jó, akkor látogassanak el a Dregán völgybe.

Útközben megcsodálhatóak az út mentén épült „várakat”, amiket a helyi 
oláhcigányok építtettek maguknak. Ezek cifra háztetőikről és cirádás 
ablakairól ismertek.

Kalotaszegi napok: 

Szeptember 11-13.



Szálláslehetőség:

Bikali Kulcsosház

Cím: Bicalatu, Nr.188, 405401 Bánffyhunyad, Románia

A Kolozsvártól (ClujNapoca) 52 kmre, Huedin (Bánffyhunyad) településétől 3 kmre,
Bicălatu (Magyarbikal) területén elhelyezkedő, háziállatbarát Bikali Kulcsosház 
díjmentes WiFihozzáféréssel és grillezővel is várja vendégeit. A helyszíni, privát 
parkoló ingyenesen használható.



A szálláshely 24 órás recepcióval és közös konyhával is rendelkezik. A 
szállásegységekhez közös fürdőszoba tartozik.

A környék többek között kerékpározásra és túrázásra is alkalmas. Az Erdélyi 
Szigethegység Nemzeti Park 61 kmre, a Havasrekettyei (Răchițele) vízesés 35 km
re, a kolozsvári (Avram Iancu) nemzetközi repülőtér pedig 55 kmre található a 
szálláshelytől. 

Étkezés:  Derby Club Huedin

Horea u. 405400 Bánffyhunyad



Látnivalók: Dregán völgye

Cím: Bánffyhunyad, Valea Drăganului

A Dregán-patak völgyének egyik szűk szakaszán hatalmas duzzasztó gátat
építettek, így jött létre a Dregán-völgyi víztározó.





Kalotaszentkirály
Látnivalók:

Sztána: Varjúvár (Kós Károly 
háza)

Vlegyásza hegység



Vincze-Kecskés Tájház



Szállás:
Tip-Top Panzió
2084-Ft./fő/éj
Kalotaszentkirály (Sâncraiu), TEMPLOM utca 304.
+40-770-665-564
foglalj+tiptoppanzio@gmail.com
Szolgáltatások:
Hűtőszekrény
Parkolás az udvarban 
Fedett pihenőhely 
Tűzrakóhely 
Kemence 
Szekerezés, lovasszánozás
Népi mesterségek bemutatása
Programszervezés, idegenvezetés
Lovaglás, vadászat
A közelben: élelmiszerbolt, patakpart

mailto:foglalj+tiptoppanzio@gmail.com




Étterem:

Püspök Panzió



Fesztiválok:
Községnapok: augusztus 17-18

Szent István napi néptánctalálkozó: augusztus 
20.

Csipkefesztivál: október 19.

Szüreti bál: október 9.



Kolozsvár

Látnivalók

Mátyás király szülőháza. Itt 
született 1443. február 23-án, 
Mátyás akit 17 évvel később 
Magyarország királyának 
választottak. Ez a város 
legrégebbi lakóháza. Azóta 
természetesen több
átalakításon is
átment a gótikus
épület. Mára csupán
az utca felőli rész
őrzi az eredeti
kinézetét. 

Botanikus kert:Jelenleg a 14 hektárnyi területen
több mint 10 000 növény él, a föld minden 
kontinensének legszebb fajtái. Itt rendezték be a 
Növénytani múzeumot, amely 6 900 tételt foglal 
magába, de itt található az egyetem herbáriuma 
is, amely több mint 635 000 növényt tartalmaz. A
hat üvegház megfelelő környezetet teremt az ott 
élő trópusi és szubtrópusi növényeknek.

Mátyás király szobor: Igazságos, jó király volt, 
és ezért alattvalói nagyon szerették. Halála után 



meg is született a mondás: meghalt a király, 
meghalt az igazság.

Megyeháza: A Kereskedelmi és Iparkamara 
szecessziós palotáját 1910-
ben Huber József tervei
alapján építették. Tervezője a
gótikus, reneszánsz és mór
jegyeket kombinálta.
Homlokzatán több, kisebb
nagyobb tornyocska látható. Az épületet a 
gazdagon díszített ajtó és ablakkeretek teszik 
változatossá. 1940-ig, az államosításig működött 
itt a Kereskedelmi és Iparkamara. 1989-ig volt 
Városháza, majd pártszékhely, 1992 óta pedig, 
falai között a prefektúra és a megyei tanács 
működik.



Ortodox katedrális: A katedrális 1921-1933 
között épült, bizánci és román stílusban. Az épület
gazdagon díszített, a fantáziadús 
kődomborművek geometriai és virágmintákat 
ábrázolnak. A kupola az Aya Sofia formavilágát 
követi. A katedrális előtti teret 1993-ban 
rendezték. A templom egy igen
gazdag régiség, kézirat, könyv, valamint az 
ortodox egyház és a román nép történelmével 
kapcsolatos dokumentumok gyűjteményével 
büszkélkedhet.



Séta tér: A kolozsvári Sétatér a Kis-Szamos 
partján terül el. Kialakítása 1827-ben kezdődött, 
amikor a Jóltevő Asszonyi Egyesület bérbe vette a
várostól a 13 hektárnyi területet, hogy ott sétáló 
helyet létesítsen. A park elrendezését követően, 
1830-ban a Népkert megnyitotta kapuit. A sétatér
gondozását 1838-ban átvette az erre a célra 
alakult Sétahely-bizottság, amely gróf Mikó Imre 

vezetése alatt működött.



Programlehetőségek
Kolozsváron

Fesztiválok

Untold: 2016. 08. 4-7 Kolozsvár, Kolozsvár Aréna

Fellépők:  Faithless, Parov Stelar, Scooter, Chase&Status Dj, 
Sasha, Clean Bandit, James Arthur, RudimentalDj, Lost 
Frequencies, Dub Fx, Kwabs, Netsky Dj, PendulumDj, Dannic, 
Dubfire, Sharam, Nahko, Route 94, Jamie Jones, The Asteroids 
Galaxy Tour, Ella Eyre, Y akoto, Jeru The Damaja

Árak:

-  sima jegy: 370 Ron

-  VIP jegy: 650 Ron



Színházi fesztiválok:

 Intalnire Internationale de la Cluj (ICC 2015/16) 
Europa Noastra

 Interferencia fesztival 2016
 Az Európai Színház Unió 21. Fesztiválja
 Infinite Dance Festival 2016



Mozik: 

 Cinema City:  cím: Polus Center,

Átlagos árak: 14,5 Ron

 Cinema Victoria: cím: str. Baba Novac

Átlagos árak: 14 Ron

 Cinema Florin Piersici: cím: Piata Mihai Viteazu nr. 
11

Átlagos árak: 14 Ron

Sportolási lehetőségek:

 Beyond Martial Arts: cím:  Strada Berăriei
 Comlexul de Natatie „Universitas”: cím: Cartierul 

Manastur



Olcsóbb szállás ajánlatok 
Kolozsváron

Hotel Melody Central    
A Kolozsvár központjában, a történelmi Fő téren fekvő Hotel Melody Central 
ingyenes WiFivel, kávézóval és terasszal várja vendégeit.



Minden szobában kábel
TV, minibár, nemzetközi
üzenetrögzítős telefon,
hűtőszekrény, valamint
fürdőszoba gondoskodik a
kényelemről. Számos
szobából kilátás nyílik a
Szent Mihály
székesegyházra.

A botanikus kert 5 perc
sétára található, a Romulus
Vuia Park pedig 15 perc sétára fekszik. A vasútállomás 2 kmre, a kolozsvári 
nemzetközi repülőtér pedig 8 kmre fekszik a szálláshelytől. 

Ez Kolozsvár egyik legkedveltebb része  vendégeink elfogulatlan értékelései alapján.

Beszélünk az Ön nyelvén!

Ez a szálláshely 2010. szept. 3. óta érhető el a Booking.comon.
A szálláshely szobáinak száma: 26

Hotel Sport 

A Kolozsvár központjában épült Hotel Sport szálloda saját fürdőszobás szobákkal és 
a nyilvános területeken ingyenes WiFivel várja vendégeit. A szálloda 24 órás 
recepcióján autókölcsönzési és mosodai szolgáltatások vehetők igénybe.

A helyszíni étterem regionális ételeket kínál. Az ételek szép időben a napos teraszon
is elfogyaszthatók. Különleges, diétás menü is kérhető.



A Sport Hotel
szobái kábelTV
vel és minibárral
felszereltek. 
A belvárosban
számos
műemléképület
látható.
Sétatávolságra
múzeumok,
templomok és kis
paloták
találhatók.

A helyszínen ingyenes parkolási lehetőség biztosított. 

Ez a szálláshely 2011. márc. 1. óta érhető el a Booking.comon.
A szálláshely szobáinak száma: 136



Hampton by Hilton

Az óvárostól 10 perc sétára és a kolozsvári nemzetközi repülőtértől 10 perc autóútra 
fekvő Hampton by Hilton modern szobákat, üzleti létesítményeket, szalont, 
fitneszcentert, ingyenes WiFit és ingyenes, privát parkolót kínál.

A tágas,
légkondicionált
szobák síkképernyős
kábelTVvel,
íróasztallal,
laptopasztallal,
széffel, tea és
kávéfőzési
lehetőséggel,
valamint
piperecikkekkel és
hajszárítóval ellátott
fürdőszobával
rendelkeznek.

A Hampton by Hilton ClujNapoca meleg reggelivel és a hát minden napján 24 
órában kínált harapnivalókkal várja a vendégeket. A vendégek pihenhetnek a 
szálloda halljában, vagy dolgozhatnak az üzleti központban. Vacsorára a vendégek 
könnyű menüből választhatnak.

A városközpont és számos főbb látnivaló, mint a Szent Mihálytemplom és a 
botanikus kert és számos üzleti központ sétatávolságra, a legközelebbi buszmegálló 
100 méterre, Kolozsvár pályaudvara pedig 2,5 kmre fekszik. 

Beszélünk az Ön nyelvén!

Ez a szálláshely 2012. aug. 31. óta érhető el a Booking.comon.
A szálláshely szobáinak száma: 109



Kolozsvár Éttermei

Miko étterem

• A Mikó  Étterem Kolozsvár történelmi belvárosában található, régi 
nevén a Mikó utcán (jelenleg Klinikák/Clinicii) a Mikó-kert szomszédságában, 
valamint a klinikák és az egyetemi kampusz közelségében. Éttermünk nevét gróf 
Mikó Imréről kapta, kinek szobra megtalálható a Mikó-kert bejáratánál.

• Étlapunkon megtalálhatóak a hagyományos ételek, házias, magyaros 
ízvilággal, de egyedi ételkívánságaikat is lehetőségeinkhez mérten elkészítjük.

• Választékunk sokszínű. Az étlap gazdag kínálatában a könnyű halak, 
szárnyasok, zöldsaláták mellett a sertés- és marhahúsból készült finomságok 
éppúgy megtalálhatók, mint a magyaros pörköltek, gulyások. 

• Két terem áll a vendégek rendelkezésére. Tavasztól őszig a teraszok is 
igénybe vehetőek. Egy hangulatos ebéd vagy vacsora alkonyatkor az  öreg diófa 
hűsítő lombja alatt  páratlan
élményt nyújt a gasztronómia
szerelmeseinek.

• Minden típusú
rendezvényhez ideális helyszínt
biztosítunk: éttermünk technikai
felszereltsége (légkondicionálás,
kivetítő, internet, hangosítás) a
legmagasabb igényeket is kielégíti

• Gyerekszékeink
segítségével még a legkisebbek is
"felnőhetnek" az asztalokhoz.



Agapé étterem 

• Az Agapé étteremben a magyar és a nemzetközi konyhák kínálatának 
tökéletes elegyét nyújtjuk. Helyezze magát kényelembe, élvezze a hagyományos 
környezetet, a modern elemekkel felújított tereinket és az élőzenét. Reggeli, 
romantikus vacsora, üzleti találkozó vagy családi ebéd? Ismerje meg mindenre 
kiterjedő ajánlatunkat. 


