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Kalandok  
karnyújtásnyira
A főváros az év 365 napjára tartogat vala- 
mi újat. A város gazdag történelmi múltja,  
nyüzsgő és kozmopolita hangulata, Pest  
és Buda különbözősége, a Duna-part a Bál-
nánál, a Római-parton vagy a Kopaszi-gáton, 
mind arra csábít, hogy mi, magyarok is újra 
felfedezzük.
Akárcsak a környéket, amely legalább olyan 
páratlan, mint Budapest. Felemelő élmény  
a belvárosból kiszakadni, hogy egy röpke óra 
alatt egészen más környezetben találja magát. 
Ám Budapest pezsgése és a természeti 
kincsekben bővelkedő környéke szorosan 
összefonódik. A városnak a környék adja  
a fűszerét, és viszont. Budapest vonzáskör-
zetében impozáns kastélyokban, több száz 
év történelmét őrző várakban és természeti 
kincsekben is gyönyörködhet. Bármerre indul, 
az élmény garantált. Járja be a Dunakanyart, 
fedezze fel a városokat, ragadjon hátizsákot, 
és kalandozzon az erdőkben, vagy pihenjen 
meg egy pohár bor mellett az Etyek-Budai 
vagy a Neszmélyi borvidéken.

Drégelypalánk, Drégely vára 54



5+1 élmény,  
amit ne hagyjon ki

HAJÓKIRÁNDULÁS A DUNA KANYARBAN
A budapesti Vigadó térről induló séta- és 

 szárnyashajók a Dunakanyar történelmi és  
természeti csodáktól hemzsegő gyöngy-

szemeit – Esztergomot, Visegrádot, Vácot, 
Szentendrét – hozzák közelebb.

A PATINÁS GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY
Erzsébet királyné kedvenc nyári rezidenciája 

díszes lakosztályaival, az Európában ritkaság-
nak számító kastély színházával és romantikus 

parkjával felejthetetlen élményt tartogat.

BORTÚRA ETYEKEN
„Budapest szőlőskertjének” becézik a filmstú-
diójáról is híres községet: a környék komoly 
szőlőművelési, bor- és pezsgőkészítési múltra 
tekint vissza. A présházakban ízletes pezsgők, 
borok és ínycsiklandó falatok várják.

IRÁNY ESZTERGOM!
Európa egyik legnagyobb bazilikájában őrzik  

a világ egyetlen vászonra festett oltárképét, és 
itt található a reneszánsz Bakócz-kápolna is.  

A lélegzetelállító látványt 400 lépcsőfok meg-
tétele után a kupola kilátója garantálja.

ANDALOGJON SZENTENDRÉN!
Szűk, macskaköves utcáival és pezsgő miliőjé-
vel élménydús kirándulást tartogat. A mesébe 
illő Fő téren kívül számos múzeum, műemlék, 
templom és a skanzen is felfedezésre vár.

SÉTÁLJON FEL A VISEGRÁDI FELLEGVÁRBA!
Lakomák, cselszövések, sőt, a korona elrab-

lásának története is vár bennünket. A várhoz 
az ország legszebb panoráma-autóútján is 

feljuthatunk, udvaráról a Duna kanyar páratlan 
látképe tárul a szemünk elé.

6 7



Gyönyörű kastélyok  
a környéken
GRASSALKOVICH-KASTÉLY, HATVAN
Az U alakú kastélyhoz felhasználták a hatvani vár romjait is. A Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumnak ad otthont.
 
CZIRÁKY-KASTÉLY, LOVASBERÉNY
Kőoroszlánoktól kísérve tekinthetjük meg ezt a hatalmas U alaprajzú 
kastélyt és a parkban álló kápolnát, amelyeket megtépázott az idő, de 
így is látványosak.
 
RÁDAY-KASTÉLY, PÉCEL
A kastély falait az országban egyedülálló freskók díszítik, emellett  
egy korabeli eszközökkel felszerelt barokk konyha is található az 
épület alagsorában.
 
LAFFERT KÚRIA, DUNAHARASZTI
A barokk kúria épületét díszterem és egybenyitható szalonok alkotják, 
emeletén modern kiállítótér található, felújított kertje hangulatos.
 
TELEKI–WATTAY-KASTÉLY, POMÁZ
A Pilis kapujában álló kastély és kéthektáros barokk parkja a nyuga-
lom szigete. Az épületben ma komplex művészeti iskola működik, de  
a Wattay emlékszoba is látogatható.

HALÁSZ-KASTÉLY, KÁPOLNÁSNYÉK
Apró, mégis impozáns! A neobarokk épület és 1,5 hektáros kastély-
parkja rendezvényközponttal és kiállítótérrel is bővült.

A HABSBURG-KASTÉLY ROMJA, ALCSÚTDOBOZ
József nádor kastélyának már csak a főhomlokzata áll, az angolkert 
az Alcsúti Arborétumnak ad otthont, amelynek 40 hektáros területén 
növényritkaságok láthatók. 

BRUNSZVIK-KASTÉLY, 
MARTONVÁSÁR

A neogótikus stílusú  
főúri kastély angolkertje 
igazi látványosság,  
de érdemes megnézni  
a Beethoven Emlékmú
zeumot és a Brunszvik 
család Streicher márkájú, 
restaurált zongoráját.

98



FŐÚRI POMPA 
A Grassalkovich I. Antal által építtetett kastély egyik legkülönlegesebb 
pontja az 1758 körül Nikolaus Pacassi császári főépítész tervei alapján 
készült díszterem. A virágházat, a lovardát, és a 100 fő befogadására 
alkalmas kastélyszínházat, illetve a virágokkal beültetett hatalmas 
parkot is érdemes megnéznie.

KIRÁLYI VÁRÓ 
Sisi és Ferenc József neoreneszánsz stílusú Királyi Váróját az 1882-es 
eredeti tervek szerint újították fel. Ma közlekedéstörténeti-, valamint  
a királyi család kultuszára épülő kiállításokat tekinthet meg itt.

HORTHY BUNKER 
A bombabiztos óvóhely 10 méter mélyen van, és 170 centiméter vastag 
vasbeton falak határolják. A tárlat során felidézik a háborús időszakot 
és Karády-dalok is felcsendülnek.

KIRÁLYDOMBI PAVILON 
A 26 hektáros kastélykertben található hatszögletű épületben magyar 
uralkodók olajportréit találhatja.

Időutazás a Gödöllői 
Királyi Kastélyban

Az ország legnagyobb alapterületű, barokk 
stílusban épült kastélyában Mária Terézia, 
Ferenc József és Erzsébet királyné, Horthy 
Miklós, valamint több államférfi és főrendű 
személy is megfordult.

Gödöllői kastély10 11



GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM 
A felújított Hamvay-kúriában 
mozit és múzeumot is kialakítot-
tak. Az országos cserkészgyűj-
teményt, valamint a város és  
a legendás gödöllői művészte-
lep történetét ismerheti meg.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI 
MŰHELY 
Az európai hírű szecessziós 
művészcsoport hagyományait 
folytatja a GIM-ház, ahol az al-
kotómunka mellett kiállításokat  
is szerveznek.

SZENT ISTVÁN EGYETEM
Az egyetemi campuson botanikus 
kertet és egy mezőgazdasági 
szakmúzeumot is találunk. Auláját 
Amerigo Tot egyik leghíresebb 
domborműve díszíti.

Kulturális látnivalók 
Gödöllőn

MAGYAR LOVASHAGYOMÁNYOK ELEVE-
NEDNEK MEG A LÁZÁR LOVASPARKBAN

A festői Domonyvölgyben, a Lázár Lovasparkban 
hamisítatlan magyar falusi hangulattal, lovasha
gyományokkal, bemutatókkal és ízletes magyar 
ételekkel koronázhatja meg a napot.

12 13



Robusztus várak  
mesélnek a múltról
DRÉGELY VÁRA, HŐS VITÉZEK EMLÉKHELYE 
A 444 méter magasan álló vár a magyar történelem leghősiesebb vár-
védő vitézeinek, köztük Szondy György kapitánynak állít emléket.

A HITVESI SZERELEM SZIMBÓLUMA, A BORY-VÁR  
SZÉKESFEHÉRVÁRON 
Bory Jenő szobrászművész az Öreghegyen 40 nyáron át építette  
saját kezűleg a várat, amelyben feleségével és gyermekeivel lakott.  
Az épület ma múzeumként funkcionál.

KÉT ORSZÁG, EGY ERŐD: KOMÁROMI ERŐDRENDSZER 
Közép-Európa legnagyobb újkori erődje. A magyar oldalon a Csillag-
erőd, az Igmándi erőd és a Monostori erőd sorakozik, ez utóbbiban 
több kiállítást is megtekinthet.

NÓGRÁDI VÁR, A BÖRZSÖNY KINCSE 
Hazánk legrégebbi szabálytalan alaprajzú kővára a magyar történe-
lem ezeréves néma tanúja. Ma már csak a romjai láthatók, ám a vár 
sarokbástyája alatt található a Millecentenáriumi emlékmű, a magyar 
honfoglaló vezérek képmásainak kopjafáival.

SZÉDÍTŐ PANORÁMA AZ ESZTERGOMI VÁRNÁL 
A várudvar, a bástya panoráma és a monumentális építmény a bazilika 
közvetlen szomszédságában állandó és időszakos kiállításokkal is várja.

Komárom, Monostori Erőd

Székesfehérvár, Boryvár 1514



Visegrád,  
ezeréves  
történelem
A visegrádi várrendszer a Fellegvárból, az 
Alsóvárból (Salamon-torony), a Vízibástyából 
és a völgyzáró falból álló védmű a Visegrádi- 
hegység magas sziklacsúcsától egészen  
a Duna partjáig húzódik.
A várban található kiállítások komplex bete-
kintést adnak a múltba, és nem mellesleg  
a Dunakanyar legszebb panorámáját is meg-
csodálhatjuk innen.

SÉTA A VISEGRÁDI KIRÁLYI PALOTÁBAN 
A középkor egyik legreprezentatívabb királyi 
palotája a reneszánsz díszudvarral és palota-
kerttel, valamint a csodálatos Herkules-kúttal 
várja az idelátogatókat.

Visegrádi fellegvár

ADRENALINFRÖCCS VISEGRÁDON

A 700 méteres, kanyargó nyári és alpesi 
bobpálya mellett most Magyarország első 
canopy pályáján is tesztelheti önmagát.

1716



Várja a Pilis,  
a Visegrádi-hegység  
és a Börzsöny!

A Dunakanyarban az 
itt-ott rejtőzködő kilátókról 
is lélegzetelállító látvány 
nyílik a vidékre.

TOP 3 TÚRAÚTVONAL

Dunakanyar, Prédikálószék

PRÉDIKÁLÓSZÉK | 10,6 KM
A Dömösről induló, 10,6 kilométer hosszú túra első szakasza me-

redek kaptatón visz felfelé. Haladjon el a Vadálló-kövek mellett, majd 
gyönyörködjön a Prédikálószék panorámájában. A Hubertus-kunyhótól 

és a Szőke-forrás romantikus völgyén át térjen vissza Dömösre.

SPARTACUS-ÖSVÉNY | 14 KM
A kultikus, 14 kilométer hosszú útvonal Pilisszentlászlóról indul. 

Az Apáti-kúti völgyben köveken és gázlókon szelheti át a patakot. 
Térjen be a Bertényi Miklós Füvészkertbe, majd haladjon át a festői 
Telgárthy-réten. Az Alpár-forrás szűk völgyén át vezet az út vissza 

Pilisszentlászlóra.

RÁM-SZAKADÉK | 8,8 KM
A szurdokvölgyön átvezető, 8,8 kilométeres túra Dömösről indul.  

A Malom-patak völgye után keresse fel a Szentfakápolna zarándok- 
helyét is. A szakadékhoz érve létrákon kapaszkodhat fel.  

A szurdok tetejéről a Lukács-árok felé juthat vissza Dömösre.

1918



6 bakancslistás élmény 
a Dunakanyarban

REMETE-BARLANG 
Nem könnyű elérni, de megéri: a fenséges Duna-
kanyar látképe tárul elénk, háttérben a hegyekkel.

STRÁZSA-HEGY 
A megye egyetlen látogatható barlangja és  
a Kis-Sztrázsa-hegyi kilátó mellett érdemes bemen-
ni a Kökörcsin Házba is, ahol a terület élővilágával 
foglalkozó kiállítás vár bennünket.

NAGY-HIDEG-HEGY 
A hegyre vezető utunkat páfrányok és csobogó víz 
hangja kíséri a turistaházig, ahonnan a csóványosi 
kilátótoronyhoz is eljuthatunk.

KENUTÚRA – IPOLY-DUNA 
Egyre népszerűbb az ipolyi kenutúra, amely vadre-
gényes helyeken vezet végig.

BICIKLITÚRA – GÖD-SZOB 
Az egyik legszebb út, pihenőkkel, fürdőhelyekkel, 
kerékpárszervizekkel.

MOTOROS TÚRA – VÁC-SZENTENDRE 
Vác és Szentendre közötti útszakasz a motorosok 
kedvelt helyszíne, fedezze fel akár motor nélkül is!

Csóványosi kilátó

Remetebarlang

2120



A túrázás szerelmeseit 
várja a Pilisi Parkerdő

Fedezze fel az  
50 éves, 65 hektáros  
területű paradicsomot.

TOP 4 ÉLMÉNY A PILISI  
PARKERDŐ TERÜLETÉN

Visegrád, Zsitvaykilátó

LÓHÁTON A PILISBEN
Nem csak a profiknak, hanem a hobbilovasoknak is felemelő  

élmény bejárni a Pilis Ride vadregényes útvonalait.

HA ŐSZ, AKKOR SZARVASBŐGÉS-TÚRA!
Erdészek kísérik a szarvasbőgés-túrára, és kis szerencsével fültanúja 

lehet a szarvasok jellegzetes agancscsattogásának is.

MAKOVECZ A DUNAKANYARBAN
Tudta? A dobogókői Zsindelyes Vendégház, a Madas László Erdészeti 
Erdei Iskola vagy a Budai-hegységben magasodó Kis-hárs-hegyi kilá-

tó is viseli a Kossuth-, és Ybl Miklós-díjas építész névjegyét.

BRINGÁZÁS A VADREGÉNYES PILIS ÉS  
A VISEGRÁDI-HEGYSÉG KÖRNYÉKÉN

A terepbringások gyakran megfordulnak a Pilisben, hiszen  
34 különböző, összesen 350 kilométernyi túrát tekerhetnek végig.

2322



678 m

639 m

482 m

756 m

699 m

A környék kilátói

 CSÓVÁNYOSI KILÁTÓ, DIÓSJENŐ 
A jellegzetes kilátótorony az ország egyik legmegkapóbb hegyvidéki 
hangulatú kilátását tartogatja.

 BOLDOG ÖZSÉB-KILÁTÓ, PILISSZENTKERESZT 
A több mint 17 méter magas, 360 fokos körpanorámás kilátóhoz  
3,8 tonna betonacélt és 6 tonnányi acélszerelvényt használtak fel.

 DOBOGÓKŐI KILÁTÓ, PILISSZENTKERESZT 
Az ország egyik legszebb panorámáját tartogatja: a közeli hegyeket  
és a Dunakanyart is láthatja innen.

 REZSŐ-KILÁTÓ 
Dömös felé tekintve a Rám-hegy, a Vadálló-kövek, a Prédikálószék 
bukkan fel, de a Dunakanyarra is pazar kilátás nyílik.

 PRÉDIKÁLÓSZÉK-KILÁTÓ, DÖMÖS 
A 12 méteres, betontalpakon álló faépítmény a környék egyik legnép-
szerűbb kilátója.

 HEGYES-TETŐ, JULIANUS-KILÁTÓ, NAGYMAROS 
A középkori bástyát idéző kilátó a Dunakanyar legszebb körpano-
rámáját kínálja.

938 m  ZSITVAY-KILÁTÓ, VISEGRÁD 
A kilátót 1933-ban építették a 378 méter magas Nagyvillám tetejére, 
2005-ben műemlékké nyilvánították.

 BÁNYATETŐ-KILÁTÓ, VISEGRÁD 
A Mátyás-hegy közelében egy több, mint 15 méter magas építményről 
tekinthet a Dunakanyarra.

378 m

320 m

Pilisszentkereszt, Boldog Özsébkilátó24 25



Top 9 gyerekbarát 
túraútvonal a környéken

MOGYORÓHEGY TERMÉSZETISMERETI TANÖSVÉNY, VISEGRÁD

A kényelmes gyalogtúra során vadaspark és játszótér is várja.

DERA SZURDOK, 
PILISSZENTKERESZT

A Pilis egyik leghangulatosabb 
patakvölgye.

MADÁRDAL TANÖSVÉNY, 
VELENCEI-TÓ

Igazi madárritkaságokat láthat  
a tóparti útvonalon.

GYADAI TANÖSVÉNY, SZENDEHELY-KATALINPUSZTA

Ahol 30 méter hosszú függőhíd várja a legbátrabbakat.

PÁKOZDI INGÓKÖVEK, PÁKOZD

Úgy állnak a hatalmas kőtömbök, mintha könnyedén  
el lehetne mozdítani őket a helyükről.

KIRÁLYRÉTI TANÖSVÉNY, 
SZOKOLYA

A 2,9 kilométer hosszan  
húzódó útvonalon tavak mellett 
és erdők között a Hiúz Ház erdei 

iskola és látogatóközpontot is 
meglátogathatja.

STRÁZSA-HEGYI, 
TANÖSVÉNY, ESZTERGOM

A Gyilkos-tó mellől induló 
túra útvonalat a Strázsa-hegyi kilá-

tótorony magasából is érdemes 
megcsodálni.

SELYEM-RÉTI TANÖSVÉNY, 
ÓCSA

Varázslatos láperdőn keresztül 
tehet kellemes kirándulást.

HOLDVILÁG-ÁROK,
CSOBÁNKA

Misztikus kirándulóhely  
a Visegrádi-hegységben.

Strázsahegyi tanösvény

Pákozdi ingókövek
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ÁLLATI KALANDOK A SZIGET-
HALMI VADASPARKBAN 
Szarvasokkal, alpakákkal, lovak-
kal találkozhat, a legkisebbeket 
játszótér, állatsimogató és az 
ország legkisebb személyszállí- 
tásra alkalmas kisvasútja várja.

LEGENDÁK NYOMÁBAN  
A HUNGARORINGEN 
Készítsen fotót a díjátadó pódiu-
mon, jelentkezzen be előzetesen 
egy felejthetetlen élményvezetés-
re, vagy vegyen részt egy izgal-
mas vezetéstechnikai tréningen.

A KÖRNYÉK LEGNAGYOBB AQUAPARKJA 
A csúszdázás és a vízi kalandok földi paradicsomában a mogyoródi 
aquaparkban 9 medence és egy 26 elemből álló, összesen 1,5 kilomé-
ter hosszú csúszdarendszer, illetve sportpályák, játszótér és színvona-
las éttermek gondoskodnak a felejthetetlen élményekről.

VARÁZSLATOS SÉTA  
A VÁCRÁ TÓTI NEMZETI  
BOTANIKUS KERTBEN 
Az ország legnagyobb és egyben 
leggazdagabb botanikus kertje.  
A parkban 13 000 növényfaj és 
több tucat állatfaj lakik. FELEJTHETETLEN ERDEI  

VONATOZÁSOK 
Kanyarogjon a Börzsöny hegyei 
között, Szobtól egészen Nagybör-
zsönyig, a transzbörzsönyi kis-
vasúttal, amely 20,8 kilométeres 
hegyi vonalon várja a természet 
szerelmeseit.

AHOL A FILMES LEGENDÁK 
ÉLETRE KELNEK: KORDA  
FILMSTÚDIÓ 
Magyar- és nemzetközi szuper-
produkciók kulisszái mögé enged 
betekintést az Etyeken található 
látogatóközpont. A filmkészítés 
folyamata mellett, a világ egyik 
legnagyobb „New York-i utca” 
díszletét is megismerheti.

VERESEGYHÁZ, AHOL  
A MACIK VÁRJÁK 
A Közép-Európában egyedül- 
álló veresegyházi Medveotthon 
legnagyobb szenzációja, hogy  
a látogatók saját kezűleg etethe-
tik a medvéket, de farkasokkal, 
oroszlánokkal és más állatokkal 
is találkozhatnak.

7+1 kihagyhatatlan 
családi program
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KOMÁROM ~ 51 K
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Dunai strandok
Barangolja be a  
Dunakanyar környékét!

Az Európa több országát átszelő Duna egyik legkü- 
lönlegesebb szakasza az Esztergom és Budapest 
közötti Dunakanyar. Nevét onnan kapta, hogy  
a folyó a Börzsöny és a Visegrádi-hegység között 
változtatja meg folyásirányát nyugat-keletiről 
észak-délire. Útja során 66 települést érint. Ismerje 
meg e mesés táj állomásait!
Ha felfrissülésre vágyik, fedezze fel a Dunakanyar 
strandjait, próbálja ki a vízisportokat, evezzen végig 
a partokon vagy csobbanjon a hűsítő vízben!

SZIGETMONOSTOR

DUNAKESZI

LEÁNYFALU

PÓCSMEGYER

DUNABOGDÁNY

POMÁZ

BUDAKALÁSZ

SZŐDLIGET

TAHITÓTFALU

KISMAROS
VERŐCE

ZEBEGÉNY

NAGYMAROS

KISOROSZI

VÁC
VISEGRÁD

DÖMÖS

DOBOGÓKŐ

SZENTENDRE

ESZTERGOM

Vác 3130



Esztergom,  
a Dunakanyar fővárosa
Sétáljon le a középkori, 200 fokból álló Macskalépcsőn, anda- 
logjon a csodálatos Szent István téren, és tegyen rövid kitérőt  
a híres Kis-Duna sétány felé, járja be a Prímás-szigetet, próbálja  
ki az esztergomi fürdő törökfürdőjét és nyáron nézzen szabad- 
téri előadásokat a várszínházban.

TIPPEK 
FELFEDEZŐKNEK:

VASKAPU-HEGY
A hegy tetején található  
az 1914-ben épült Vas kapu  
menedékház, innen körülbelül  
50 méterre pedig Szűz Mária  
életnagyságú szobra.

ESZTERGOMI DZSÁMI
A város török kori történetét,  
időszakos kiállításokat és  
különböző előadásokat  
tekinthetik meg az imatérben.

KERESZTÉNY MÚZEUM
Magyarország legnagyobb  

egyházi gyűjteménye,  
amelyben Erdélyi Zsuzsanna  

a népi vallásosság tárgyi  
emlékeit gyűjtötte össze.

Ahol lépten-nyomon  
a történelembe botlik.
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Esztergomi Bazilika

Esztergom, Bazilika

A klasszicista stílusban épült főszékesegy- 
ház 100 méteres magasságával hazánk legna-
gyobb, és méreteit tekintve, Európa egyik 
legnagyobb bazilikája.

A Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert- 
főszékesegyház monumentális épülete 47 év  
alatt, 1869-ben készült el, viszont egyes forrá-
sok szerint a közelben épült fel az ország leg-
első temploma, ahol államalapító királyunkat, 
Szent Istvánt is megkeresztelték.

LÉLEGZETELÁLLÍTÓ VIZUÁLIS ÉLMÉNY 
Az esztergomi bazilika főhomlokzata keletre 
néz, ezért a szentély – más templomokéval 
ellentétben – az épület nyugati, Dunára néző 
részén található.

A kupola kilátójából gyönyörű látkép nyílik  
a városra, a Mária Valéria hídra, Párkányra  
és a Dunakanyarra.
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A Művészetek Városa,  
Szentendre
A festők városaként is ismert Szentendre, az ország egyik legjelentő-
sebb művészeti központja. A romantikusan kanyargó utcácskák, egye-
di hangulatú éttermek, kávézók, múzeumok, galériák és a Duna-part 
népszerű célponttá teszik.

A Szentendrei Művésztelep ma a MANK Galériának ad otthont és jelen-
leg is a helyi festők bázisa. A település másik fontos művészeti központ-
ja a MűvészetMalom, amely különleges tárlataival várja a látogatóit.

SZENTENDREI-SZIGET 
Tahitótfalunál hídon, de több kompjárat- 
tal is eljuthatunk ide. Települései:  
Szigetmonostor, Pócsmegyer, Kisoroszi 
és Tahitótfalu. Ez utóbbi Pollack Mihály 
építész présházáról és nyaralójáról is 
ismert. Fedezze fel a Duna jobb partján  
a limest is, amely a Római Birodalom 
keleti védelmi rendszere volt.

SKANZEN

Az ország legnagyobb szabad
téri múzeumában ismerkedhet 
meg a 18–20. század magyar 
népi építészetével és hagyo
mányaival. Interaktív élménye
ken keresztül fedezheti fel a 
vidéki paraszti élet sajátossá
gait. 2022. tavaszán pedig az 
új Erdély épületegyüttes első 
kiállítási egysége is megnyitott.

Szentendre

Budapest
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A 1920-as évek végén létrejött művésztelep, többek között nemzetközi 
jelentőségű alkotóknak, Barcsay Jenőnek és Kmetty Jánosnak adott 
motivációt az ideköltözéshez, akárcsak később a kortárs művészeknek.

Modern képzőművészet 
Szentendrén

FERENCZY MÚZEUM

Időszaki kiállításokon a XX. 
századi és kortárs helyi képzőmű-
vészek tárlatait, valamint hazai és 
nemzetközi művészeti projekteket 

tekinthetnek meg.

KMETTY MÚZEUM

Kmetty János a kubizmus 
egyénileg értelmezett változatát 
alakította ki, amelyet saját festői 

világához igazított.

ERDÉSZ GALÉRIA & DESIGN

A galéria modern Kassák,  
Moholy-Nagy, Bortnyik alkotáso-
kat mutat be és árusít, de kortárs 
alkotók műveit is megtalálhatjuk.

KOVÁCS MARGIT KERÁMIAMÚZEUM

Szentendre egyik legnépszerűbb múzeuma a Kossuth-díjas kerámia-
művész életművét bemutató, 1973-ban megnyílt gyűjtemény. Külön 

érdekesség a kiállításban Kovács Margit legismertebb kerámiáinak hite-
les, kézzel is megérinthető másolatai a vakok és gyengénlátók számára.

NYITOTT MŰHELYEK, NYITOTT GALÉRIÁK

Szentendre számos helyen várja a művészetek kipróbálására,  
az alkotás örömére vágyakozó látogatóit.

SZENTENDREI KÉPTÁR IKON

Szentendre impozáns Fő terén, az 
egykori Kereskedőház műemlék 
épületének földszintjén, a Képtár 

IKON kiállítóterében kortárs művé-
szek időszaki kiállításai láthatók.
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Zebegényt látni,  
és beleszeretni
Zebegényt a budapestiek már a századfordulón felfedezték maguk-
nak, a szerelem pedig azóta is tart.

NAPRAFORGÓ-HÁZAK

A Napraforgó utcában álló zöld 
kerítéses, encián kék házakat gróf 
Apponyi Franciska vásárolta meg 
és újította fel. A grófnő felkarolta 
a helyi gyerekeket, és létrehozott 
egy természetszerető közösséget.

DŐRY-KASTÉLY

Bár csak kívülről csodálható meg, 
érdemes tenni egy kitérőt a Duna- 

parton álló, 2001-ben felújított 
kastély felé.

MARÓTI-VILLA

A Dunakanyar és a környék 
végtelen nyugalma Maróti Géza 
építészt is idecsábította, aki itt 
alkotta meg svájci stílusú fage-

rendás villáját.

SZŐNYI ISTVÁN EMLÉKMÚZEUM

A Dunakanyar festőjének egykori lakóháza a zebegényi  
művésztelepnek is otthont ad. A házzal szembeni kis utcában  

az Öreg malmot is érdemes felkeresnie.

HAVAS BOLDOGASSZONY-TEMPLOM

Zebegény egyik legfőbb nevezetessége, a Kós Károly tervei alapján, 
az erdélyi fatemplomok mintájára készült római katolikus templom.

HAJÓZÁSTÖRTÉNETI MÚZEUM

Farkas Vincze hajóskapitány gyűjteménye és saját készítésű  
tárgyai mesélnek a hajózás és a tengerészek világáról.

HÉTHÍD

Az 1800-as évek közepén épült 
a Malom-patak felett átfutó 

hétlyukú vasúti híd, a magyar 
vasúttörténet egyik legrégebbi 

ipari emléke.

Zebegény, Dunapart 4140



Vác, az ezeréves  
barokk város
A barokk kisváros gazdag történelmével, festői szépségű  
Duna-parti korzójával és ínycsiklandó gasztronómiai fogásaival  
számos élményt tartogat.

BELVÁROS, MÁRCIUS 15. TÉR 
A barokk városháza, virágok, szökőkutak, és a Dunakanyar védőszent-
jének, Szent Hedvignek a szobra is várja.

A LEGENDÁS VÁCI DIADALÍV 
Magyarország egyetlen diadalíve, amelynek Kőkapuján Mária Terézia 
nem mert először áthajtani, mert 5 nap alatt készült és félt, hogy rádől. 

A VÁCI NAGYBOLDOGASSZONY-SZÉKESEGYHÁZ 
Magyarország egyik legnagyobb katedrálisát a 170 évre befalazott 
főoltárkép, illetve a Szentháromság diadalát ábrázoló Maulbertsch 
kupola freskó teszi egyedülállóvá.

VÁC ZSIDÓ ÖRÖKSÉGE 
A Dunakanyar egyetlen működő zsinagógája kulturális örökséget 
képez. Az izraelita és az ortodox zsidó temetőbe zarándokok is járnak, 
mivel az utóbbiban nyugszik Silberstein „csodarabbi”.

DUNA-PART 
Hangulatos sétány, közel a belvároshoz, hajókikötővel, a Szentendrei- 
szigetre járó komppal.

HÉTKÁPOLNA 
A Mária hét örömét és fájdalmát megörökítő képoszlopok adták  
a nevét. Minden szeptemberben búcsúünnepet tartanak itt római  
és görögkatolikus liturgiával.

TRAGOR IGNÁC MÚZEUM 
A Memento Mori című állandó kiállítás hátborzongató kaland a föld 
alatt. A kiállítás bepillantást enged a középkori váci polgárság anya gi 
kultúrájába, valamint otthont ad több egykori polgár mumifikálódott, 
maradványainak is.

A KALANDVÁGYÓK TEREPE 
A Gombás-patak hídján átkelve, a Váctól pár perc sétára lévő tan- 
ösvényen békakoncerttel és a vízi élővilág csodájával találkozhat.

A FEHÉREK TEMPLOMA
A templom a fehér ruhát viselő domonkos rendi szerzetesek után 
kapta nevét. A szerzetesek templomát és rendházát 1699-ben kezdték 
építeni, de a Rákóczi szabadságharc és a korabeli természeti kataszt-
rófák miatt az építés elhúzódott.
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A királyok városa,  
Székesfehérvár
Pompás épületek között, kacskaringós utcákon andalogva  
ismerheti meg az egyik leggazdagabb múltú magyar várost.  
Sétáljon velünk a belvárosban!

KORONÁZÓ TÉR

Középkori romkert, Szent István 
Mauzóleum 
A tágas téren állt egykor a ma-
gyar állam király és királyné- 
koronázó temploma, a Nagybol-
dogasszony-bazilika. A mauzóle-
um az ország nemzeti emlékhe-
lyeinek egyike.

VÁROSHÁZ TÉR

Püspöki palota, Városháza, 
Országalma, Szent Imre-temp-
lom, Mujkó szobra, Török-kút, 
Hiemer-ház 
Az L alakú Városház téren találha-
tó a püspöki palota, a Városháza 
és az Országalma. Mátyás király 
bolondjának szobra után keresse 
fel a Hiemer-házban a Hetedhét 
Játékmúzeumot is.

FŐ UTCA

Fekete Sas Patika múzeum, 
Vörösmarty Színház, Virágóra, 
ciszterci templom 
Korzózzon a Fő utcán, csodálja 
meg a ciszterci templomot, majd 
térjen be a Patikamúzeumba. 
Keresse fel a meseszép Virágórát 
és a Vörösmarty Színház épületét 
is csodálja meg.

II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR

Szent Anna kápolna,  
Szent István-székesegyház 
A belváros egyik legkülönlege-
sebb gótikus emlékműve, a Szent 
Anna-kápolna, közvetlen mellette 
áll a Szent István-bazilika.

KOSSUTH UTCA ÉS 
KOSSUTH TÉR

Árpád fürdő, Órajáték és  
Óramúzeum 
1905-ben épült a fürdő szecesz-
sziós stílusban, kagylódíszítéssel, 
kupolával. Gondos rekonstrukciót 
követően 2010 tavaszán adták át 
újra. A közelben Órajáték is várja.

Ha jobban elmerülne a város 
gazdag történelmében, tér
jen be a Szent István Király 
Múzeum kiállítóhelyeire, a 
középkori romkertbe, a Régi 
Vármegyeházába, de a Csók 
István Képtárat se hagyja ki!
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Üdítő élmények  
a Velencei-tó környékén

Velenceitó

Magyarország harmadik legnagyobb természetes tava, amelynek nát-
riumban és magnéziumban gazdag vize gondoskodik a felfrissülésről.

VÍZI SPORTOK ADRENALINVADÁSZOKNAK 
Gárdony szabadstrandján szörfözhet, vitorlázhat, kipróbálhatja  
a SUP jógát, a SUP pólót, de akár madármegfigyelő kenutúrára  
vagy sárkányhajózásra is benevezhet.

HŰSÍTŐ CSOBBANÁS A LEGSZEBB KÖRNYEZETBEN 
Ha a vadvizeket kedveli, keresse fel a Park Strandot vagy a TóParty 
Strandot, a homokos partszakasszal váró Napsugár Strandot pedig  
a kicsik is imádni fogják, a kirándulások fáradalmait pedig kipihenheti 
az egészségszigetként emlegetett agárdi gyógy- és termálfürdőben.

VARÁZSLATOS ÉLŐVILÁG: FEDEZZE FEL A VELENCEI-TAVI  
MADÁRREZERVÁTUMOT! 
A délnyugati öbölben elterülő természetvédelmi terület különleges 
madárfauna, amelyet az agárdi kikötőből indulva, egyórás sétahajó-
záson ismerhet meg.

A VELENCEI-TÓ KERÉKPÁRRAL

A helyszínen is bérelhet biciklit, a 33 km  
hosszú klasszikus tókört pedig nem 
muszáj egyben teljesíteni, mert az útvonal 
csodás történelmi látnivalókat is tartogat.
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Ahol érdemes kikötni: 
kirándulás Ráckevén

Ráckeve, Termál- és Élményfürdő

Az Árpád híd, a szecessziós stílusú, régi városháza, 
a Tűztorony kilátó, Magyarország egyetlen gótikus 
szerb ortodox temploma és a felújítás alatt álló 
Savoyai-kastély is itt található.

AHOL A VÍZ ÉS AZ EMBER IS ÚR:  
A RÁCKEVEI HAJÓMALOM 
Múzeum, ipartörténeti műemlék, Magyarország 
egyetlen, mai napig működő hajómalma. Vasárna-
ponként őrlésbemutatókat tartanak, a különböző 
lisztfajtákból vásárolhatunk is.

ÉLMÉNYEKKEL TELI CSOBBANÁS

A ráckevei termál- és élményfürdőben 
nyáron a kültéri élménymedencében lubic
kolhat, télen szaunaesten is részt vehet.
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Komárom,  
az erődök városa
A térség egyik legsokoldalúbb városa. Legfőbb nevezetessége a mo-
numentális erődrendszer, illetve a vizéről híres komáromi gyógyfürdő.

Az UNESCO világörökségi várományosi listáján is szerepelő erődrend-
szer legizgalmasabb része a Monostori erőd. A hadtörténeti tárlatokon 
túl, a katonai kiképzés falra festett tananyagát, a Kenyérmúzeumban 
pedig a magyar kenyér történetét ismerheti meg.

PIHENÉS, GYÓGYULÁS, RELAXÁCIÓ 
A komáromi gyógyfürdő szabadtéri és fedett 
részleggel is rendelkezik, illetve különleges 
szabadtéri rönkszauna is várja.

SZENT ANNA-TEMPLOM 
A Bazilika elődjének tekinthető, alaprajza kör 
alakú. Az épület ezüstből készült makettje is 
megtekinthető.

Komárom, Monostori Erőd50 51



Budapest szőlőskertje: 
barangolás Etyeken

BUBORÉK A PALACKBAN 
A magyar pezsgő megszületése Törley József 
nevéhez kötődik, ám a Törleyn kívül számos 
más kézműves pezsgő is készül a térségben.

ÍGY KÉSZÜL A PEZSGŐ! 
Alapja a semleges jellegű és magas savtartal-
mú „alapbor”, amely lehet fehérbor vagy rosé. 
Hogy a bor újra erjedésnek induljon, cukrot, 
illetve élesztőt adnak hozzá. A palackokat 3-4 
hónapig erjesztik, majd utána évekig érlelik.

A vidékre jellemző fajták, mint a chardonnay, sauvignon blanc,  
királyleányka, szürkebarát, olaszrizling, zenit, cserszegi fűszeres,  
zöld veltelini, rajnai rizling évente számos alkalommal idevonzzák  
a gasztro- és bortúrák szerelmeseit.

Tervezze meg bortúráját a bor.hu  
weboldal segítségével!
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Boros toplista  
Budapest környékén

Az etyeki chardonnay és az etyeki pinot noir is egyre  
ismertebbek, csendes borként is izgalmas savszerkezettel  

rendelkező komplex borok készülnek a régióban.

Velencei-tavi fehérek: érdemes felfedezni  
az üdülőhely friss rizlingjeit, Irsai Olivér és chardonnay  

fajtaborait, házasításait, és akár a pezsgőket is.

Kesztölci zöld veltelini:  
a ropogós, friss, citrusos 
borokat ismerheti meg 

közelebbről.

Neszmély sokféle borfajtáról 
híres, de ha különlegességre 
vágyunk, keressünk a terme-

lőknél királyleánykát.

A Zsámbéki-medencében  
a töki sauvignon blanc,  

az egresre, bodzára, zöld-
almára emlékeztető, friss 

illatú borfajta várja.

Csepel-szigeti rosé:  
kellemes borok készülnek itt 

is, sőt évekkel ezelőtt az  
Év borászát is a térség adta.
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Gasztrokalandozások  
a környéken
A Dunakanyarban és a Budapesthez közeli városokban jobbnál jobb 
vendéglátóhelyek nyílnak, ahol a helyi alapanyagokra épülő magyar 
gasztronómiával találkozhatnak.

EPERTERMESZTÉS A SZENTENDREI-SZIGETEN

Tahitótfaluban kiváló minőségű gyümölcsből lekvárokat  
és hagyományos borászati eljárással száraz, illetve édes  

eperborokat készítenek.

DOBOSTORTA VÁCON

Mihályi László cukrászmester nagy gonddal nyúl  
a hagyományos magyar süteményekhez és alkot káprázatosat  

az ország egyik legjobb cukrászdájában.

TAHITÓTFALUI PISZTRÁNG

A helyi tenyésztők legfőbb célja, 
hogy kiváló minőségű sebes-, 

illetve szivárványos pisztránggal 
szolgáljanak, legyen az „vízből az 
asztalra” vagy füstölt formában.

ETYEKI SZŐLŐFAGYI

A népszerű Etyeki Piknike- 
ken ősszel kihagyhatatlan  
a libalakoma, nyáron pedig  

a szőlőfagyi hívogat.
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Kedvenc képeink  
a környékről!

Prédikálószék

Etyek

Szentendre

Vadállókövek Veresegyház

Dobogókő

csodasmagyarorszag
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Látnivalók a környéken

UTAZÁS BÁNKRA 
A Bánki-tónál a vízparti kikapcsolódáson kívül kalandpálya is várja  
a kicsiket, a Szlovák tájházban a község múltját, az Élő Kovácsműhely 
Múzeumban pedig a kovácsmesterség tradícióját ismerheti meg.

HEGYEK ÉS BARLANGOK BŰVÖLETÉBEN A BUDAI TÁJVÉDELMI 
KÖRZETBEN 
Kiránduljon a híres Pál-völgyi-barlangrendszerhez vagy a Szemlő 
hegyi-barlanghoz, járja be a Budaörsi Kopárokat, vagy a Remete 
szurdokot. 

MISZTIKUS ÉPÍTÉSZETI EMLÉK, A ZSÁMBÉKI ROMTEMPLOM 
A késő román és korai gótikus stílusban megépült premontrei kolos- 
tort Magyarország egyik legszebb romjaként emlegetik.

LÁTOGASSON EL EGY VILÁGHÍRŰ ZARÁNDOKHELYRE,  
A MÁRIABESNYŐI NAGYBOLDOGASSZONY-BAZILIKÁBA! 
Máriabesnyőn a kétszintes barokk kegytemplomban és kolostorban 
őrzik az ország legkisebb kegyszobrát, a 11 cm-es Mária-szobrocskát, 
amely zarándokhellyé tette a települést.
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