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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
31,74 km

Burkolat

Road

aszfalt

asphalt

Domborzat

Topography

sík

fl at

Forgalom

Traffi c

alacsony

low

Veliko
Polje

ŽlebinaŽlebinaŽlebinaŽlebinaŽlebina

VelikoVelikoVelikoVelikoVelikoVelikoVelikoVelikoVeliko
PoljePoljePoljePoljePoljePoljePoljePolje

Budrovac 
 Lukački
Budrovac Budrovac Budrovac Budrovac Budrovac Budrovac Budrovac Budrovac 
 Lukački Lukački Lukački Lukački Lukački Lukački Lukački Lukački Lukački

Žlebina

Veliko
PoljePoljePoljePoljePoljePolje

Budrovac 
 Lukački
Budrovac Budrovac Budrovac Budrovac 
 Lukački Lukački Lukački Lukački Lukački Lukački Lukački Lukački Lukački Lukački

Žlebina

Veliko
PoljePoljePoljePoljePoljePolje

Budrovac 
 Lukački
Budrovac Budrovac Budrovac Budrovac 
 Lukački Lukački Lukački Lukački Lukački Lukački Lukački Lukački Lukački Lukački

BudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovacBudakovac



5

 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.

In the centre of Tótújfalu a sign shows an al-
ternative route on the dike, going through an 
area of beautiful nature towards Felsőszent-
márton.

Felsőszentmárton is a village of Croatian 
majority. Patron of the village is St. Martin, the 
village is part of the European St. Martin pil-
grimage route. The village hosts several stores, 
pubs and private accommodation options 
(apartment, campsite). 

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

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 
kialakított alternatív útvonalat, mely gyönyörű 
természeti környezetben vezet egészen Felső-
szentmártonig.

Felsőszentmárton horvát többségű falu, 
védőszentje Szent Márton, része az európai 
Szent Márton Zarándokútnak. A faluban több 
vegyesbolt, italbolt és szálláshely (apartman, 
kemping) található.
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Végig a Dráva töltésen az Ormánságon át
On the Drava dike through Ormánság
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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 töltéstől 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 őrtornyot, il letve 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.

EN
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Az Ős-Dráva térség 
The Ancient Drava area
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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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Vejtitől keleti irányban haladva eljutunk 

Mailáthpusztára, ahol a Dráva egykori ágá-
nak a lefűződéséből 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.

EN
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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

Harkány – Siklós: fl at

Siklós – Villány: hilly

Forgalom

Traffi c

alacsony, településeken közepes

low, medium within settlements

BÓLY

Belvárdgyula

Villánykövesd

VILLÁNY VIRÁGOS

SIKLÓS

Márok

Lippó

Magyarbóly
Ivándárda

Bezedek

Kislippó

Töttös

Nagynyárád
Borjád

Pócsa

Nagybudmér

Ivánbattyán
Palkonya

Pécsdevecser

Újpetre

Kisherend

Kistótfalu

Áta

Vokány

Peterd
Szőkéd

Nagyharsány

Nagytótfalu

Kisharsány
MÁRIAGYŰD

BÓLY

Belvárdgyula

Ivánbattyán
Töttös

Palkonya

Kisbudmér

Nagybudmér Nagynyárád
Borjád

Pócsa

Peterd

Kisjakabfalva

Újpetre

Pécsdevecser

Kisjakabfalva

Kisbudmér

Villánykövesd

VILLÁNY VIRÁGOS

SIKLÓS Nagyharsány

Lippó

Magyarbóly

Márok

Kislippó

Bezedek

Ivándárda

Kisherend
Szőkéd

Áta

Kistótfalu

Vokány

Nagytótfalu

Kisharsány
MÁRIAGYŰD

Karasica
Karasica

335335

2 km2 km

KisharsányKisharsányKisharsányKisharsányKisharsányKisharsányKisharsányKisharsányKisharsányKisharsányKisharsányKisharsány

Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica
Karasica

IvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyánIvánbattyán

PécsdevecserPécsdevecserPécsdevecserPécsdevecserPécsdevecserPécsdevecserPécsdevecserPécsdevecserPécsdevecserPécsdevecserPécsdevecserPécsdevecserPécsdevecserPécsdevecserPécsdevecserPécsdevecserPécsdevecserPécsdevecserPécsdevecser



Harkány and Siklós is connected with   
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 termálfürdőjéről 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, 

Bóly-Sátorhely fl at

Forgalom

Traffi c

alacsony, közepes

low, medium

Luč
Zeleno
 Polje

Petlovac

Luč
Zeleno
 Polje

Petlovac

Egyházasharaszti

Siklósnagyfalu
Kistapolca

BeremendKásádAlsószentmárton
Old

Matty

Illocska

Bistrinci

Podgajci
Podravski

Bočkinci

BELIŠĆE

 Sveti 
Đurađ

Gat
Čamagajevci

Črnkovci

TiborjanciVeliškovci

Novo Nevesinje

Torjanci

Novi
Bezdan

  Novi 
Bolman

Bolman

Baranjsko
Petrovo

Selo

Majške
Međe

Alsószentmárton

Egyházasharaszti

Siklósnagyfalu
Kistapolca

Kásád Beremend

Old

Drávacsehi

Matty

Kovácshida

Illocska

 Sveti 
Đurađ

Čamagajevci
Gat

Bočkinci

Podgajci
Podravski

Črnkovci

BELIŠĆEVeliškovci Tiborjanci

Novi
Bezdan

Torjanci

Novo Nevesinje

Baranjsko 
Petrovo

Selo

Bistrinci

  Novi 
BolmanMajške

Međe

Bolman

LapáncsaLapáncsa

KeselyősfapusztaKeselyősfapuszta

D517

D211

D34

D517

Ribnjaci

Drava
Drava

MagyarországMagyarország

HrvatskaHrvatska

KarasicaKarasica

2 km2 km

AlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmártonAlsószentmárton

Siklós
Harkány



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 . 

13

EN

HU
 
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 
i rányába.

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 Emlékhelyről 
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

fl at

Forgalom

Traffi c

nincs, alacsony

none, low

Kölked
Sátorhely

Udvar

Homorúd

Duboševica

Kölked
Sátorhely

Udvar

Homorúd

Duboševica

Nagynyárád

Majs

Babarc

Lánycsók

MOHÁCS

ÚJMOHÁCS

Béda-Karapancsa

Babarc

MOHÁCS

ÚJMOHÁCSLánycsók

Majs

Nagynyárád
Béda-Karapancsa

SÁRHÁTSÁRHÁT

M60

M6

56

57

Dunav
Dunav

Duna
Duna

Magyarország

MagyarországHrvatska

Hrvatska

Ba
ra

ny
a

Ba
ra

ny
a

Bá
cs

-K
isk

un

Bá
cs

-K
isk

un

Mohács Lánycsók BabarcMohács Lánycsók Babarc

191191

2 km2 km

HomorúdHomorúdHomorúdHomorúdHomorúdHomorúdHomorúdHomorúdHomorúd



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 
burn a bonfire on the main square with the coffin 
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, 
kerékpárüzletek és -szervizek, bankfiókok, strand-
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

fl at

Forgalom

Traffi c

alacsony, közepes

low, medium

Lippó

Ivándárda

Sárok

Bezedek

Lippó

Bezedek

Sárok

Ivándárda

Šumarina

Šećerana
Branjin
   Vrh

    BELI 
MANASTIR

Popovac Podolje

Branjina

Gajić Draž

Batina

Suza
Zmajevac

Kamenac
Karanac

Duboševica

Topolje

Šumarina

Šećerana
Branjin
   Vrh

    BELI 
MANASTIR

Popovac Podolje

Branjina

Gajić Draž

Batina

Suza
Zmajevac

Kamenac
Karanac

Duboševica

Topolje

D7
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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-
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EN  After crossing the border the route con-
tinues through the Šokci villages of Baranja 
along the Danube: Duboševica, Topolje, Ga-
j ić 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
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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
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HU  Az útvonal Bellyétől (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-
tőjeként is ismert. Bellyén több szálláshely és 
étterem működik.
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EN  The route from Bil je 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.

Eszéktől 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-
tified with excellent environmental conditions, 
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 
(news, digital and downloadable maps,  

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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