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Letenye és Muraköz megye
Letenye and Međimurje county
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A Vasfüggöny útvonal Letenyénél vezet át 
Horvátországba. A kisváros fő nevezetessége a 
Szapáry-Andrássy-kastély, amely évtizedek óta 
művelődési házként működik. A benne található 
múzeum és mozi mellé 2019-ben egy turisztikai 
központot is kialakítottak. A kastély parkjában álló 
150 éves platánfa 2010-ben az év fája volt 
Magyarországon. Itt kapott helyet a városi könyvtár 
Makovecz Imre által tervezett különleges épülete, 
amelyet horvátországi fafaragók szobrai öveznek, 
továbbá a szomszédságukban található a helyi 
strand- és termálfürdő, a kapcsolódó kempinggel és 
apartmanházzal is.

A horvátországi Kotorban (Kotoriba) található 
Horvátország legrégebbi vasútállomása, amelyet 
1860-ban építettek. A helyi kosárfonó és vasúti 
hagyományokat ötvözve a településen egy nagy 
méretű fonott lokomotív is megtekinthető, de ajánlott 
megnézni a késő barokk római katolikus plébánia-
templomot is az oltárképeivel és az évszázados 
orgonájával.

Alsódomború (Donja Dubrava) falunál találkozik az 
a vízerőmű számára épített mesterséges csatorna a 
Drávával, mely a Dubrava-tó vizét vezeti el. A 
vízerőmű a településtől nem sokkal nyugatabbra 
található.

A magyar oldali alternatív útvonalon Tótszerda- 
helyen található Fedák Sári, a századforduló ünne- 
pelt primadonnájának kúriája, amely emlékszobával 
és szálláshelyekkel várja a betérőket.

A környékbeliek élete mindig jelentősen kapcso- 
lódott az itt található folyókhoz. Napjainkban ez a 
viszony a megélénkülő határmenti kapcsolatokkal 
párhuzamosan ismét erősödik, egyre több helyen 
kínálnak vízitúrázási lehetőséget, és az egykor a 
vidéken jelentős aranymosást is kipróbálhatjuk.

The Iron Curtain Trail crosses the border to 
Croatia at Letenye. Main attraction of the small 
town is the Szapáry-Andrássy castle, which serves as 
cultural centre. It hosts the local museum and ci- 
nema, in 2019 a tourism centre has been establi- 
shed here as well. The 150-year old plane tree in 
the castle park was “tree of the year” in 2010. The 
municipal library, designed by architect Imre Mako- 
vecz, is also located here, surrounded by wooden 
sculptures made by Croatian artists. Nearby one 
can find the local open-air pool and thermal bath, 
a camping and an apartment house.

In Kotoriba, on the Croatian side, the oldest railway 
station in Croatia is found, which was built in 1860. 
Local basket weaving and railway traditions are 
manifested by a large-size locomotive displayed in 
the village. Also recommended to visit the late 
baroque catholic parish church, with its altarpiece 
and century-old organ.

At Donja Dubrava the artificial riverbed built for the 
electricity plant meets the Drava river, draining the 
water of the Dubrava lake. The hydropower plant is 
located west from the settlement.

On the alternative route on the Hungarian side, in 
Tótszerdahely, manor of Sári Fedák, primadonna of 
the turn of the 19-20th century, can be visited, which 
offers a memorial room and accommodation.

Life of local people has been always connected to 
the local rivers. This relationship is again strengthen-
ing, along with intensive cross-border cooperation, 
offering water-tourism opportunities. Moreover, 
panning, which used to be significant in the area, 
may be also tried.
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Kapronca-Kőrös megye
nyugati része

Western part of
Koprivnica-Križevci county
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Légrád (Legrad) festői kis település a Mura 
drávai torkolatának közvetlen közelében. Érdekes- 
ség, hogy összefolyásuk helye a közelmúltban egy 
drávai áttörés következtében pár száz méterrel fel- 
jebb került. Egykoron virágzó kereskedő- és kézmű- 
vestelepülés volt városi rangban, saját kikötővel. 
Érdemes megtekinteni a közelmúltban felújított ba- 
rokk katolikus templomot, illetve az evangélikus 
templomot is.

A Nagy Pazsut (Veliki Pažut) nevű különleges 
rezervátum a két vízfolyás találkozásánál található. 
A hely kiemelkedő telelő- és költőhelye a vándorma-
daraknak. Légrád és a magyar oldalon szemben 
található Őrtilos közt a határt évente kétszer,

(Szent Anna és Szent Mihály napkor) megnyitják, a 
hajós átkelés kivételes élményt nyújt.

Utunkat délnek folytatva érdemes megtekinteni a 
Jegeniš-tavat, amely szintén kedvelt fürdőhely, 
valamint Gyelekócon (Đelekovec) a plébániatem-
plomot és a Szent Flórián kápolnát.

Itt egy alternatív útvonalon letérhetünk Góla felé. 
Közben elhaladunk a Soderica (Šoderica) nevű 
kotrótó mellett, mely a környékbeliek népszerű 
strandoló helye. Góla (Gola) közvetlenül a határon 
található kistelepülés. Ismert, mint a drávamenti naiv 
festők szülőhelye (Ivan Večenaj, Martin Mehkek). A 
település közelében találhatók a Pepelare nevű 
erőd maradványai, melyhez számos helyi legenda, 
mese fűződik.

A környéken számos Dráva-holtág található, ami a 
feketecsőrű hattyú kedvelt telelőhelye, emellett 
kedvelt horgász- és vadászterület.

Legrad is a picturesque small settlement near 
the confluence of the Mur and the Drava. Interesting 
to point out that due to a recent breakthrough of 
the Drava the firth has been placed by a few 
hundred meters upstream. Legrad has been once 
an important commercial and handicraft centre, in 
town rank, with its own port. Worth to visit the recently 
renovated Catholic and the Evangelical church.

The Greater (Veliki) Pažut Special Reserve is 
located at the confluence of the two rivers. The 
area is a distinguished wintering and breeding 
place for birds. The border between Legrad and 
Őrtilos, on the opposite side, is opened two times a 
year (Holy Anna and Saint Michael day), crossing 
the river border by a ship is a particular experience.

Continuing the tour to the south, it worth to visit the 
lake Jegeniš, another beloved place for bathing, 
and the parish church and the Saint Florian chapel 
in Đelekovec.

From here an alternative route is leading us to Gola, 
passing along the Šoderica pebble lake, which is a 
beloved summer bathing place of the local people. 
Gola is located right at the border. It is known as the 
birthplace of naïve painters of Podravina (Ivan 
Večenaj, Martin Mehkek). Near the settlement 
remains of the fort Pepelare are located, connect-
ed to several local legends and fairytales.

In the area abundant of oxbows of the Drava river, 
which are wintering homes for the black-billed swan, 
also popular fishing and hunting sites.
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Nyugat-Somogy és Kaszó
West Somogy and Kaszó
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A vasfüggöny nyomvonal belső-somogyi le- 
ágazása is sok érdekes látnivalót nyújt. Az 
őrtilos-szentmihályhegyi templomtól gyönyörű kilá- 
tás nyílik a kanyargó Murára és Drávára. A szemben 
levő oldallal való szoros kapcsolatra utal, hogy 
Szentmihályhegyet egykor Légrádhegynek hívták. 
Külterületén, a beleznai vasútállomás közelében ma 
is kutatják az egykori Zrínyiújvár maradványait.

Zákánytól Csurgó felé áthaladunk Gyékényesen, 
mely a környék kedvelt üdülőhelye. A kristálytiszta 
vizű tó búvárbázissal, horgászhelyekkel és szabad- 
stranddal rendelkezik. 

Csurgó leginkább arról ismert, hogy itt, a ma már 
róla elnevezett református gimnáziumban tanított a 
18. század végén az egyik nagy magyar költő, 
Csokonai Vitéz Mihály. Az eklektikus épület és annak 
könyvtára a megye első történelmi emlékhellyé 
nyilvánított helyszíne.

Szenta határából indul a Kaszóba vezető erdei 
kisvasút. A vonal védett természeti területen halad, 
ami engedély nélkül nem látogatható. A vonal egyik 
megállóhelyétől lehet eljutni a Baláta-tóhoz, amely 
a körülötte elterülő természetvédelmi területtel és 
erdőrezervátummal Somogy megye egyik kiemel- 
kedő természeti értéke.  A természettel a 9 méter 
magasan vezetett Lombkorona-tanösvényen is 
ismerkedhetünk. Kaszón működik a helyi erdészet 
által üzemeltetett vadaspark, valamint több 
szálláshely is található a faluban.

A Vilma-ház Somogyszob legrégibb épségben 
fennmaradt lakóépülete. Benne eredeti állapo- 
tában láthatjuk a füstös konyhát, ahol megismerhet-
jük több hagyományos kemencében sült étel készí- 
tését. A két szoba egyikét régi népi bútorokkal és 
tárgyakkal rendezték be, a másikat pedig műhelynek. 
A látogatók előre egyeztetett időpontokban meg- 
ismerhetik a szövés, korongozás technikáit.

Parallel section of the Iron Curtain Trail in 
Somogy county has a lot to offer to the visitor. The 
church of Őrtilos-Szentmihályhegy provides a 
unique view to the Mur and the Drava. Historical fact 
referring to the close relationship with the opposite 
side of the border is that Szentmihályhegy (hill of St. 
Michal) on the Hungarian side once was called 
Legrad hill. In the outskirts of Őrtilos, near the Belezna 
railway stop remains of the onetime New Zrinski Fort 
is still under research.

Continuing through Zákány we arrive to Gyéké- 
nyes, which is a beloved holiday resort of the area. 
The lake with crystal clear water offers scuba diving 
centre, fishing spots and a public beach.

Csurgó is known from the historical fact that famous 
Hungarian poet of the 18th century, Mihály 
Csokonyai Vitéz, worked as teacher in the local 
Calvinist secondary school. The eclectic school 
building and its library has been the first historical 
memorial place in the county.

From Szenta to Kaszó a forest railway is going 
through the protection area, which is otherwise not 
accessible for visitors. One of the stops is located 
next to the Baláta Lake, which, along with the sur- 
rounding nature protection area and forest, is one 
of the most important nature reserves in Somogy 

county. Visiting the nature is possible on the canopy 
trail going 9 m above the ground. In Kaszó a wildlife 
park is operated by the local forestry, the village 
offers also a few accommodations.

Vilma House in the village of Somogyszob is the 
oldest preserved traditional residential house. One 
can visit the traditional smoky kitchen, also food 
prepared in furnace may be tasted. One of the 
rooms is equipped with old furniture and utensils, the 
other one is exhibition of a workshop. Visitors, upon 
pre-announcement, may get acquainted with 
weaving and pottering.
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Kapronca-Kőrös megye
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Eastern part of
Koprivnica-Križevci county
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Kapronca (Koprivnica) a környék legnépe- 
sebb városa. A településen több szálláshely és ha- 
gyományos vendéglátó egység is található, így 
megfelelő kiindulópont a környék és a Drávamente 
jellegzetes ételeinek felfedezéséhez. A város leghí- 
resebb eseménye az augusztus végén megrende- 
zett reneszánsz fesztivál.

Hlebinét a Dráva menti naiv festészet bölcsőjének 
tartják. Az 1930-as években Krsto Hegedušić festő- 
művész vezetésével több helybeli kezdett olajfes- 
tékkel üvegre festeni. Közülük a legjelentősebb Ivan 
Generalić volt, nevéhez fűződik a stílus kiteljesítése. A 
hlebinei galériában festmények és szobrok is ta- 
lálhatók. A helyi Szent Katerina templomhoz vezető 
keresztutat is naiv festők képei díszítik.

Tíz kilométerre keletre a Csingi-lingi (Čingi-lingi) 
település melletti kotrótónál érdemes megállnunk, 
mely a helyiek körében kedvelt fürdőhely. Szabadon 
élnek kígyók, a keresztes vipera egyik otthona.

Innen északra egy alternatív útvonalon átkelhetünk 
a Dráván Répás, illetve a korábban említett Góla 
felé. Répás (Repaš) a környék legkedveltebb va- 
dászterülete, területén értékes tölgyes található.

Utunk következő állomása Molva (Molve), melynek 
nevezetessége a háromhajós Boldogságos Szűz 
Mária Mennybemenetele templom, híres búcsújáró 
hely, melyet a Drávamente Katedrálisának is hívnak.

Tehetünk egy kitérőt déli irányban Virjébe, majd 
Szentgyörgy városába is. Virjén Josip Turković egy- 
kori szülőházában találhatók a mester kivételesen 
gazdag festői munkásságának lenyomatai. Szent- 
györgy (Đurđevac) legfőbb nevezetessége a vár, 
melyben egy művészeti galéria, egy bár és egy 
étterem található. A város főterén látható a Szent 
György plébániatemplom, amiről a város a nevét 
kapta. A várostól keletre a Szentgyörgyi Homok 
(Đurđevački pijesci) nevű egyedi botanikai rezer- 
vátum van, melyet a népnyelv Dráva-menti Szaha- 
rának nevez.

Koprivnica is the biggest town in the area. 
There are some accommodation facilities and tra- 
ditional restaurants in town, therefore it is an ideal 
starting point to discover the area and try the tradi- 
tional delicacies of Podravina. Most famous event in 
town is the renaissance festival at the end of August.

Hlebine is considered as the cradle of naïve 
painting in the Podravina area. In the 1930s several 
painters, including Krsto Hegedušić, started to paint 
with oil on glass. Most famous was Ivan Generalić, 
who accomplished his style. The Hlebine gallery 
exhibits both paintings and sculptures. Path to the 
local Holy Katerina church is also bordered by works 
of the local painters.

Ten kilometres to the east worth to make a stopover 
at the lake in Čingi-lingi, which is another beloved 
bathing place for the locals. Snakes are living there, 
it is home for the cross viper.

Turning to the north, then crossing the Drava at 
Repaš, one can arrive again to Gola. Repaš is a 
beloved hunting area here, and a valuable oak 
forest.

The next stopover is in Molve, which is known by the 
three-naves church of the Ascension of the Blessed 
Virgin Mary, famous pilgrimage site, which is also 
known as the Cathedral of Podravina.

One can make a detour to Virje, then to Đurđevac, 
In Virje, at the birthplace of Josip Turković rich heri- 
tage of the painter is exhibited. Đurđevac is 
famous of its castle, which hosts an art gallery, a bar 
and a restaurant. On the main square the parish 
church of St. George is visible, who gave name to 
the town. The special botanic reserve of Đurđevac 
Sands is located eastward from the town, which is 
called “Sahara of Podravina” by the locals.  
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A Rinya mentén a Dráváig
Along the Rinya to the Drava

Szakasz

Section name
Nagyatád–Barcs

Szakasz hossza

Length
38,9 km

Burkolat

Road

aszfalt

asphalt

Domborzat

Topography

sík
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flat

Traffic
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A környék központja Nagyatád, mely a spor- 
tolók körében a minden év júliusában itt megrende- 
zett rangos hosszú távú triatlonversenyéről ismert. 
Több mint százéves múltra tekinthet vissza a város 
gyógyfürdője, amely számos kül- és beltéri meden- 
céje mellett gyógyászati szolgáltatásokat is nyújt. A 
városban több szálloda is található.

Nagyatád és Babócsa között félúton található 
festői környezetben a háromfai horgásztó, melyet a 
helyiek „Zöld Pokolnak” is neveznek. A tó híres a 
gyakran 20 kg feletti halairól.

Babócsa a védett, de látogatható Basa-kert Ter- 
mészetvédelmi Területről a legismertebb. Fő neveze- 
tessége és látványossága a csillagos nárciszokból 
álló virágmező, mely Európa legnagyobb kiterje- 
désű összefüggő nárciszmezője. Április végén, május 
elején a pár napos virágzás idején rendezik meg a 
nárcisznapot, ahol a fő programhoz kapcsolódó 
sport- és zenei rendezvényeken, vásáron vehetünk 
részt. A község történetét a Prinke Kastély Falumúze-
umban tekinthetjük meg.

Babócsától nyugati irányban indulva alternatív 
útvonalon eljuthatunk Vízvárra, ahol a partról 
közelről csodálható meg a Dráva, illetve megtekint- 
hető a helyi katolikus templom. Bélavár katolikus és 
Somogyudvarhely református temploma szintén 
műemlék.

A Magyarországon haladó alternatív útvonalon 
Barcs felé indulva Drávaszentes ad otthont a 
Dráva Kapu Bemutatóközpontnak, amelyben a kiál- 
lítóterek és állatgazdaság mellett konferenciaterem 
és vendégszobák is helyet kaptak.

Nagyatád is the centre of the area, well 
known among sportsmen about the long-distance 
triathlon competition organised each year in July. 
Thermal bath of the town has a history longer than a 
century, offers several indoor and outdoor pools, 
providing medical services as well. In town several 
hotels are available.

The village of Babócsa is famous of its “Basa 
Garden” Nature Protection Area, which is open for 
visit. Main attraction within is the flower field of 
narcissus angustifolius, the biggest narcissus field in 
Europe. A narcissus day event is organised each 
year at the end of April, when the few days long 
flowering takes place, which is accompanied with 
sport and music events and a local fair. One can be 
acquainted with the history of the village in the 
Prinke Castle Museum.

Between Nagyatád and Babócsa, on half way of 
the route, in picturesque environment the fishing lake 
of Háromfa is found, which is called also „Green Hell” 
by the locals. The lake is famous about its fishes 
often heavier than 20 kg.

Turning to the west from Babócsa, on an alternative 
route, one can get to Vízvár, where a close look 
may be taken to the Drava river, and the local 
Catholic church also worth a visit. Catholic church in 
Bélavár and the reformed church in Somogyud-
varhely are also monuments.

The alternative route on the Hungarian side towards 
Barcs leads through Drávaszentes, where the 
Drava Gate Visitors’ Centre of the Danube-Drava 
National Park is located. The centre offers an 
exhibition, an animal farm, a conference room and 
guest rooms. 
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Verőce-Drávamente megye
nyugati része

Western part of
Virovitica-Podravina county

Szakasz

Section name
Ferdinandovac–Barcs

Szakasz hossza

Length
54,3 km

Burkolat
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asphalt
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Topography
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Ferdinandovacról utunkat kelet, majd dél felé 
folytatva 14 kilométer után érjük el a következő állo- 
mást, Mindszentet (Podravske Sesvete). A település 
Josip Cugovčan festői munkásságáról híres. Képei 
mellett az általa összegyűjtött néprajzi anyag is 
megtekintésre érdemes: ma már nem használt ünnepi 
viseleteket, használati tárgyakat gyűjtött össze a 
környékbeli falvakból.

A szomszéd Pitomacsa (Pitomača) legjelentősebb 
rendezvénye a minden évben Szent Vid napján 
megrendezett Drávamenti Dalok Fesztiválja. Érde- 
mes ellátogatni a Zlatni klas nevű birtokra, a Vila 
csillagvizsgálóba, valamint Željko Kos hangszer- 
készítő műhelyébe is.

Az útvonal nem megy be, de a Dráván átívelő 
gyaloghídon ajánlatos átkelni Križnicába. A közúti 
összeköttetését egy kompátkelő biztosítja, a határ 
Magyarország felé nem átjárható. A folyó és a 
Dráva egyik régi ágát mára elfoglaló Rinya-patak 
által körbeölelt terület kiemelkedő horgász- és 
vadászturisztikai célpont, a természet az elzártság 
miatt jórészt érintetlen maradt. Ízletes a környék gasz- 
tronómiai kínálata: különösen a drávai halfajták, 
vad- és szárnyasételek, sajtok.

Kapela Dvorban 2014-ben újították fel a tele- 
pülésnek is nevet adó Jankovich-kastélyt. A jelenleg 
hotelként és rendezvényhelyszínként működő épület 
udvarán pedig ugyanezen európai uniós fejlesz- 
tések részeként, amelynek keretében ez a térkép is 
elkészült, a szükséges szerszámokkal, állvánnyal ellá- 
tott önkiszolgáló szervizpont is létesült. 

Kapela Dvor és a határ között az útvonal egy a 
közúttal párhuzamosan kijelölt erdei úton halad 
Terezino Polje felé, ahonnan Barcson keresztül a 
magyar oldalon folytatódik. 

Leaving Ferdinandovac to the east, then tur- 
ning south in 14 km one can arrive to the next stopo- 
ver, Podravske Sesvete. The village is known about 
the work of the painter Josip Cugovčan. Besides his 
paintings the ethnographic collection is also worth 
to pay a visit: once-used festive wears and every- 
day utensils have been collected and displayed. 

Neighbouring Pitomača is famous of the Podravina 
and Podravlje Song Festival organised every year 
on the day of St. Vid. Worth to pay a visit to the Zlat- 
ni klas estate, to the Vila observatory, then to the 
instrument-making workshop of Željko Kos.

Although not included in the route, strongly recom- 
mended to cross the pedestrian bridge above the 
Drava to Križnica. Public road connection is provi- 
ded by a ferry, the border towards Hungary is not 
possible to cross. The area – which is surrounded by 
the Drava, an oxbow and the Rinya stream – is an 
outstanding fishing and hunting destination, the na- 
ture – due to the isolation – is mostly intact. The area 
has a tasty gastronomy offer: fishes from the Drava in 
particular, venison, poultry and cheese.

The Janković manor in Kapela Dvor has been 
renovated in 2014. The facility, which currently ope- 
rates as hotel and event venue, offers a self-service 
service point for the cyclists, including the needed 
tools and a stand, established by the same EU- 
funded development project as the current map.

Between Kapela Dvor and the border the route 
goes on a parallelly designated forest road to- 
wards Terezino Polje, where, through Barcs, the route 
continues on the Hungarian side.
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Dráva-parti erdőn és a
Dráva mente apró falvain keresztül

Through the forest along the Drava and
the tiny villages of the Drava riverside

Szakasz neve

Section name
Barcs–Felsőszentmárton

Szakasz hossza

Length
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 Barcs is a town of 11 thousand inhab-
itants, offering several services (stores, ac-
commodation, banks, bicycle shop, railway 
station). The Barcs Thermal Bath and Recre-
ational Centre is to be particularly mentioned.

The route takes the Drava beach walkway 
where we can continue on a newly built bicy-
cle road (co-financed by the European Union) 
towards Drávatamási, just parallel to the Dra-
va river, along the way of the former border 
guard route.

Drávatamási is a tidy village on the Drava 
bank, several private accommodations, camp-
sites and apartment houses are available.

Between Drávatamási and Drávasztára we 
continue on good quality asphalted roads 
with low traffic through Drávagárdony, Kastély-
osdombó, Potony, Tótújfalu and Szentborbás. 
In Potony there is a rest area, store and pub, 
also worth to pay a visit to the coffered-ceiling 
catholic church.

On the Drava bank near Szentborbás a 
guest house is available that is run by the Dan-
ube-Drava National Park.

EN

HU  Barcs 11 ezres lakosságú város, számos 
szolgáltatással (üzletek, szálláshelyek, pénz-
intézetek, kerékpárszaküzlet, vasútállomás). Ki-
emelendő a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs 
Központ.

Az útvonal a Dráva-parti strand irányában 
folytatódik, ahonnan egy európai uniós for-
rásból újonnan kialakított kerékpárúton foly-
tathatjuk az utat Drávatamási felé, közvetlenül 
a Drávával párhuzamosan, az egykori határőr 
út nyomvonalán.
 

Drávatamási és Drávasztára között jó minő-
ségű, alacsony forgalmú aszfaltos úton halad-
hatunk Drávagárdonyon, Kastélyosdombón, 
Potonyon, Tótújfalun és Szentborbáson ke-
resztül. Potonyban pihenő, vegyes- és italbolt 
található, érdemes megtekinteni a kazettás 
mennyezetű katolikus templomot. A szentbor-
bási Dráva-parton a Duna-Dráva Nemzeti 
Park által működtetett vendégház található.

Tótújfalu központjában tábla jelzi a töltésen ki- 
alakított útvonalat, mely gyönyörű természeti környe- 
zetben vezet egészen Felsőszentmártonig.

Felsőszentmárton horvát többségű falu, védő- 
szentje Szent Márton, része az európai Szent Márton 
Zarándokútnak. A faluban több vegyesbolt, italbolt 
és szálláshely (apartman, kemping) található. 

Drávatamási rendezett község a Dráva part-
ján, több magánszálláshely, kemping és apart-
manház található a faluban.

In the centre of Tótújfalu a sign shows the route on 
the dike, going through an area of beautiful nature 
towards Felsőszentmárton.

Felsőszentmárton is a village of Croatian majority. 
Patron of the village is St. Martin, the village is part 
of the European St. Martin pilgrimage route. The 
village hosts several stores, pubs and private 
accommodation options (apartment, campsite).
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Végig a Dráva töltésen az Ormánságon át
On the Drava dike through Ormánság

Szakasz neve

Section name
Felsőszentmárton–Vejti

Szakasz hossza

Length
25,9 km

Burkolat
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   The route from Felsőszentmárton continues 
on the asphalted Drava dike towards Drávasz-
tára. South from the dike we can find Révfalu 
(Drvljanci), abandoned village in the f lood-
plain, now part of the Danube-Drava National 
Park. Remains of traditional local architecture 
are the reasons to pay a visit there, during 
summertime popular among artists and hikers.

Drávasztára is another village with Croatian 
majority. On its central square there is the 
monumental neo-gothic catholic church built 
in 1948. Services are available here including 
guest house, store, pub, restaurant. On the 
Drava river bank there is a mooring and a rest 
area for water tourists, including fireplace and 
lavatory.

The town of Sellye – “ the capital of Ormánság” 
– is located in 7 km north from Drávasztára. The 
town offers several services (stores, restaurant, 
open-air pool and thermal bath, bank, rail-
way station etc.). Main monument of Sellye is 
the baroque Draskovich castle, the arboretum 
around it and the Ormánság Museum. Be-
tween Sellye and Drávasztára we go through 
Drávaiványi, whose late-baroque style re-
formed church is the most beautiful example of 
coffered-ceiling churches.

We leave Drávasztára on the dirt road of the 
Drava dike towards Vejti. On the route we can 
find a watchtower remained from the Cold 
War, and the beautiful Vájási oxbow lake. In 
the area of Vejti at the Drava bank there is 
a rest area.

As a detour from Vejti we can visit Vajszló, 
where several services (shops, pub, restaurant) 
are available

HU  Az útvonal Felsőszentmártonból a Dráva 
aszfaltozott töltésén vezet Drávasztára irá-
nyába. Útközben a töltéstő l délre található 
Révfalu (Drvljanci), egykoron lakott ártéri 
település, mely a Duna-Dráva Nemzeti Park 
része. Megtekinthetőek a hagyományos helyi 
építészeti emlékek, nyaranta számos művész, 
kiránduló keresi fel.

Drávasztára szintén horvát többségű falu, 
központi terén áll az 1948-ban épült monu-
mentális neogótikus katolikus templom. Szintén 
számos szolgáltatás (vendégház, vegyesbolt, 
italbolt, étterem) érhető el. Drávasztáránál a 
Dráva parton kikötési és tűzrakó hely, vízitú-
ra-állomás található, mosdóval és wc-vel.

Drávasztárától 7 km-re északra található 
Sellye, az „Ormánság fővárosa”. A városban 
számos szolgáltatás érhető el (üzletek, étte-
rem, strand és termálfürdő, bank, vasútállomás). 
Sellye nevezetessége a barokk stílusban épült 
Draskovich-kastély, a körülötte található ar-
borétum, il letve az Ormánság Múzeum. Sellye 
és Drávasztára között érintjük Drávaiványit, 
melynek késő barokk stílusban épült református 
temploma a kazettás mennyezetű templomok 
legszebb mintapéldája.

Drávasztárát elhagyva a Dráva-töltésen ki-
alakított földúton haladunk Vejti irányába. 
Útközben találhatunk egy hidegháborúból 
megmaradt őr tornyot, illetve megtekinthetjük 
a gyönyörű Vájási-holtágat. Vejti térségében 
a Dráva irányában tett kitérőt követően pihe-
nőhelyet találunk. 

Vejtiből északi irányba kitérőt tehetünk Vajsz-
lóra, ahol számos szolgáltatás (vendégház, 
múzeum, üzletek, italbolt, étterem) érhető el.
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Az Ős-Dráva térség 
The Ancient Drava area

Szakasz neve

Section name
Vejti–Harkány

Szakasz hossza

Length
32,2 km

Burkolat

Road

14,4 km földút (töltés)

17,8 km aszfalt

14,4 dirt road (dike)

17,8 km asphalt

Domborzat

Topography

sík

Forgalom nincs

none

2 km2 km



Continuing to the east from Vejti, soon we 
arrive to Mailáthpuszta where the backwater 
of the former branch of the Drava is used as a 
fishing lake today. Next to the lake a small bar 
and a rest area for bikers is available.

Leaving Mailáthpuszta to the north there is an 
alternative route to Harkány, through the vil lag-
es of Sámod, Adorjás, Kóros, Rádfalva, Diósvisz-
ló and Márfa, on good quality asphalt. Main 
sight of this section is the reformed church of 
Kórós, with painted coffered ceiling. Diósviszló 
is the place with the “Ormánság Gate”, in the 
vil lage guest house is operating.

Continuing on the dike from Mailáthpuzsta we 
pass by the Kisinci oxbow. Near Szaporca one 
can find the Ancient Drava Ecotourism Visitors’ 
Centre. From there a detour may be done to 
Kémes where store and restaurant is available. 
From Szaporca on the asphalted bank of the 
Fekete-víz we continue towards Drávaszabolcs. 
In Drávaszabolcs a store is available. The bi-
cycle path built parallel the main road leads 
us to Harkány.

An alternative section is available from Drávasz-
abolcs through Keselyősfapuszta and Matty to 

Siklós. The Drava offers sunbathing on the sandy 
beach near Keselyősfapuszta . In the area a 
few guest houses are operating. Following the 
dike to the east we can find the Boros-Drava 
oxbow.

Harkány is one of the most important tourist 
locations, famous spa resort. The town offers a 
very wide range of services – including accom-
modation of all comfort levels, guest houses, 
shops, restaurants, bike shops and repairing 
services. Most of the accommodations offer bi-
cycle rental as well.
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Vejtitő l keleti irányban haladva eljutunk 

Mailáthpusztára , ahol a Dráva egykori ágá-
nak a lefűződésébő l létrejött holtágat ma hor-
gásztóként hasznosítják. A tó mellett büfé és 
kerékpáros pihenő működik.

Mailáthpusztától északi irányba indulva alter-
natív útvonal vezet Harkányba az ormánsági 
falvakon keresztül Sámod, Adorjás, Kórós, 
Rádfalva, Diósviszló és Márfa érintésével jól 
kiépített aszfalton. Az útszakasz kiemelkedő 
látványossága Kórós kazettás mennyezetű 
református temploma. Diósviszlón található 
az „Ormánság kapuja”, a faluban vendégház 
is üzemel.

Mailáthpusztától a töltésen tovább indulva a 
Kisinci-holtág mellett haladunk el. Szaporca 
mellett található az Ős-Dráva Ökoturisztikai 
Látogatóközpont. Innen Kémes felé tehetünk 
kitérőt, ahol bolt, étterem található. Szaporcá-
tól aszfaltos úton, a Fekete-víz északi partján 
Drávaszabolcs felé haladunk tovább. Drá-
vaszabolcson vegyesbolt működik. Majd a 
főúttal párhuzamosan kiépített kerékpárúton 
rövidesen Harkányba érkezünk.

Drávaszabolcstól alternatív útvonalon jutha-
tunk el Keselyősfapusztán és Mattyon keresz-
tül Siklósra. Keselyősfapuszta térségében 
a Dráva homokos partján sütkérezhetünk. A 
környéken több vendégház található. A tölté-
sen tovább haladva található a Boros-Dráva 
holtág.

Harkány a térség turisztikailag egyik legfon-
tosabb települése, híres gyógyfürdő. A vá-
rosban számos szolgáltatás (különböző kom-
fortfokozatú szállodák, vendégházak, üzletek, 
éttermek, kerékpárszaküzlet- és szerviz) érhető 
el. A szálláshelyek többségénél van lehetőség 
kerékpár bérlésére.
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Két keréken a borvidéken
On two wheels along the wine route

Szakasz neve

Section name
Harkány–Villány–Bóly

Szakasz hossza

Length
38,8 km

Burkolat

Road

aszfalt 

asphalt

Domborzat

Topography

Harkány – Siklós: sík

Siklós – Villány: dombos

Siklós – Villány: hilly

Forgalom alacsony, településeken közepes

low, medium within settlements

2 km2 km



   htiw detcennoc si sólkiS dna ynákraH
segregated bicycle path. Siklós is famous of 
its impressive castle and thermal spa. The town 
offers services including accommodation, 
restaurant, shops, bank, bike shops and repair 
etc. After leaving the building of the town hall, 
at the Malkocs-bej mosque the route turns to 
the north, through Nagytótfalu, Kisharsány to-
wards Nagyharsány.

Continuing towards Újpetre we may take a de-
tour to Palkonya, recognisable by its red-roof 
round church. Palkonya was Cultural Vil lage of 
Europe in 2007, most of the houses are pro-
tected, just like the row of cellars that is the 
location of the festival of “Open Cellars” at 
Pentecost every year. Similar row of wine cel-
lars is visible in Villánykövesd, further down 
towards Villány.

Nagyharsány is one of the most important lo-
cations of the wine growing area. Dry sub-cli-
mate on the southern hills of the Szársomlyó is 
exceptionally favourable for wine production. 
The hill is home for several protected animal 
and plant species. Nearby there is a Statue 
Park, being an internationally recognized des-
tination of statuary art. 

From Nagyharsány we take the long slope to 
Villány, tourism centre of the wine route. Nu-
merous accommodation, wine cellars, restau-
rants and shops wait for the tourists. During the 
year several festivals are organised, attracting 
large number of visitors. On services and pro-
grams available in the town and its area up-
to-date information is available through the 
website www.villanyiborvidek.hu 
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Harkányt és Siklóst kiépített kerékpárút 
köti össze. Siklós a város fölé magasodó 
várról és termálfürdő jérő l híres. A városban a 
szolgáltatások széles palettája érhető el (szál-
láshelyek, éttermek, üzletek, bankfiókok, kerék-
párszaküzlet- és szerviz stb.). A városháza után 
Malkocs-bej dzsámijától észak felé indulva 
Nagytótfalun, Kisharsányon keresztül érkezünk 
Nagyharsányba.

Siklósról Újpetre felé tovább indulva tehetünk 
egy kitérőt Palkonyára, mely már messziről felis-
merhető piros tetős körtemplomának kupolájá-

ról. Palkonya 2007-ben Európa Kulturális Falu-
ja volt, a falu házainak zöme helyi védettségű 
műemlék, csakúgy, mint helyi pincesor, mely az 
évente pünkösdkor megrendezett nyitott pin-
cék fesztiváljának helyszíne. Hasonló műemlék 
pincesor található Villány felé tovább indulva 
Villánykövesden .

Nagyharsány a borvidék egyik legfontosabb 
települése. A kopár Szársomlyó déli oldalán 
kialakult száraz mikroklíma kedvez a borterme-
lésnek. A hegy számos védett állat és növény 
otthona. A község mellett található a Szobor-
park, mely nemzetközi hírű szobrász-alkotóhely.

Nagyharsányból folyamatos emelkedőn fel-
fele tekerve érkezünk Villányba , ami a bor-
vidék turisztikai központja. Számos szálláshely, 
pincészet, étterem, üzlet várja a turistákat. 
Az év során több fesztivált tartanak a vá-
rosban, ami igen nagyszámú látogatót vonz.  
A városban és a borvidékeken elérhető szol-
gáltatásokról és programokról naprakészen 
tájékoztat a www.villanyiborvidek.hu weboldal.
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Kitérő a Baranyai-dombság déli lejtőin
Detour at the foot of the Baranya hills

Szakasz neve

Section name
Villány–Beremend

Szakasz hossza

Length
14,5 km

Burkolat

Road

aszfalt

asphalt

Domborzat

Topography

Villány-Bóly dombos,

Bóly-Sátorhely sík 

Villány-Bóly hilly, 

Forgalom alacsony, közepes

low, medium



Villány is left towards Kisjakabfalva. From 
centre of the village a cycle path leads to-
wards Kisbudmér, with a unique view to the 
Karasica river valley. Before Borjád we take 
the Karasica dike, approaching Bóly.

Bóly is the town centre of the district and 
the local wine growing area, with consider-
able German minority. Among the main sights 
is worth to mention the Batthyány castle, and 
the Batthyány-Montenuovo Mausoleum. The 
town offers dif ferent services (accommoda-
tion, restaurants, wine tasting, stores, banks, 
bike shops and repair).

Leaving Villány towards Magyarbóly we may 
go to Beremend where several services are 
available (stores, restaurant, hotel, swimming 
pool). One can visit the multi-confessional 
chapel and Hungary’s southernmost point 
in the area of Kásád. From here we can en-
ter Croatia, or make a shortcut to Sátorhely 
through Lippó and Majs.

Bóly is to be left towards Nagynyárád. Nagy-
nyárád is a typical German (Swabian) village, 
its landmark is the ornate baroque catholic 
church.

The next stop is Sátorhely that is known of its His-
tory Memorial Park devoted to the battle of the 
Hungarians against the Turks in 1526. The lost 
battle – being a turning point for whole Europe 
– determined the 150 year long Turkish rule. The 
park is home for the grave of 1700 soldiers and 
of King Louis II . 
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Villányt Kisjakabfalva felé hagyjuk el. A 

falu központjából kerékpárút indul Kisbudmér 
irányába, festői kilátással a Karasica völgyé-
re. Borjád előtt a Karasica töltésére fordulva 
Bóly irányába haladunk.

Bóly a térség és a helyi borvidék központ-
ja, jelentős német kisebbségi lakossággal. A 
látnivalók között megemlítendő a Batthyá-
ny-kastély, valamint a Batthyány-Montenuovo 
Mauzóleum. A városban számos szolgáltatás 
(szálláshelyek, éttermek, borkóstolás, üzletek, 
bankfiókok, kerékpárszaküzlet- és szerviz) el-
érhető.

Villány központjából Magyarbóly felé indulva 
eljuthatunk Beremendre, ahol számos szolgál-
tatás érhető el (üzletek, étterem, hotel, strand). 
Megtekinthető a település közelében találha-
tó ökumenikus kápolna, il letve Magyarország 
legdélibb pontja Kásád térségében. Innen 
átkelhetünk Horvátországba, valamint Lippón 
és Majson keresztül átvághatunk Sátorhely 
irányába.

Bólyt Nagynyárád irányába hagyjuk el. 
Nagynyárád jellegzetes sváb település. A 
falu nevezetessége a díszes barokk katolikus 
templom. 

A következő állomás Sátorhely, mely a ma-
gyarok török ellen 1526-ban vívott csatájának 
emléket állító Nemzeti Történelmi Emlékhelyrő l 
nevezetes. A vesztes csatát követően, mely 
egész Közép-Európa szempontjából sorsfordí-
tó volt, megkezdődött a 150 évig tartó török 
hódoltsági időszak. A helyszín 1700 katona és 
II . Lajos király sírhelye is egyben.
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Mohács és a Duna ártere
Mohács and the Danube fl oodland

Szakasz neve

Section name
Bóly–Mohács

Szakasz hossza

Length
25,8 km

Burkolat

Road

aszfalt

asphalt

Domborzat

Topography

sík

Forgalom nincs, alacsony

none, low



HU  Sátorhelyről az 56 sz. főúttal párhuzamo-
san kialakított kerékpárúton indulunk Mohács 
irányába, majd rövidesen Kölked felé fordulunk. 
A faluban található a Fehér Gólya Múzeum. Köl-
kedet elhagyva a Duna töltésén – az EuroVelo 
6 nyomvonalával megegyezően – közelítjük meg 
Mohácsot.

Kölkedről kitérőt tehetünk déli irányba, a Bé-
da-Karapancsa tájegységbe, mely a Du-
na-Dráva Nemzeti Park része. A térség gazdag 
élővilágával (köztük a híres fekete gólyákkal) 
szervezett túrák keretében ismerkedhetünk, lovas-
kocsin, kenuval, vagy kerékpáron.
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EN  From Sátorhely we take the segregated 
cycle route along the main road no. 56 to the 
direction of Mohács, but soon we turn towards 
Kölked. The village hosts the White Stork Museum. 
Leaving Kölked and continuing on the Danube 
dike – taking the same route as for EuroVelo 6 – we 
approach the town of Mohács.

From Kölked we may take a south detour to Bé-
da-Karapancsa, part of the Danube-Drava 
National Park. One can get acquainted with the 
vivid wildlife of the area (including the famous 
black stork) by organised tours on chariot, canoe 
or bicycle.

Mohács is a town of 17 thousand inhabitants, 
located on both sides of the Danube river. 
Mohács hosts a wide set of different services: ac-
commodations, restaurants, pubs, bicycle shops 
and repair, banks, swimming pool, railway station. 
Main attraction of Mohács is the “Busó Walk” (or 
“Poklade” in Croatian), a local one-week festival 
in every February, part of the UNESCO Spiritual 
Heritage. The Poklade is a carnival event of the 
local šokci people when the local busó’s in their 
traditional wooden masks cross the Danube and 

of the winter. We may get familiar with the tradition 
by visiting the Busó Court open all year long. Out 

of the numerous churches of the town it is to be 
mentioned the byzantine style Votive Church on 
the main square.

“Mohács I”, a 50-seat passenger catamaran 
was put in operation in year 2019. The boat was 
built for passenger and bicycle transportation by 
which we can get acquainted with the built and 
natural sights of the area on water and on two 
wheels.

The Mohács ferry is an important connection be-
tween the two banks of the Danube river. After 
crossing the river the tour may be continued to-
wards Nagybaracska.

Mohács 17 ezer fős város, a Duna mindkét ol-
dalán. Mohácson a legkülönbözőbb szolgálta-
tások érhetők el: szálláshelyek, éttermek, kocsmák, 

-
fürdő, vasútállomás. Mohács fő vonzereje az 
UNESCO szellemi világörökségi listáján szereplő, 
minden év februárjában megrendezett busójá-
rás, mely egész hetes fesztivállá vált az elmúlt év-
tizedekben. A busójárás (horvátul poklade) a he-
lyi sokácok farsangi népszokása, melynek során 
a jellegzetes, helyi népművészek által faragott 
maszkokba öltözött busók átkelnek a Dunán és 
a város főterén elégetik a tél koporsóját. A busó 
hagyományok megismerését szolgálja a város 
központjában található, egész évben látogat-
ható Busóudvar. Mohács számos temploma közül 
kiemelendő a bizánci stílusban épült Fogadalmi 
Emléktemplom a főtéren.

2019-ben üzembe helyezték a „Mohács I” névre 
keresztelt, 50 fő utas és kerékpárok szállítására 
alkalmas személyszállító katamarán hajót, mellyel 
vízen és két keréken is megismerhetjük a környék 
épített és természeti látnivalóit.

A mohácsi rév fontos kapocs a Duna két oldala 
között. Az átkelést követően az Alföldön folytat-
hatjuk utunkat Nagybaracska irányába.
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Horvát Baranya
Croatian Baranja

Szakasz neve

Section name
Sátorhely–Suza

Szakasz hossza

Length

30,2 km 

(+36 km Beli Manastir)

Burkolat

Road

aszfalt

asphalt

Domborzat

Topography

sík

Forgalom alacsony, közepes

low, medium

2 km2 km



HU  A határ átlépését követően a Duna menti 
baranyai sokác falvakon keresztül halad az 
útvonal: Dályok (Duboševica), Izsép (Topolje), 
Hercegmárok (Gajić) és Darázs (Draž), melyek 
a sokác népcsoport hagyományainak ápolá-
sáról híresek. Izsépen található a Sokác ház, 
mint néprajzi múzeum. Az épület 1918-ban 
épült, a benne található használati tárgyak, 
bútorok és népviseleti ruhák több mint 200 
évesek. 

Kiskőszeg (Batina) fontos dunai átkelőhely, 
valamint kikötő. A festői , domboldalra épült 
település felett található a Batinai Csata em-

29

EN  After crossing the border the route con-
tinues through the Šokci villages of Baranja 
along the Danube: Duboševica, Topolje, Ga-
jić and Draž, which are famous of cultivating 
the Šokci heritage. In Topolje the Šokci House 
works as an ethnological museum. The building 
has been made in 1918, the displayed arti-
cles, furniture and costumes are 200 years old. 

The village of Batina is an important crossing 
point and port on the Danube. Above the vil-
lage built on the picturesque hill the Batina 
Battle memorial is visible, which offers a unique 
view to both sides of the Danube.

From Batina the route continues parallel with 
the Danube, on the bike lane along the main 
road. From Suza, through Kneževi Vinogradi a 
detour can be made to Beli Manastir, centre 
of the area.

Zmajevac, Suza and Kneževi Vinogradi are 
vil lages of ethnic Hungarian majority, famous of 
wine production and the keeping of the gas-
tronomic tradition of Baranja. In the vil lages 
several wine cellars, restaurants and accom-
modation facilities are operating.

Beli Manastir is the biggest settlement, the adminis-
trative centre of the Croatian Baranja. Name of the 
town refers to the monastery built in 1227. The town 
is characterised by multi-national population and 
cultural diversity. In 2016 the Ethnology Centre of 
Baranja’s Heritage has been set up, presenting the 
multi-ethnic population of the area. Near the town 
the Šećeransko lake (Šećeransko jezero) is found, 
which is the most beloved recreational site for families 
in the area.

lékműve, ahonnan egyedi kilátás nyílik a Duna 
mindkét partjára. Kiskőszegtól az útvonal 
az útvonal a Dunával párhuzamosan, a főút 
mentén kiépített kerékpársávon halad tovább. 
Csúzától (Suza), Hercegszőlősön (Kneževi 
Vinogradi) keresztül kitérőt tehetünk a térség 
központja, Pélmonostor (Beli Manastir) irányá-
ba.

Vörösmart (Zmajevac), Csúza, valamint Her-
cegszőlős magyar többségű falvak, melyek 
híresek bortermelésükről és a baranyai gaszt-
ronómiai hagyományok ápolásáról. A falvak-
ban több pincészet, vendéglátó egység és 
szálláshely működik. 

Pélmonostor a horvát Baranya legnagyobb 
települése, adminisztratív központja. A tele-
pülés neve az 1227-ben épült kolostor nevére 
utal. A várost többnemzetiségű lakosság, kul-
turális sokszínűség jellemzi, 2016-ban épült a 
Baranyai Örökség Néprajzi Központja, melyek 
a térség soknemzetiségű lakosságának életét 
mutatják be. A város közelében található a 
Cukorgyári-tó (Šećeransko jezero), mely a tér-
ség legkedveltebb családi kirándulóhelye.
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A Kopácsi-rét
The Kopački Rit

Szakasz neve

Section name
Suza–Bilje 

Szakasz hossza

Length
28,4km

Burkolat

Road

aszfalt

asphalt

Domborzat

Topography

sík

Forgalom alacsony, nincs

low, none



HU  Az útvonal további Duna menti szaka-
sza a Kopácsi Rét Természeti Park területén 
halad keresztül. A Kopácsi Rét (Kopački rit) 
Horvátország legrégebbi, 1976-ban alapított 
természeti parkja. Ez Európa egyik legfonto-
sabb, legnagyobb és legjobb állapotban 
megőrzött érintetlen árvízi erdeje, mely több 
száz madárfaj költőhelye.

Az EuroVelo útvonallal párhuzamosan a térsé-
get több kerékpáros útvonal is átszeli, melyek 
a Pannon Béke Útvonal (Panonski put mira) 
részét képezik.
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EN  Following section of the route goes 
through the territory of Nature Park Kopački Rit. 
Kopački Rit is the oldest nature park in Croa-
tia, established in 1976. It is one of the most im-
portant, largest and most attractive preserved 
intact wetlands in Europe, being a nesting 
place for several hundred bird species.

Parallel with the EuroVelo route there are sev-
eral bikeable routes in the area, that are part 
of the Pannon Peace Route (Panonski put mira) 
network.

Zlatna Greda hosts the Zlatna Greda Eco 
Centre, established in a former manor centre. 
The forest school operated by the centre offers 
various programmes and organised tours. The 
Adrenalin Park operating nearby is another 
beloved tourist spot. 

In Tikveš the hunting lodge built in the 19th 
century can be visited, which has been later 
reconstructed by the Karađorđević family. The 
castle offers an accommodation facility and 
an exhibition venue.

The villages of Vardarac and Kopačevo 
are located on the territory of the Kopački rit, 
having a unique atmosphere, where several 
accommodation facilities and restaurant are 
found. Kopačevo hosts the centre of the Ko-
pački Rit Nature Park.

Bokroshátpusztán (Zlatna Greda) található 
a Zlatna Greda Ökoközpont, ami az egykori 
uradalmi igazgatási épületben került kialakí-
tásra. A központ által működtetett erdei iskola 
számos programot és szervezett túrákat kínál. 
A környező területen található adrenalinpark 
szintén kedvelt kirándulóhely.

Tököspusztán (Tikveš) található a XIX. század-
ban épült, majd a Karađorđević család által 
átépített vadászkastély. A kastélyban szállás-
hely és kiállítótér működik.

Várdaróc (Vardarac) és Kopács (Kopače-
vo) a Kopácsi-rét területén található egyedi 
hangulatú települések, ahol több szálláshely, 
vendéglátó egység is működik. Kopácson 
található a Kopácsi Rét Természeti Park köz-
pontja.
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Eszék környéke
Osijek area

Szakasz neve

Section name
Bilje–Osijek–Dalj

Szakasz hossza

Length
31,1 km

Burkolat

Road

aszfalt

asphalt

Domborzat

Topography

sík

Forgalom nincs, alacsony, közepes

none, low, medium



HU  Az útvonal Bellyétő l (Bil je) a közúttal pár-
huzamosan kiépített kerékpárúton halad Eszék 
(Osijejk) felé.

Bellye Baranya egyik legrégebbi települése, 
melynek története a római korra nyúlik vissza, 
amikor a római hadak átkelési lehetőséget ke-
restek a Dráván és a környező mocsarakon. A 
Szavoyai Jenő kastély a XVIII . században épült, 
feltételezhetően Johann Lucas Hildebrandt 
által, aki a bécsi Belvedere kastély építte-
tő jeként is ismert. Bellyén több szálláshely és 
étterem működik.
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EN  The route from Bilje goes on the bicycle 
path constructed along the public road to 
Osijek.

Bilje is one of the oldest settlements in Ba-
ranja, which’s history dates back to the Roman 
times, when the Roman army has found here the 
crossing point on the Drava and the swamps. 
The Bil je castle of Eugen of Savoy was built in 
the 18th century, most probably by Johann Lu-
cas Hildebrandt, who is known as the construc-
tor of the Belvedere castle in Vienna. Bil je of-
fers several accommodation and restaurants.

The City of Osijek is the metropole of Eastern 
Croatia, the fourth biggest city in the country, 
which is located on both sides of the Drava 
river. Main attraction of the city is the baroque 
fortress built in the 18th century.

In the Upper Town the neogothic co-cathe-
dral of Peter and Paul is found, just as the row 
of secessionist buildings at Europska avenija. 
Osijek is well-equipped with a network of bicy-
cle routes between dif ferent parts of the city 

and along the Drava river. Osijek offers all cat-
egories of accommodation, several dif ferent 
restaurants and many other services.

From Osijek the route follows the public road 
through the settlements of Nemetin and Sar-
vaš, then towards Erdut through Bijelo Brdo 
and Dalj.

Eszék városa Kelet-Horvátország fővárosa, az 
ország negyedik legnagyobb városa, mely a 
Dráva két partján fekszik . A város fő neveze-
tessége a XVIII . században épült barokk erőd 
(Tvrđa). 

A Felsővárosban (Gornji grad) található a 
neogótikus Péter-Pál Társszékesegyház, vala-
mint az Europska avenija-n található szecesz-
sziós épületek. Eszék kiterjedt kerékpárútháló-
zattal rendelkezik az egyes városrészek között, 
valamint a Dráva mentén. Eszéken valamennyi 
kategóriában találhatunk szállást, il letve szá-
mos éttermet és egyéb szolgáltatást.

Eszéktő l az útvonal Nemetin és Drávaszarvas 
(Sarvaš) településeken keresztül halad tovább, 
majd Erdőd (Erdut) felé Bijelo Brdo-n és Dá-
lyán (Dalj) keresztül. 



South Transdanubian section of EuroVelo 
13 – as Three Rivers Cycling Route – has been 
signposted in 2007 between Barcs and Mohács 
by means of European Union funding, as part of 
the national Transdanubian cycling route along 
the border. The Three Rivers route has become a 
real brand for cycling tourists since 2007, iden-

unspoiled nature of the Drava valley, the living 
traditions, the gastronomic and wine tourism offer 
of the “most Mediterranean” region of Hungary. 

Border zone of the former Western and Eastern 
bloc under the name “Iron Curtain Trail” has be-
come part of the European cycle route network 
in 2009, as EuroVelo 13. The Iron Curtain Trail is a 
trans-European route of more than ten thousand 
kilometres between the Barents and the Black 
Sea, crossing 20 countries. Following the line of 
the former Iron Curtain it recalls memories of the 
Cold War and the excellent natural conditions 
resulted by the untouched nature.

Cycling route along the Danube is part of the 
transnational route EuroVelo 6 that connects the 
Atlantic Ocean with the Black Sea, as the most 
popular out of the EuroVelo routes, visited by 
several million tourists each year. 

The route in Hungary goes on the left side, but 
at Mohács it divides to two branches: on the 
right side of the Danube it goes through Croatia, 
while on the left side in Serbia. Mohács is also 
the crossover of EuroVelo 6 and 13, as a real 
international cycling tourism node. 

General information about EuroVelo 6:
 www.eurovelo6.com

.
General information about EuroVelo 13: 

www.eurovelo13.com.

Website of the Three Rivers cycling route 
  ,spam elbadaolnwod dna latigid ,swen(

route descriptions etc.): www.kerekparut.com.

Az EuroVelo 13 dél-dunántúli szakasza – mint 
Három Folyó kerékpáros túraútvonal – 2007-ben 
európai uniós támogatással lett kijelölve Barcs 
és Mohács között, mint az országos „Dunántúli 
Határmenti” kerékpárút része. A Három Folyó el-
nevezés a kerékpáros turisták számára 2007 óta 
a kiváló természeti állapot, az érintetlen Dráva 
menti táj, az elevenen élő népszokások, a leg-
mediterránabb magyar régió gasztronómiai és 
borturizmusát összekapcsoló fogalommá vált. 

Az egykori nyugati és keleti blokk határvidéke 
„Vasfüggöny Útvonal” néven, mint EuroVelo 13, az 
európai kerékpár-turisztikai útvonalak hálózatá-
nak 2009 óta része. A Vasfüggöny Útvonal egy 

több mint tízezer kilométeres transzeurópai útvo-
nal, mely a Barents-tengertől a Fekete-tengerig 
20 országon halad keresztül, követve az konti-
nenst egykor elválasztó vasfüggönyt, felidézve a 
hidegháború emlékeit és az érintetlenség révén 
megmaradt kiváló természeti állapotot.

A Duna menti kerékpárút az Atlanti-óceánt a 
Fekete-tengerrel összekötő EuroVelo 6 jelű tran-
szeurópai kerékpárút része, mely egyben az Euro-
Velo-hálózat legnépszerűbb útvonala, évente 
több millió turista fordul meg rajta. Az útvonal 
Magyarországon Mohácsig az Alföldön halad, 
majd kettéválik: a Duna jobb partján Horvátor-
szágban, bal partján Szerbiában folytatódik. 
Mohács városa az EuroVelo 6 és 13 útvonalak 
metszéspontja is egyben, valódi nemzetközi ke-

rékpárturisztikai csomópont.

Általános információk az 
EuroVelo 6-tal kapcsolatban: www.eurovelo6.com.

 
Általános információk az 

EuroVelo 13-mal kapcsolatban: www.eurovelo13.com.

A Három Folyó kerékpáros túraútvonal honlapja (hírek, 
digitális térkép és letölthető térképek, útleírások stb.): 

www.kerekparut.com.
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