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Üdvözlöma fedélzeten!
Örömmel nyújtom át idei első, tavaszi számunkat. Ahogy tavasszal 
megújul a természet, most kicsit megújulunk mi is - a MAHART 
PassNave Kft. 2013 óta van többségi állami tulajdonban, és nemrég 
átkerült a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. irányítása alá. Hisszük, 
hogy az MTÜ Zrt. szakmai vezetése új lendületet ad a fejlesztéseknek, 
legyen az hajóink szépítése, vagy kikötőink felújítása.
 
A Hajónapló tavaszi számában biztosan megtalálják majd azt az úti 
célt, amelyet mindenképpen hajóval szeretnének elérni, ehhez pedig 
számos rendhagyó és izgalmas programot ajánlunk figyelmükbe. 
Kiránduló-, és szárnyashajó járataink minden korosztály számára 
tökéletes kikapcsolódást ígérnek. Amint megérzik utazás közben 
arcukon a menetszél első simogató fuvallatát, elfeledkeznek a szürke 
hétköznapokról. Átadják magukat a hajó ringatózásának, miközben 
le sem tudják venni a szemüket a gyönyörű dunai panorámáról. A 
Dunakanyar évről évre egyre több látnivalóval várja a kirándulás 
szerelmeseit, de a számtalan múzeum, tanösvény, vízparti sétány 
és fesztivál is rengeteg érdekességet, meglepő fordulatot és rafinált 
kulináris élményt tartogat Önök számára.

Mi sem izgalmasabb annál, mint hogy ezeket a programokat egy 
olyan hajókirándulással kössék össze, mely során a Duna közepéről 
integethetnek a vízparti településeknek, a folyó fölött magasodó 
hegyeknek és a kisgyerekeknek, akik a parton állva figyelik, hogyan halad 
el előttük a hajó Önökkel a fedélzetén. Bízunk abban, hogy magazinunk 
felfedezése közben már azt tervezgetik hova kiránduljanak legközelebb. 
A hajózás élmény! Minden kedves utasunknak élményekben gazdag 
kikapcsolódást kívánunk!
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1. Kirándulás Esztergomban
Kirándulás: 5 óra 30 perc, utazás: 1,5 óra

Ha úgy döntünk, hogy egészen Esztergomig 
utazunk szárnyashajóval, 5 és fél óra áll 
a rendelkezésünkre, hogy felkeressük a 
számunkra szimpatikus úti célokat. Ebbe 
belefér az esztergomi bazilika, a Várhegy, és a 
Víziváros megtekintése, és egy jót ebédelhetünk 
a gyönyörűen felújított Széchenyi téren.
Akiknek pedig túrázni lenne kedve, azok a 
Szent-Tamás hegy és a Vaskapu felé vegyék 
az irányt. Mindkettő olyan úti cél, amely 
könnyűszerrel megjárható 5 és fél óra alatt.

2. Kikapcsolódás Visegrádon
Kirándulás: 6 óra 30 perc, utazás: 1 óra

Amennyiben Visegrádon szállunk ki a 
szárnyashajóból, 6 és fél óra alatt bőven lesz 
időnk felmenni busszal a Kisvillámra, ahol 
bevehetjük a visegrádi Fellegvárat, a kisebb 
gyerekek nagyot játszhatnak a Mogyoró-hegy 
játszóterének fa játékain, de a Zsitvay-kilátó 
felkeresése is kétségkívül páratlan élmény. 
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A hajózásélmény
Kirándulóhajó kontra szárnyashajó

A friss dunai levegő, a ringatózás és a panoráma miatt a 
hajózás egyértelműen élmény, amit még izgalmasabbá 
tehetünk, ha indulás előtt alaposan átgondoljuk, hogy 
egy kirándulóhajó, vagy egy szárnyashajó fedélzetén 
szeretnénk-e utazni. Attól függően, hogy meddig 
utazunk a hajókkal, tetszőlegesen oszthatjuk be 
az időnket. Túrázhatunk, utazhatunk kisvasúttal, 
múzeumokat látogathatunk, és ínycsiklandozó 
kulináris élményeket is szerezhetünk.  Nézzük, melyik 
hajós utazást kinek ajánljuk!

UTAZÁS A SZÁRNYASHAJÓ FEDÉLZETÉN
Egy szárnyashajós utazást féktelen száguldásnak 
élhetünk meg, holott közel sem megyünk annyira 
gyorsan, mintha egy autóval hajtanánk. Ennek ellenére 
a hajók igen gyorsan közlekednek (fék nélkül!), és 
elképesztően különleges élmény, ahogyan bevesszük 
velük a Duna hullámait.
Egy szárnyashajó másfél óra alatt ér Budapestről 
Esztergomba, ami azt jelenti, hogy ez idő alatt 
megcsodálhatjuk a mellettünk elsuhanó tájat, a vízparti 
településeket, illetve a Pilis és a Börzsöny szépségeit.
Ezt az utazást azoknak is ajánljuk, akik számára a 
hosszas üldögélés fárasztó lehet. Az idősebb korosztály 
körében nagyon népszerű, de azokkal a gyerekekkel is 
érdemes szárnyashajóra pattanni, akiket önmagában 
a hajózás hosszú időre még nem köt le. Velük gyorsan 
elérhetjük az úti célunkat, mégis kiélvezhetjük a dunai 
hajózás minden előnyét.
Az alábbi három kirándulástipp közül mindenki 
nyugodtan választhat kedvére, de egy biztos, rosszul 
nem lehet dönteni!
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UTAZÁS A KIRÁNDULÓHAJÓ FEDÉLZETÉN
Amennyiben úgy döntünk, hogy egy kirándulóhajó 
fedélzetén utaznánk szívesebben, szintén számos 
helyre ellátogathatunk.  A tervezésnek csak a fantáziánk 
szabhat határt.  A hajók megállnak Szentendrén, de 
a Budapest-Esztergom vonalon emellett Leányfalu, 
Tahitótfalu, Visegrád, Nagymaros, Dömös és Zebegény 
is csodás felfedezésre váró helyekkel vár bennünket.
A kirándulóhajók nagy előnye, hogy a fedélzeten ülve 
végig érezhetjük a menetszelet, a dunai levegő illatát, 
és hosszasan gyönyörködhetünk a lassan elhaladó 
tájban. Kisebb gyerekekkel túl hosszú lehet egy 5 és fél 
órás Budapest-Esztergom út, de azok számára, akiknek 
a hajózás már önmagában is élmény, valószínűleg 
elröppen majd ez az idő. 
Máris mutatunk néhány kirándulástippet, amiket 
érdemes fontolóra venni, annál is inkább, mert mindenki 
saját maga színesítheti tovább saját ötleteivel az ajánlott 
programokat.

1. Kirándulás Esztergomban
Kirándulás: 1 óra 30 perc, utazás: 5 óra 20 perc
Az imént említett hosszas hajózás miatt a visszaindulásig 
körülbelül másfél óra áll rendelkezésünkre 
Esztergomban. Ez idő alatt sétálhatunk egyet a Mária 
Valéria hídon, ehetünk néhány gombóc fagyit és 
bejárhatjuk a közeli vízparti sétányokat. Az idősebb 
korosztály számára egyszerűen tökéletes egy ilyen rövid, 
de tartalmas program a hajózás mellett.

2. Irány Visegrád!
Kirándulás: 5 óra 20 perc, utazás: 3 óra 2 perc
Amennyiben Visegrádot vesszük célba, hosszasan 
hajózhatunk, emellett az öt órás szabadfoglalkozás 
során is rengeteg élményt szerezhetünk. Bejárhatjuk a 
Salamon-torony minden szegletét, felmehetünk a torony 
tetejére, ahonnan gyönyörű panoráma tárul elénk, illetve 
megnézhetjük a Királyi Palota kiállításait és mesés 
kertjét. 
Megnézhetjük a Palotaházban található Mesterségek 
Udvarában hogy hogyan dolgozik egy kovács, hogyan kell 
papírt meríteni, vagy éppen azt, hogy mivel foglalkozik 
egy kőfaragó. Gyerekekkel érdemes felkeresni a Mátyás 
Király Játszóparkot is, amely a Királyi Palotával szemben 
található.  Itt még a felnőttek is biztosan jól érzik 
magukat!  
Igazán közel, 5-10 perces sétára van innen a hajóállomás, 
így a közeli éttermekben akár még meg is ebédelhetünk, 
sőt, igazi reneszánsz ételeket kóstolhatunk! 

A napot megkoronázhatjuk a közeli bobpályán 
egy kellemes alpesi bobozással, amely fent a 
hegyekben megközelíti azt az élményt, amit 
szárnyashajóval élünk át.

3. Túra Vácon
Kirándulás: 7 óra, utazás: 40 perc

Akik Vácon szeretnének kikapcsolódni, azoknak 
a diadalív, a Memento mori kiállítás és a Sajdik 
gyűjtemény felkeresése mellett remek időtöltés 
lehet egy Naszály-túra, de Kismaros is csupán 
9 percre fekszik, ahonnan kisvasúttal egészen 
Királyrétig utazhatunk. 
Itt a Királyréti tanösvény és a Királyréti 
hajtánypálya biztosítja majd a remek 
szórakozást. Visszaérve Vácra pedig még lesz 
időnk megebédelni, de a város cukrászdáiban és 
fagylaltozóiban is szabadon garázdálkodhatunk. 
Indulás előtt érdemes végigjárni a vízparti 
sétányokat, ahonnan gyönyörű dunai panoráma 
tárul elénk.
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3. Az úti cél: Dömös!
Kirándulás: 4 óra 5 perc, utazás: 3 óra 55 perc
Ez alatt a négy óra alatt felfedezhetjük a Rám-szakadékot, 
illetve a Szentfa kápolna környékét. A Visegrádi-hegység 
igazán gyönyörű minden évszakban, ám a túrát nem 
érdemes elkapkodni, ezért azoknak ajánljuk, akik az 
átlagosnál egy kicsivel jobb erőben vannak. 
Így számukra biztosan élmény lesz a túra, és a hajóhoz 
sem kell rohanni visszafelé. Baráti társaságoknak 
ennél jobb programot keresve sem lehet találni, de 
kisgyerekekkel a négy óránál érdemes több időt rászánni 
a Rám-szakadékra. 

4. Kirándulóhajóval Szentendrére? Máris indulhatunk!
Utazás: 1 óra 30 perc, kirándulás: 1, 2, vagy 5 óra
Azok számára, akik Szentendrét veszik célba, a MAHART 
PassNave több kirándulóhajót és időpontot is ajánl, 
így mindenki könnyedén eldöntheti, hogy mennyi időt 
szeretne Szentendrén eltölteni. 
Felfedezhetünk számos múzeumot, illetve Szentendre 
macskaköves utcáit, éttermeit és vízpartját is, de 

olyan utazást is választhatunk, ahol az érkezés és a 
visszaindulás között csupán egy fagylaltra és egy kis 
sétára jut idő a Duna korzón. Ha pedig úgy döntünk, hogy 
egy fesztivál miatt szeretnénk ellátogatni a városba, erre 
is van lehetőség, hiszen az utolsó hajó este 21:30-kor 
indul vissza Budapestre.

A hajójáratokra minden esetben 
érdemes előzetesen megváltani 
a jegyeket, hogy biztosan legyen 

számunkra hely a kirándulás napján. Az 
alábbi összefoglaló alapján pedig már azt sem 
lesz nehéz eldönteni, hogy kiránduló-, vagy 
szárnyashajó fedélzetén tegyük-e meg az utat.

Minden kedves utasunknak kellemes kikapcsolódást 
és élményekben gazdag utazást kívánunk!

TIPP
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A hosszú évek óta tartó hatékony és szoros 
együttműködésnek köszönhetően a Gundel Károly 
Szakközépiskola idegenforgalmi szakon tanuló 
diákjai hasznos elméleti és gyakorlati tapasztalatokat 
sajátíthatnak el a MAHART PassNave közreműködésével. 
Évente 30 diák, napi 7 órában dolgozik a nyári 
szakmai gyakorlaton, amely értékes tapasztalat a 10. 
évfolyamosok számára.

2014-től működik együtt rendszeresen az iskola és a 
MAHART PassNave, idén 6 éve lesz, hogy a diákok egy 
4 hetes, 140 órás nyári szakmai gyakorlaton vehetnek 
részt, amint megkezdődik a nyári szünet. A szakmai 
gyakorlat során fejlődik a diákok idegennyelv-tudása és a 
kommunikációs készsége, illetve rengeteg tapasztalatot 
szereznek az idegenforgalom számos más területén is. 
A korábbi gyakorlatok alkalmával a diákok megismerték 
a MAHART PassNave hajójáratait és menetrendjét, de 
Esztergomig vagy Szentendréig is hajóztak, eközben 
pedig a hajón a személyzet munkáját segítették. 
Részt vettek az utasok tájékoztatásában, az audio-
guide készülékek kiosztásában és visszagyűjtésében. 
A Nemzetközi Hajóállomáson rengeteg kérdés és 
kérés merül fel, amelyet a Gundel Szakközépiskola 
diákjai a felkészültségüknek köszönhetően évről évre 
gördülékenyen és rugalmasan válaszolnak, illetve 
oldanak meg. 

Nyári szakmai gyakorlat a MAHART-nál
A nyári gyakorlatot komoly felkészülés előzi meg. 
Februárban az Idegenvezetők Világnapján a diákok részt 
vesznek egy sétahajózáson, ahol megismerkedhetnek 
a Budapest hajóval, és meghallgatnak egy magyar 
nyelvű idegenvezetést. Információt kapnak a budapesti 
kikötőkről, a menetrendekből és katalógusokból 
összeállított csomag pedig segíti a felkészülésüket.
A tavaszi félévben a tanulók szorgosan képzik magukat. 
A nyelvórákon gyakorolják hogyan kell felvenni a telefont, 
és olyan szituációs gyakorlatokkal találkoznak, ahol 
kiemelt hangsúlyt kapnak azok a helyzetek, ahol útba 
kell igazítani a turistákat vagy éppen tájékoztatást kell 

adni az utazással, illetve a menetrenddel kapcsolatban. 
Az informatika óra keretében gyorsan megtanulnak 
tájékozódni a honlapokon. 

A rengeteg információval és tapasztalattal felvértezve 
már könnyedén tudnak személyesen információt 
nyújtani a Vigadó téri Hajóállomáson. Szorgosan segítik 
az utasokat az automatából történő jegyek vásárlásakor, 
információt adnak telefonon, illetve e-mailben, és a 
Nemzetközi Hajóállomás várótermében is hatékonyan 
segítik az utasok kényelmét. 

Gyümölcsöző együttműködés
A MAHART PassNave Kft. és a Gundel Károly 
Szakközépiskola közötti együttműködést még 
szorosabbá fűzi, hogy áprilisban a MAHART PassNave 
Kft. 20 darab laptopot adott használatba a Gundel Károly 
Szakközépiskola tanulói részére. Ezekkel a laptopokkal 
a diákok felkészülése és tanulása még könnyebb lesz, 
így rövidesen magabiztosan és mosolygósan köszöntik 
majd utasainkat a hajójáratokon, a hajóállomásokon és 
egy-egy rendezvényen.

Fotónkon Spányik Gábor, a MAHART PassNave 
Kft. ügyvezetője és Kóbor Zoltán, a Gundel Károly 
Szakközépiskola igazgatója látható.

Sikeres szakmai 
gyakorlat
A MAHART KIKÖTŐIBEN
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a  Dunakanyarban
A Dunakanyar 2019-ben is számos 
fesztivállal várja azokat az érdeklődőket, 
akik szívesen összekötnék a hajózást 
a fergeteges koncertekkel, színházi 
előadásokkal, kézműves vásárokkal, 
chili kóstolással vagy éppen 
sárkányeregetéssel. Következzenek 
azok a fesztiválok, amelyeket kár lenne 
kihagyni a térségben, annál is inkább, 
mivel a hajóállomásoktól néhány perces 
sétával elérhetők.

Visegrock Fesztiál
A Visegrock Fesztivál tökéletes választás azok számára, 
akik kedvelik a rock zenét és szívesen töltenének el két 
napot fesztiválozással Visegrád szívében. A visegrádi 
rendezvénytéren megszervezett blues-rock fesztivál 
nagyszerű koncertekkel, vadászati és gasztronómiai 
élményekkel kényezteti a látogatókat. A június elején 
megrendezett fesztiválra célszerű hajóval érkezni, hiszen 
a hajóállomástól pár perces sétával már ott is lehetünk a 
rendezvény helyszínén. Érdemes a Duna-parton haladni, 
mert Visegrád bűbájos városa a vízpartról a legszebb.

Időpont: 2019. június 8-9.

TOP

5
vérpezsdítően

izgalmas fesztivál
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5. Főtéri Kézműves Sörfesztivál
Amint beköszönt a július első hétvégéje, máris részt 
vehetünk az 5. Főtéri Kézműves Sörfesztiválon. A 
rendezvény a bámulatos történelmi kincseket rejtő 
Esztergomban vár bennünket, ahol egy rövid séta vagy 
egy nagyobb kirándulás után örömmel ugrunk majd 
fejest a fesztivál változatos gasztro-kínálatába, ahol 
közel százféle sörkülönlegességgel találkozhatunk a 
három nap során. Az ingyenes koncertek fergeteges 
hangulatot garantálnak. A vásári forgatag illetve a 
kézművesek utcája pedig gondoskodik arról, hogy ne 
térjünk haza üres kézzel. Egy igazán élménydús hajós 
naphoz ez a fesztivál tökéletes párosítás. Érdemes a 
júliust Esztergomban indítani! 

Időpont: 2019. július 5-7.

Pestisűző Fesztivál
A Pestisűző Fesztivál Szentendre egyik legfiatalabb 
fesztiválja, melyet hagyományteremtő céllal először 
2018-ban rendeztek meg. A fesztivál neve egy 
szentendrei legendához kapcsolódik, mely szerint 
1763-ban Szentendre gazdag szerb kereskedői azért 
állították a főtéren található Pestiskeresztet (más 
néven Kalmárkeresztet), mert a pestisjárvány elkerülte 
Szentendrét, és a lakosok nem betegedtek meg. A 
legenda szerint egyetlen fiatal lány esett áldozatául a 
járványnak és hogy a pestis ne tudjon tovább terjedni, 
a lányt a történet szerint fejjel lefelé temették el a 
kereszt alá. A fesztivál rendhagyó programokkal várja a 
látogatókat Szentendre belvárosában és a Duna-parton. 
Haláltánc, fáklyás felvonulás és városismereti séták 
teszik különlegesebbé az egyébként is borzongatóan 
izgalmas eseményt, és a várva várt koncertek sem 
maradhatnak el. A panoráma és a város vendégszeretete 
miatt mindenképpen érdemes a helyszínre hajóval 
érkezni, majd ezt követően bebarangolni Szentendre 
macskaköves utcáit.  A kétnapos rendezvény páratlan 
élmény, nem beszélve a hajózás felhőtlen pillanatairól!

Időpont: 2019. június 14-16.
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Szentendrei Teátrum
A Szentendrei Teátrum egy hónapon keresztül olyan 
színházi előadásokban és zenei produkciókban gazdag 
programkínálattal várja látogatóit, amelyben minden 
korosztály megtalálhatja a számára vonzó eseményeket. 
A rendezvény évről évre egyre sikeresebb, a szervezők 
pedig garantálják, hogy olyan élményekkel térhetünk 
haza, amelyek után biztosan ismét fontolóra vesszük, 
hogy mely előadásra, mely koncertre vesszük meg már 
másnap a jegyet. A szentendrei Duna-part szeretettel 
várja és hívogatja azokat az érdeklődőket, akik hajóval 
érkeznek a városba. Az előadások és koncertek között 
érdemes egy sétát tenni a Duna korzón, vagy felsétálni 
a Templomdombra, ahonnan tökéletes szentendrei 
panoráma tárul elénk. A város kanyargós utcái igazi 
gyöngyszemek lehetnek azok számára is, akik már 
többször jártak itt. A Szentendrei Teátrum minden évben 
az egyik legjobban várt program a városban, így lesz ez 
idén is, ezért érdemes figyelni a programkínálatot és 
időben megvásárolni a jegyeket!

Időpont: 2019. július 5. – augusztus 11.

Vénégy Fesztivál és Színházi Találkozó
Kihagyhatatlan élményekkel, parádés programkínálattal 
és igazi fesztiválhangulattal indítja Vác a nyarat! A Vénégy 
minden évben látogatók ezreit vonzza a városba, hiszen 
a fesztivál hangulata fergeteges, a színházi előadások 
pedig évről évre lenyűgözik a közönséget. A színházi 
találkozó keretében a látogatóknak lehetősége nyílik 
arra, hogy megtekintsék Magyarország, Csehország, 
Szlovákia és Lengyelország neves színházainak 
előadásait. A fesztivál a színházi előadások mellett 
koncertekkel is várja az érdeklődőket, idén az Irie 
Maffia, a Follow the flow, a Margaret Island, illetve a 
Tankcsapda gondoskodik arról, hogy ebben az évben 
is örök életre szóló élményekkel gazdagodjunk a váci 
fesztiválon. Érdemes átgondolni, hogy a hajózás mellett 
milyen programokon szeretnénk még részt venni, mert 
egy kirándulás Vác csodálatos belvárosában vagy a város 
környékén gondtalan kikapcsolódást ígér. 

Időpont: 2019. július 4-7.
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Értékesmúzeumok
Egy tavaszi hajós kirándulás egyik 
legizgalmasabb része lehet, ha 
olyan múzeumokba látogatunk el a 
Dunakanyarban, amelyek egyedülállóan 
izgalmasak, vagy éppen hihetetlenül 
szórakoztatóak. Az alábbi múzeumok 
mindössze néhány perces sétára 
találhatóak a hajóállomásoktól, 
ezért az idősebb korosztály és a 
gyermekek számára is kiváló úti célnak 
bizonyulhatnak.

amely amellett, hogy hatalmas szenzáció, egyedülálló 
történelmi érték is. 

A koporsók és a mumifikálódott testek felbukkanása 
a szakértők, a kutatók és a lakosság számára is 
elképesztően izgalmas élmény volt. A váci múmiák 
díszes koporsókban feküdtek, amelyek többségén 
feltüntették a halottak nevét és haláluk időpontját is. 
A többségében fenyőfából készült koporsók mellett 
keményfa koporsókat is találtak. A fakoporsókra festett 
évszámok alapján elmondható, hogy a kriptába 1731 
és 1808 között temetkeztek. A Felsővárosi Plébánián 
megmaradtak a korabeli halotti anyakönyvek, melyekbe 
bejegyezték a kriptába temetett váci polgárok nevét is.
Ez az egész világon egyedülálló felfedezés volt, a 
szakértők pedig megállapították, hogy a hőmérséklet 
és a páratartalom együttesen segítették a spontán 
mumifikálódást. A testeken el lehetett végezni 
fogászati, örökléstani és különböző egyéb antropológiai 
vizsgálatokat is, ebből következtettek a 150-250 évvel 
ezelőtti lakosok betegségeire, életkorára és táplálkozási 
szokásaira is. Néhány személynél arcrekonstrukciót is 
végeztek az antropológusok.

A kiállítás megtekintése során kicsit úgy érezhetjük, 
hogy közelebb kerülünk az itt eltemetett személyek 
életéhez és halálához, és külön érdekessége a tárlatnak, 

Memento mori kiállítás, Vác 
1994-ben a váci Fehérek templomának felújításakor 
napvilágra került a templom régen elfalazott és 
elfeledett bejárata. A fal áttörésekor egy lefelé vezető 
lépcső mutatta az utat a kriptához. 
A feltárás során 264 természetes úton mumifikálódott 
emberi maradványt, valamint egy 30 személy 
maradványait őrző osszárium ládát találtak meg Vácon, 
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hogy valódi, értékes értesüléseket szerezhetünk a váci 
múmiák történetéről.
A kiállításon a leletegyüttes néhány darabját, koporsókat 
és kegytárgyakat is láthatunk. Aki egyszer felkeresi a 
Memento mori kiállítást, az életre szóló élményekkel 
gazdagodik és a kezdeti megdöbbenés után már-már 
egy régész lelkesedésével kutatja az 1700-as évek 
emlékeit. 

A kiállítás a váci hajóállomástól 15 perces 
sétára található.

Retro Design Center, Szentendre
A kiállítás megálmodóinak kezdetben az volt a célja, hogy 
bemutassák a ’70-es és a ’80-as évek emlékeit, ezzel 
megmentve őket a felnövekvő nemzedékek számára. 
Azok pedig, akik nagyon is élénken emlékeznek erre az 
időszakra, visszacsöppenek majd a múltba, ahol a Szokol 
rádió, a Panoráma útikönyv és a pedálos Moszkvics 
majd’ minden háztartásban megtalálható volt. 
Amióta a kiállítás megnyílt, a látogatók is segítenek 
gyűjteni azokat a tárgyakat, amelyek tökéletesen 
illenek a múzeum feladatkörébe. A Retro Design Center 
érdekessége, hogy sok korosztály tekinti magáénak, 
a 30-as és a 60-as korosztály is otthon érzi magát a 
számtalan emlék között. Az udvari kiállítótérben autók 
kaptak helyet, míg a múzeumban megtalálható egy 

berendezett lakás, szobával és konyhával, valamint a 
hétköznapi élet minden résztvevőjével.
A tárlat bemutatja a jellemző „fiús” és „lányos” 
játékokat, így megtalálható a jellegzetes varrókészlet, 
a barkácskészlet, a Babylon építő játék, a tüske játék, 
a diavetítő és a TV Maci is, aminek eredetijét annak 
idején Farkas Bertalan felvitte magával az űrbe. Sokan 
kíváncsian és szeretettel fogadják a kisdobos és úttörő 
egyenruhákat, a Rubik-kockát és a felcsatolható 
görkorcsolyát is.

A lakótelepi lakások jellegzetes bútorai és más 
berendezési tárgyai sok lakásban megtalálhatóak voltak, 
így a látogatók régi ismerősként köszöntik őket minden 
alkalommal. A tárcsás telefon, a Gazdálkodj okosan 
társasjáték és a rózsaszín Wartburg cabrio egyértelműen 
a legnépszerűbb kiállítási tárgyak. 

A kiállítás visszarepít bennünket a ’80-as évekbe, és 
kellemes nosztalgikus élményeket kelt bennünk. A 
kijáraton kilépve még sokáig nem tudunk visszazökkenni 
a valóságba, hiszen az időutazás annyira színes és 
valóságos, hogy vissza-visszaránt még minket a bájosan 
izgalmas retro játékok, és berendezési tárgyak otthonos 
birodalmába. 

A kiállítás a szentendrei hajóállomástól 5-10 
perces sétára található.
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Salamon-torony, Visegrád
A Salamon-torony, amely összesen 11 ostromot 
élt át, népszerű kirándulóhely minden korosztály 
számára, hiszen sokan kíváncsiak arra, hogy a torony 
a hosszú évszázadok alatt milyen szerepet töltött be, 
és természetesen a legenda is mindenkit foglalkoztat, 
miszerint Salamon itt raboskodott-e a torony falai között.
Sokan azt gondolják, hogy a tornyot azért hívják Salamon-
toronynak, mert a 11. században itt tartották fogságban 
Salamon királyt. Ám tekintve, hogy a torony a 13. század 
második felében épült, egyértelműen kimondható, hogy 
Salamon nem raboskodott a toronyban, annál is inkább, 
mert feltételezhetően az Alsóvártól északra található 
Sibrik-dombi ispánsági várban tarthatták őt fogva. Ez a 
vár volt Visegrád első vára. 
Az 1250-es években IV. Béla király volt az, aki 
erődrendszert építtetett Visegrádon, melynek a 
Fellegváron kívül része volt az Alsóvár és a vízparti 
őrtorony is. A torony a 13. század második felétől 
folyamatosan, több szakaszban épült, és egy katonai 
feladatokat ellátó erődítmény volt. Az épület 34 méter 

magas, 5 emeletes, hatszög alaprajzú, az őrtornyokon 
lőrésekkel van ellátva. Ez a 13. századi várépítészetnek 
különleges és kiemelkedő emléke. 
Az évszázadok során a tornyot komoly károk érték, 1544 
tavaszán foglalták el a törökök és a 17. század végéig 
11 ostromot élt át. 1950-ben a torony teljes faszerkezete 
tűzvész áldozata lett. Kirándulásunk során érdemes 
megtekinteni a Salamon-torony földszintjén található 
makett kiállítást, ahol a Királyi Palota és az Anjou korabeli 
díszkút is látható, a várkiállításon pedig a Salamon-
torony építésének történetéről és pusztulásáról is 
részletes tájékoztatást kaphatunk. 
A torony tetejéről varázslatos dunai panoráma tárul 
elénk, ezért még a felfelé vezető számtalan lépcsőt 
is érdemes megmászni. Fent állva úgy érezzük, hogy 
magunkhoz ölelhetjük az egész Dunakanyart. 

A Salamon-torony a visegrádi hajóállomástól 
mindössze 5 perces sétára található.
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Duna Múzeum, Esztergom
A Duna Múzeum egyik legfontosabb célja, hogy a 
látogatókban tudatosítsa a környezet- és vízvédelem 
fontosságát, és azt, hogy ebben mekkora felelősségünk 
van. Éppen ezért a tárlatot érdemes akár a legkisebb 
gyerekekkel is felkeresni, és beszélgetni velük arról, 
hogyan tarthatjuk tisztán a Dunát, hogyan őrizhetjük 
meg természeti kincseit, és miként óvhatjuk meg a 
tisztaságát, hogy a most felnövekvő nemzedékek is 
hasonlóképpen vigyázhassanak majd rá hosszú évek, 
évtizedek múlva. 
A múzeum Látványtára nem a megszokott módon mutatja 
be a gyűjteményt, hiszen lehetőséget teremt arra, hogy 
úgy szerezzünk közös élményeket, hogy közben önállóan 
fedezzük fel a múzeumi gyűjtemény sokféleségét. Az itt 
elhelyezett képeslapok, térképek és érmék egytől egyig 
különlegesek, illetve megismerhetjük a Széchenyi-iratok 
gyűjteményének egy részét is. Igazi ritkaság, hogy a 
digitális képeslap gyűjtemény segítségével a múzeumból 
üdvözletet is küldhetünk, és megismerkedhetünk a 
vízhez köthető foglalkozásokkal is. A tárlat az óvodás, 

a kisiskolás, és a középiskolás korú gyerekek számára 
egyaránt számos izgalmas meglepetést tartogat. A Duna 
Múzeum megtekinthető múzeumpedagógus vezetésével 
is.
Egy hajós kirándulás során mindenképpen érdemes 
felkeresni a tárlatot és eltöprengeni azon, hogy az elmúlt 
évtizedek, évszázadok során milyen szerepet töltött be 
az életünkben a Duna.
Érdekesség!  A nagy árvizek nyomát őrzi a nagymarosi, a 
pócsmegyeri és a kisoroszi vízpart is, ahol évszámokkal 
ellátva jelzik, hogy melyik évben mennyire áradt ki a 
Duna. Érdekes a vízparton állva elgondolkodni azon, 
hogy vajon mekkora terület került így víz alá. A folyó 
védelme érdekében a Dunakanyar lakói folyamatosan 
szerveznek a vízpart mellett szemétgyűjtést, hogy 
úgy szerezhessenek vízparti élményeket, hogy tiszta, 
hulladékoktól mentes homokban, vagy kavicsos parton 
üldögélve szemlélhessék a folyó hullámait, és az 
elhaladó hajókat.

A múzeum az esztergomi hajóállomástól 10-15 
perces sétára, Esztergom belvárosában található. 
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Úton

Egy hajókirándulás már önmagában is élmény, az 
úti célunkat pedig érdemes úgy kiválasztani, hogy 
átgondoljuk, merre kirándulnánk, mit látnánk 
szívesen a Dunakanyarban. Egy kiadósabb túra, egy 
kedves tanösvény, vagy egy hangulatos vízparti sétány 
felfedezése olyan meglepetéseket ígér, amelyek 
garantálják, hogy a térség eddig nem látott arcát is 
megismerhetjük. Az idősebb korosztály és a kisebb 
gyerekek számára is választottunk néhány könnyen 
megtehető utat, amely néhány perces sétára található 
a hajóállomásoktól.

Telgárthy-rét
Visegrád kevésbé ismert részén, az Apátkúti-patak-
völgyében fekszik a Telgárthy-rét, amely amellett, hogy 
nyugalmas, olyan szép hely, ahol akár egy egész napot 
is eltölthetünk. A kiránduláshoz nem kell túl sportosnak 
lennünk, a visegrádi hajóállomástól 1 órás kényelmes 
sétára található a völgy, amelyben a Bertényi Miklós 
Füvészkert, több pisztrángos halastó, az Ördögmalom-
vízesés, a Magda-forrás és a Kaán-forrás rejtőzik. 
A réten a fa mászókáknak, piknikező asztaloknak és 
padoknak köszönhetően megpihenhetünk a legnagyobb 
melegben is, de egy hatalmas családi vagy baráti 
focimeccs is kezdetét veheti. Az Apátkúti-völgyben 
néhány fokkal mindig hűvösebb van, a patakparton 
sétálva azonnal megérezzük az erdő ölelését, amit a 
madarak csicsergése csak még szebb élménnyé tesz. 
A Kaán-forrás tiszta vize boldogan csalogatja a 
kirándulókat, az íze pedig igazi megváltást nyújt a kiadós 
séta után. Kihagyhatatlan úti cél!

Rám-szakadék tanösvény
A tanösvény kiindulási pontja Dömös, ami azt jelenti, 
hogy a dömösi hajóállomástól elindulva máris nyakunkba 
vehetjük a Visegrádi-hegységet. Érdemes strapabíró 
cipővel készülni, és az időjárás és útviszonyokról 
tájékozódni, mert a Rám-szakadék - bár folyamatosan 
látogatható - igen veszélyes kirándulóhely lehet. 

útfélen
Túrák, sétányok, tanösvények
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A szakadékot a zöld sáv jelzésen érhetjük el, utunk 
során elképesztő természeti kincseket láthatunk. Olykor 
azonban próbára teszi az állóképességet a létrára 
mászás és kapaszkodás, ennek ellenére több ezren 
látogatnak el ide évente. 
Sokan szeretnék birtokba venni azt a helyet, 
amelyről egyetlen fotó meggyőz bennünket arról, 
hogy a Dunakanyar a lehető legjobb úti cél egy hajós 
kiránduláshoz. Hazafelé a kirándulóhajó fedélzetén 
egészen Budapestig bizonyosan nem beszélünk majd 
másról, mint az út megkapó szépségéről.

Julianus-kilátó
A Julianus-kilátó a Börzsöny kultikus építménye, amely 
méltóságteljesen emelkedik a Dunakanyar fölé. A 
csaknem 15 méter magas torony 1938-ban épült, amely 
látványban egy középkori bástyát idéz. Az építmény a 482 
méter magas Hegyes-tető csúcsán áll, innen tekint le a 
Dunára és a környező településekre. 
Nagymarosról és Zebegényből is megközelíthető egy 
közepesen nehéznek mondható túrával, amely ugyan 
csak 4 km, de az átlagosnál egy kicsivel jobb erőnlétet 
igényel. A kilátó tövében elhelyezett asztalokon és 
padokon kényelmesen piknikezhetünk a fárasztó 
kirándulás után. A gyerekek pedig élvezni fogják, hogy a 
toronyban állva úgy érzik majd, legyőzhetik a 333 méter 
magasan elhelyezkedő visegrádi Fellegvárat. 
A kirándulásra érdemesebb talán Nagymarosról indulni, 
ahol a hajóállomás a település központjában található. 
Az elképesztő panoráma miatt elképzelhető, hogy rövid 
időn belül ismét úgy érezzük, újra fel kell kapaszkodnunk 
a Hegyes-tető csúcsára.

Bükkös-patak tanösvény
A Bükkös-patak tanösvény mindössze 4 km hosszú, de 
a 10 állomáson olyan természeti és kulturális kincseket 
ismerhetünk meg, amelyek miatt egyértelműen érdemes 
megtenni a sétát a Bükkös-patak belvárosi torkolatától. 
Megismerhetjük a környék geológiai sajátosságait, az 
itt élő növény és állatvilágot, illetve a Bükkös-patakot 
tápláló forrásokat is. A kirándulást kisgyermekes 
családok és az idősebbek számára is ajánljuk, annál is 
inkább, mert a sárga T jelzésen haladó tanösvény nem 
állít bennünket komolyabb akadály elé. 
A hajóállomástól mindössze néhány perces sétára 
található a tanösvény kiindulási pontja, és a kirándulás 
mellé bőven belefér még az időnkbe egy kis fagylaltozás 
Szentendre gyönyörű belvárosában.
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Legendákútján
A Dunakanyar krónikáinak nyomában

Elképesztő történetek, képtelen históriák, hihetetlen 
legendák. A Dunakanyar kihagyhatatlan és kötelező 
látnivalói mellett érdemes felkerekedni, és felkeresni 
azokat a helyeket, melyekhez számos régi, már-
már elfeledett legenda kapcsolódik. Ki hinné, hogy a 
hajóállomásoktól néhány perces sétára ennyi izgalmas 
történetnek eredhetünk a nyomába?

Násznép-barlang
A váci Naszály-hegy nagyon népszerű a turisták körében, 
annál is inkább mert sokan kíváncsiak arra, honnan 
kapta a nevét a Násznép-barlang. A barlanghoz valójában 
több legenda is kapcsolódik, hiszen a feltárása során a 
régészek egy régi nagy lakoma nyomaira bukkantak. 
Az egyik történet szerint a közeli vár urának 
leánya beleszeretett egy jobbágy fiába, és titokban 
összeházasodtak. Amikor ezt a vár ura megtudta, üldözni 
kezdte a násznépet, akik a barlangba menekültek előle. 
A másik legenda szerint a török csapatok elől egy 
lakodalmas menetnek a barlangba kellett menekülnie, 
és ott tartották végül az esküvőt, illetve a lakodalmat is. 
Bár ezeket a legendákat semmi nem igazolja, a 
barlangban állva szinte nincs olyan kiránduló, aki ne 

gondolkodna el a két történeten. A terület az Országos 
Kéktúra kék barlang jelzésén közelíthető meg. Egy 
kirándulóhajón vagy egy szárnyashajón ülve már 
Budapesten elgondolkodunk azon, hogy mekkora 
élmény lesz bejárni Vác legendás helyeit, köztük a 
Naszály-hegyben megbújó legendás barlangot is.

A római limes maradványai
A római limes őrtornyainak romjaival temérdek helyen 
lehet találkozni a Dunakanyarban. A limes magyarországi 
része a Duna mentén vezetett, ezáltal Esztergomban, 
Dunabogdányban, Verőcén, Szobon, Leányfalun, 
Visegrádon, Szentendrén és számos más településen 
akadhatunk a római őrtornyok maradványaira. 
Egy hajókirándulás Esztergomba már önmagában is 
felejthetetlen élményeket ígér, ám akik szeretik kutatni a 
történelmi kincseket, azoknak mindenképpen érdemes 
bejárni Esztergomban a Várhegyet és a Vízivárost, amely 
egykor erős centruma volt a limesnek. Esztergom 
területén ekkor a Solva nevű római település feküdt. 
Számos történelmi emlék maradt ránk, így katonai 
létesítmények, erődök és hídfőállások maradványai 
teszik izgalmassá a Dunakanyart azok számára, akik 
szeretnek elmélyülni az emlékekben.
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Remete-barlang
Dömössel szemben, a Duna túloldalán emelkedik a Szent-Mihály hegy, itt 
található a híres Remete-barlang. Összesen kilenc beomlott barlangüreg 
nyomai fedezhetőek fel a hegyen, a barlangok valószínűleg valamelyik 
szerzetesrend építő tevékenységének emlékei. Akik nem félnek a kihívásoktól, 
és szívesen túráznának egy nagyot a Dunakanyarban, azoknak kiváló úti cél a 
Remete-barlang, amely a hozzá kapcsolódó legendákról is méltán híres.

A történet szerint egy szerzetes költözött fel a sziklafalba vájt barlangba, és 
a szamara szállította fel neki minden nap a vizet. A rosszindulatú emberek 
azonban a szamár edényeit telerakták felfújt béllel, és amikor a szamár a 
Duna-partra ment vizet meríteni, tovább ment a vízbe, mint lehetett volna, 
és elsodorta a víz. A remete pedig, mivel megfogadta, hogy nem hagyja el a 
barlangot, szomjan halt. 

A másik történet szerint a szerzetesnek egyszer látomása volt, mely során 
angyalok hárfázását vélte hallani. Ezután visszavonult a Szent-Mihály 
hegyi barlangba, és remeteként élt tovább. A kirándulás a barlanghoz igen 
hosszadalmas és megerőltető, ám a dunai panoráma meseszerű látványa 
egyértelműen kárpótol bennünket a túrázás fáradalmaiért.
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Welcome aboard!

River cruising is a unique experience and is a good option 
to spark up your program. 

Recently, MTÜ Ltd. has been exercising our owners’ 
rights. MAHART PassNave has been a state majority-
owned enterprise since 2013, and we feel that the new 
professional management of MTÜ Ltd. is giving us new 
dynamics.
In the Spring issue of the Ship Log we already have a 
range of exciting programs on offer where we trust you 
will find your ideal boat destination. We wish all our 
passengers an unforgettable experience!

Gábor Spányik, managing director of MAHART PassNave

Your choice
HYDROFOILING OR A TRIP ON BOARD A PLEASURE 
BOAT. CRUISING IS FUN IN BOTH! 

This one and a half hour hydrofoil trip to Esztergom 
allows you to embrace the scenery passing by, the 
villages along the Danube bank and the beauty of the 
Pilis and Börzsöny hills.
The tour is recommended for those who would find a 
longer boat trip exhausting. The hydrofoil trip
is popular among the elderly  and is also the right length 
for smaller children, who cannot yet be engaged by a 
longer cruise.  This is the best of both worlds: you can 
reach your destination fast, yet enjoy all the perks of a 
Danube cruise! 

Should you prefer a trip aboard a pleasure boat, you 
have the advantage of being able to hop off at various 
locations. The possibilities are endless when it comes to 
planning your trip. Our boats on the Budapest-Esztergom 
line stop at Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Visegrád, 
Nagymaros, Dömös and Zebegény, thus offering you 
wonderful places to explore.

Successful internship
IN THE PORTS OF MAHART

We work hand in hand with interns from the Gundel 
Culinary Vocational School. 

Thanks to the cooperation of many years’ standing 
between MAHART PassNave and the Gundel Culinary 
Vocational School, their students can gain useful 
theoretical knowledge and practical experience with 
us. Each year, thirty students from grade 10 work seven 
hours a day with us as part of their summer internship, 
an invaluable experience for them.
 
This cooperation between MAHART PassNave and 
the Gundel Culinary Vocational School was taken to 
another level when Gábor Spányik, Managing Director 
of MAHART PassNave, made the generous gift of twenty 
laptops to headmaster Zoltán Kóbor. These laptops are 
meant to help the students speed up their studies  and 
the expectation is that they will be better prepared to  
confidently and radiantly welcome guests on our cruise 
boats, piers and at our corporate functions or special 
events.

Riotous Festivals on the 
Danube Bend
The Danube Bend offers a range of festivals in 2019 for 
those who would like to combine a cruise trip with a great 
concert, a crafts market or a gastronomical experience. 
Visegrád, Szentendre, Esztergom and Vác are all worth 
a visit. 

The Plague Banishing Festival in Szentendre offers 
unique programs, while the V4 Fest in Vác and the 
Szentendrei Teátrum are also planning high quality 
entertainment for the upcoming summer. For those who 
are interested in rock music or would like to taste craft 
beers, the Visegrock Festival or the V. Craft Beer Festival 
in Esztergom are a good choice.

Englishsummary
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The Museum Experience
 
One of the most exciting parts of a spring boat trip might 
be to visit museums along the Danube Bend. Some are 
entertaining, while others are exceptionally exciting and 
intriguing. 
 
Memento Mori Exhibition, Vác
In 1994, 264 naturally mummified human remains 
were discovered, together with an ossuary chest with 
the remains of 30 people from the 18th century in the 
long forgotten crypt of the Dominican Church in Vác. In 
addition to being a huge sensation, the find is a priceless 
treasure of unique historical value. The 15-minute walk 
from the Vác Pier is well worth the unique experience! 
 
Retro Design Centre, Szentendre
This exhibition takes us back to the ‘70s-80s and gives 
us a pleasant nostalgic feeling. Classic cars of the 
period are on display in the courtyard, and the museum 
has a furnished apartment with a combined bedroom 
and sitting room plus kitchen and all the necessities of 
everyday life.
 
Solomon Tower, Visegrád
The Solomon Tower, which survived a total of eleven 
sieges, is a popular destination for visitors of all ages. 
From the top of the tower the view is splendid over the 
Danube, so those stairs are worth climbing! The Solomon 
Tower is just a 5-minute walk from the Visegrad Pier.

The Danube Museum, Esztergom
One of the most important aims of the Danube Museum 
is to raise environmental awareness and to make visitors 
aware of their responsibility to protect our waters. The 
postcards, maps and coins on display are of outstanding 
value and several rare Széchenyi documents are also on 
display.

On the Road
HIKES AND EDUCATIONAL TRAILS

Getting out for a longer hike or for an interesting 
education trail promises surprises that will help you 
discover the unseen faces of the Danube Bend.
 
In a lesser known part of Visegrád, in the valley of the 
Apátkút creek lies the Telgárthy meadow, a beautiful 
and relaxing place to spend the day. Another great 
destination near Dömös is the Rám Gorge,  which can 
test your limits, yet thousands of people visit it each year. 
Just a few minutes’ walk from the Szentendre Pier is 
the starting point of the Bükkös Creek Education Trail, 
ideal for those wishing to go on a light trip after a day 
out in the city. Furthermore,  the Julianus Lookout Tower 
4 kms from Nagymaros offers a spectacular panorama.

On the trail of legends
FOLLOWING THE CHRONICLES 
OF THE DANUBE BEND
 
In addition to the must-see sights of the Danube Bend, 
you may wish  to get around and visit places where many 
old, half-forgotten legends originate.

The legendary Pilgrims Cave is located on Mount St. 
Michael, facing Dömös. The Naszáj Mountain near Vác 
is popular with tourists, more so because they are keen 
to know where Násznép-barlang (Wedding Congregation 
Cave) got its name. You can find the remains of the watch 
towers of the limites (the border line of the Roman 
Empire) in several places along the Danube Bend.  It’s 
worthwhile taking a walk on the castle hill as well as 
the Viziváros district in Esztergom, an important centre 
of the limites. Who would have thought that just a few 
minutes’ walk from the piers you can find such exciting 
sights and history?
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Képkaland KERESD MEG A KÉT KÉP 
KÖZÖTTI 5 KÜLÖNBSÉGET!
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