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Üdvözlöma fedélzeten!
Örömmel nyújtom át magazinunk legfrissebb, őszi számát. 

Hamarosan véget érnek a felhőtlen nyári napok, kezdődik az iskola. 
Nyáron sok családnak sikerült örömet szereznünk a Kajla-útleveles 
gyermekek ingyenes hajóztatásával. Bízunk benne, hogy ezzel a 
lehetőséggel kicsit mi is segítettünk, hogy a nyári szünet tartalmasabb, 
élménydúsabb legyen. 

A varázslatos színekben ragyogó őszi Dunakanyar számtalan 
lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra. Elő a túracipővel és a hátizsákkal! 
Örökítsék meg az önfeledt pillanatokat - magazinunkban a fotózás 
szerelmeseinek is kedveskedünk tippekkel, de ezen kívül hosszabb-
rövidebb kirándulásokhoz is adunk ötleteket.

Kirándulóhajóinkon ingyenes szélessávú WIFI-vel és bővített 
büfészolgáltatással várjuk a hajózni vágyó kedves utasokat, kellemes 
időtöltést és magazinunkhoz jó olvasást kívánok. 
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Lepje meg szeretteit...
egy felejthetetlen hajós élménnyel!

Ajándékozzon hajójegy utalványt születésnapra, névnapra,
karácsonyra, házassági évfordulóra, nászajándékba...

Információ és utalvány vásárlás:
(06-1) 484-4013, sales@mhrt.hu
www. mahartpassnave.hu
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Az élményszárnyakon érkezik

Minden évben több ezer utasunk győződhet meg 
arról, hogy egy szárnyashajós utazás semmivel sem 
helyettesíthető élmény. Hajóink a Dunán közlekedve 
napról napra új és új arcát mutatják meg a folyónak 
és a környező tájnak. Örömmel tapasztaljuk, hogy 
egyre nagyobb igény mutatkozik a szárnyashajós 
utakra, legyen szó családi kirándulásról, csoportos 
kikapcsolódásról vagy programokkal fűszerezett 
tematikus túráról. Azt is büszkén tudatjuk kedves 
olvasóinkkal, hogy a MAHART hajóflottájának felújítása 
és bővítése is a terveink között szerepel.

Az élmény szárnyakon érkezik
Amíg az ember ki nem próbálja, milyen egy szárnyashajó 
fedélzetén utazni, nem tudja, mennyire különbözik a 
szárnyalás élménye a kirándulóhajó járatok útjához 
képest. A lassan haladó séta- és kirándulóhajó 
járatok azt a célt szolgálják, hogy utazás közben 
kikapcsolódjunk, alaposan megfigyeljük a tájat, a 
Pilis, a Börzsöny és a mellettünk elhaladó települések 
szépségét. Addig egy szárnyashajón ülve élvezhetjük a 
sebességet, a lendületes utazást, és azt az élményt, ami 
szinte a repüléssel egyenértékű. 
Sok utasunk már évtizedekkel ezelőtt megszerette 
ezt a különleges szabadidős kikapcsolódást, akkor 
még a SIRÁLY járatok nyűgözték le – még a partról is 
– az utasokat. Ma pedig a Bíbic, a Vöcsök és a Sólyom 
gondoskodik arról, hogy valóban emlékezetes legyen 
számunkra az utazás. 

Bíbic, Vöcsök, Sólyom – A Duna vízimadarai
Folyamatos felújítás mellett a szárnyasok a Duna 
leggyorsabb és legkényelmesebb közlekedési eszközei, 
melyek nevei a legkisebbtől a legnagyobbig Bíbic, 
Vöcsök és Sólyom. A három vízimadár. Messziről figyelve 
megjelenésükben valóban madarakra hasonlítanak, 
amelyek a víz „felett” szállva időről időre megpihennek 
a Duna hullámain. A hajózás pedig új értelmet nyer a 
szárnyasokon, ám – mint említettük – ezt akkor lehet 
igazán megérteni és azonnal megszeretni, ha az ember 
átéli a gyorshajózás pillanatait.  
Érdekességként kiemelnénk azt is, hogy bár mindhárom 
említett hajó szárnyas, még közöttük is viszonylag nagy 
az eltérés, az utazás élményét tekintve biztosan. A 
Bíbicen utazva ugyanis sokkal inkább érezzük azt, hogy 
a vízzel együtt mozgunk minden egyes percben, szinte 
magunk is vízimadarakká válunk, míg a Vöcsök és a 
Sólyom inkább a lendületes haladást érzékelteti. 

Emlékezetes program az egész családnak
Manapság nagyon nehéz olyan szabadidős elfoglaltságot 
találni, amely minden korosztály számára érdekes, 
értékes és izgalmas lehet. A szárnyashajós utazás 
ilyen. Az egészen pici gyerekek is élvezik a nem 
mindennapi közlekedési eszköz speciális előnyeit, míg 
a kiskamaszok és a kamaszok általában a gyorshajózás 
és az adrenalinfröccs miatt kedvelik meg nagyon hamar 
hajóinkat. 
A szárnyashajó járatok menetideje igazán családbarát. A 
nagyszülőkkel és az unokákkal együtt is érdemes jegyet 
foglalni, hiszen az 1-1,5 órás út senki számára nem lesz 
megterhelő, túlságosan hosszú, vagy – a gyermekek 
esetében – kissé fárasztó. Hajóinkon útközben átfuthatják 
fedélzeti magazinunk több példányát is, amelyekben 
minden korosztály számára kiváló úti célokra, gasztro 
tippekre és bakancslistás látnivalókra bukkanhatnak. 

Programjáratok a hajózás szerelmeseinek
Azon kedves utasaink, akik szívesen megtapasztalnák 
azt, hogy milyen is egy szervezett, tematikus és akár több 
napos utazás szárnyashajóval, bizonyára élvezni fogják 
programjárataink minden előnyét az Esztergomba, 
Solt-Révbérpusztára, Kalocsára vagy Pozsonyba tartó 
hajóinkon. 
A szervezett programok között városnézés, 
sétavonatozás, várlátogatás, pincelátogatás, borkóstoló, 
lovaskocsikázás, múzeumlátogatás, ipar-, és 
képzőművészeti bemutató, lovasbemutató és gasztro-
kirándulás is szerepel. A kétnapos, Pozsony/Dévény 
túra különlegessége, hogy az első nap teljes egészében 
Pozsonyról szól, míg a másnap Dévény várának, és 
a Duna - Morva torkolatának megcsodálásával telik. 
Aktuális programjainkról a honlapunkon találnak 
részletes információt!

A MAHART a szárnyashajó flotta felújítását tervezi
Cégünk tevékenységének egyedülálló és különleges 
élményt biztosító üzletága a szárnyashajózás. Az első 
hajókat a Szovjetunióból szerezte be a cég, majd 1963-
ban kezdte meg a MAHART a szárnyashajózást a Dunán, 
melyben azóta több évtizedes tapasztalatunk van. A 
Zvezda motorokkal ellátott, szovjet gyártmányú hajótest 
megjelenése igazi kuriózum volt az országban, és a 
hajózás a vonzerejéből mit sem vesztett az évek során. 
Tekintettel arra, hogy a szárnyashajózás töretlen 
népszerűségnek örvend, utasaink kényelmét szem 
előtt tartva cégünk is tervezi a közeljövőben a hajópark 

 A Duna vízimadarai

Vérpezsdítő, magával ragadó, felejthetetlen. Ilyen élmény az, amikor egy szárnyashajó 
fedélzetén utazunk, és a Duna hullámait szeljük. A MAHART szárnyashajó flottája gondoskodik 
arról, hogy az utazás minden alkalommal biztonságos, kényelmes és maradandó emlék 
legyen. 
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A Dunakanyarban szinte nincs olyan település, amelybe 
ne szeretett volna bele egy híres írónk, költőnk, 
színészünk, vagy más neves, ismert és elismert 
magyar személyiség. Most egy kis felfedező körútra 
indulunk, hogy egy kicsit közelebbről is megismerjük 
az otthonaikat. Tartsanak velünk! 

Migazzi-kastély, Verőce
Az eredetileg barokk stílusú kastélyt Migazzi Kristóf 
püspök építtette 1769-ben, méghozzá Isidore Canevale, 
francia származású építész tervei alapján. Egyes 
feltételezések szerint a kastély egy római őrtorony helyén 
áll, ám a terület feltárása nem történt meg, így erről 
biztosat nem tudhatunk. A Verőcén található épületnek 
mindenesetre színes a múltja, hiszen olyan bérlői 
voltak, mint például Zubovics Fedor, huszárkapitány. Ő 
alkalmazta Sisa Pistát, a valamikori betyárt a kastély 
lovászaként, miután az jó útra tért. A Migazzi-kastélyban 
jelenleg a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat 
otthona működik.

Híres emberek 
híres otthonai

Babits Emlékház, Esztergom
Esztergom már az első találkozás alkalmával 
megszerettette magát Babits Mihállyal és feleségével, 
Török Sophieval. A házaspár 1923-ban járt először 
a városban, méghozzá hajóval, így a Dunáról 
szemlélhették meg Esztergom mesés panorámáját. 
Ezután minden nyáron a városban nyaraltak, majd házat 
vásároltak maguknak. A Babits házaspár 13 nyarat 
töltött Esztergomban, itt fogadták a barátaikat, és itt 
íratták alá a híres autogramfalat velük. A távozásuk után 
a családi kupaktanács döntött arról, hogy átfessék vagy 
meghagyják-e a neveket. Így történhetett, hogy a falon 
olyan nevekre bukkanhatunk, mint Tóth Árpád, Karinthy 
Frigyes, Szabó Lőrinc, Radnóti vagy éppen Móricz. 
Az autogramfalat 2008-ban restaurálták ugyan, de máig 
megtekinthető ez az értékes irodalmi és történelmi 
emlék.

Patkó-villa, Visegrád-Szentgyörgypuszta 
Babits Mihályhoz hasonlóan Gobbi Hilda is első látásra 
megszerette a Dunakanyart, ezért telket vásárolt 
magának, hogy megépítse új otthonát Visegrád-
Szentgyörgypusztán. A Patkó-villa néven ismerté 
vált épület a közeli utcáktól messze helyezkedik el, a 
fák pedig teljesen eltakarják, így őrzik a Patkó-villa 
nyugalmát. Az elnevezése annak köszönhető, hogy a 
bejárati nagykapun, a kiskapukon és a házon is nagyon 
sok helyen megtalálhatóak díszítésként a színésznő által 
gyűjtött patkók. 

megújítását, illetve új, kényelmesebb, korszerűbb 
gyorshajók beszerzését. Cégünk jellemzően 1-1,5 órás 
utakra használja a hajókat, amelyek mintegy 70 km 
távolságot tesznek meg egy alkalommal.
Körülbelül 3500 üzemóra után szokták cserélni a 
motorokat. Figyelembe véve szárnyashajóink futási 
teljesítményét, ez a 3500 üzemóra kb. 4-5 éves 
használatot jelent. A kis távolság, valamint azok között 
elhelyezkedő kikötők kezelése miatt az irányváltók nagy 
terhelésnek vannak kitéve.
A következő években elsősorban gyorsjáratú, várhatóan 
5 db 45-55 fő befogadóképességű, 1 méternél kisebb 
merülésű és legalább 60 km/h sebességű, lehetőleg 
fix hajócsavaros, az európai hajóépítési előírásoknak 
megfelelő hajók beszerzését tervezi a MAHART 
PassNave, de emellett vizsgáljuk az üzemeltetésben 

lévő 4 db szárnyashajó átépítésének lehetőségét is. A 
tervezett átépítés tartalmazza majd a motorcserét, a 
vezérlés-, navigációs rendszer felújítását, a testszerkezet 
átvizsgálását, az utastér átalakítását, az ülések cseréjét, 
valamint a tűzoltórendszer átalakítását is.

Legfőbb célunk, hogy hajóink továbbra is utasaink 
kényelmét és biztonságát szolgálják, amely 
elengedhetetlen alapkövetelmény ahhoz, hogy utazásaik 
során gondtalanul élvezhessék az élményt, amelyet a 
hajózás nyújt. Fontos számunkra a folyamatos megújulás, 
mind a hajók, mind pedig járataink útvonalát illetően, 
továbbá programhajóink színes kínálata tekintetében. 
Ezt alátámasztva utasaink minden évben megerősítenek 
abban, hogy jó és biztos irányba haladunk.

5+1 ÉRDEKESSÉG
A SZÁRNYASHAJÓKRÓL

1. Mitől szárnyas a szárnyas?  Ugyanolyan 
szárnykiképzés van egy szárnyashajón, mint a 
repülőgépeken. A különbség csupán az, hogy a 
repülőgépen a levegő felhajtóereje emeli a gépet, 
a hajón pedig a víz. A hajón a szárny alul van, a 
szárnyon siklik. 

2. Sötétedés után a korlátozott látási viszonyok 
és a gyorsaság miatt nem közlekedhetnek 
szárnyashajóink. Ezért nem találkozhatnak késő 
délután vagy este induló járatokkal a menetrendben.
 
3. Gondolták volna? A hajók 60-65 km/h sebességgel 
repülnek a Dunán. 

4. A Vöcsöknek és Bíbicnek kb. 1000 lóerő a 
teljesítménye!

5. A Vöcsök merülése (úszva, ha a szárny a vízben 
van) 23 deciméter, a Sólyomnak 22 deciméter, míg a 
Bíbicnek 10 deciméter.

+1 A szárnyashajókon nincs fék! Ha nem adunk gázt, 
lassul a hajó, illetve ha ellenkező irányba forgatjuk a 
hajócsavart, akkor is lassítani lehet vele. 

Babits Emlékház, Esztergom



Amikor 1965-ben felrobbantották a Nemzeti Színházat, 
Gobbi Hilda a megmaradt gerendákat megmentette, és 
a Dunakanyarba szállíttatta, hogy a házában felhasználja 
ezeket az emlékeket.  A Duna felőli erkélyről régen egész 
Kisoroszi községnek a csodálatos panorámáját lehetett 
látni. Gobbi a házat arra a célra akarta hagyni, hogy 
színészek, rendezők, írók, alkotók használják a művészet 
nagyságát öregbítve.

Dreher vadászkastély, Szentendre
A neves Dreher család vadászkastélya Szentendrén 
található, a Lajos-forrás szomszédságában. A család 
a ’30-as években, még a második világháború előtt 
vadászkastélyt építtetett a Bölcső-hegy oldalába, az 
akkoriban még Dobra Voda néven ismert forrás mellé. 
Sajnos azonban a világháború alatt a Dreherek gyárát 
államosították, a pilisi kastélyt pedig a nép vehette 
használatba. Ezután a család már nem tartózkodott a 
vadászkastélyban. Később az 587 méter magasan álló 
épületben megnyílt a Ságvári Endre menedékház, amely 
az évtizedek alatt lepusztult, azonban a hírek szerint 
hamarosan újra régi fényében tündökölhet. 

Szőnyi István Emlékmúzeum, Zebegény
Szőnyi István 1924-től egészen haláláig Zebegényben 
élt és alkotott. Megihlette a gyönyörű zebegényi táj és a 
falu sok lakója, így művészete itt teljesedett ki. Egykori 
lakóháza és műterme 1967-től emlékmúzeumként 
látogatható. Egy látogatás alkalmával többet tudhatunk 
meg a művész élet- és családrajzáról, de az akvarellekről, 
táblaképekről, vázlatokról, tanulmányokról és 
természetesen a rézkarcokról is. Annak köszönhetően, 
hogy a múzeumban múzeumpedagógiai programokon 
is részt lehet venni, az iskolai csoportok, családok 
és a felnőtt látogatók is közelebb kerülhetnek Szőnyi 
Istvánhoz. 

Görgey-villa, Visegrád
Görgey Artúr, a visegrádi remete, 1874. május 8-án 
érkezett hajóval Visegrádra, Görgey István és Dr. Bakody 
Tivadar professzor meghívására. A tábornok először 
a Latinovits villa vendégszeretetét élvezhette, majd 15 
év után testvére is épített egy vadászkastélyt a Duna-
parton. Itt végül a tábornok olyan neves embereket 
fogadott, mint gróf Tisza Kálmán miniszterelnök, és fia, 
Tisza István, Mikszáth Kálmán, Than Mór elismert festő, 
Móricz Zsigmond, vagy éppen Jászai Mari színművésznő.
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A visegrádi lakosok nagyon szerették a tábornokot, aki 
jó kapcsolatot ápolt a helyiekkel. Gyakran látták őt a 
vízparton álldogálni, ahol a Dunán haladó hajókat nézte. 
Innen kapta a visegrádi remete nevet is. 

Latinovits villa, Visegrád-Szentgyörgypuszta
A XIX. század utolsó negyedében épült Dr. Latinovits 
Frigyes felsőházi tag palotája, amelyet a nagy építész, 
Feszl Frigyes tervezett. A Latinovits család ennek a 
teleknek a Duna felé néző oldalára vadászházat épített, 
ennek a háznak a stílusa a szemfülesek számára még 
másik két visegrádi házon is felismerhető. Ahogyan már 
írtuk, Latinovits Frigyes egy saját lakrészt biztosított 
Görgey Artúr tábornoknak, aki naponta találkozhatott 

régi barátaival és az őt felkereső tisztelőivel. 
A ház jelenleg eladó, sajnos nem látogatható, ám a 
főútról érdemes megtekinteni, hiszen még ma is őrzi 
emlékét az egykori pompának a ma csak Gundel-
Latinovits néven emlegetett villa.

Sylvia Lak, Nagymaros
Kittenberger Kálmán, a híres Afrika-kutató Damaszkin 
Arzén földbirtokossal látogatott először Afrikába, 
mint preparátor. Végül a Nemzeti Múzeum anyagi 
támogatásával igen gazdag gyűjteményt állított össze 
a múzeum számára. Kittenberger Kálmán élete során 
6 alkalommal járt Afrikában, ahol összesen 16 évet 

töltött. A híres Afrika-kutató gyakran napokig követett 
elefántcsordákat, és sokszor került életveszélyes 
helyzetbe, egy esetben rátámadt egy oroszlán is.
Kittenberger Kálmán életének utolsó 10 évét 
Nagymaroson töltötte feleségével. Lakóháza, a Sylvia 
Lak ma is Nagymaroson áll, magántulajdonban van. 
Egyes feljegyzések szerint Fekete István író és Kovács 
Ödön ornitológus is gyakran vendégeskedett itt.

Móricz Zsigmond háza, Leányfalu
A Leányfalun található Móricz-ház története nagyon 
érdekes, hiszen a Móricz család azért vásárolta meg 
1911-ben a 3 holdas szőlőst, mert beleszeretett a diófába, 
amely a telken állt. 1912-ben Móricz Bálint egy kis házat 
épített itt, azt bővítették Kós Károly tervei alapján. Móricz 
Zsigmond 1936-tól 1942-ig, vagyis haláláig itt is lakott 
Leányfalun. 1952-ben, Móricz Zsigmond halálának 10. 
évfordulóján a lányai megnyitották a nagyközönség előtt 
édesapjuk dolgozószobáját, amit 1979-ig nyáron ingyen 
lehetett megtekinteni (több mint tízezren látogatták 
meg).
Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulóján, 1979-
ben a magyar állam megvásárolta a szoba berendezését, 
könyvtárát, illetve irattárát, és a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban helyezte el. Ott látható és kutatható, a ház 
pedig azóta is magánkézben van. 

Petőfi Sándor szüleinek háza, Vác
Bár Petőfi Sándor eredetileg nem váci kötődésű, szülei 
egy évig Vácon laktak. Hogy miért érdekes akkor a váci 
épület? Nos, a költő egy látogatása alkalmával itt írta 
meg Anyám tyúkja című versét. A történet szerint Petőfi 
Vácon akart felszállni a gőzhajóra, amivel Pestig utazott 
volna. Mivel lekéste a járatot, az Arany Szarvas fogadóban 
éjszakázott, amely a Pannónia házban működött 1889-
ig. Így szerette meg a költő a várost. A köztudatban az él, 
hogy Petőfi szülei a Báthory utcai sarokházban laktak.

Az említett települések közül kiránduló-, és 
szárnyashajó járataink Szentendrén, Leányfalun, 
Vácon, Zebegényben, Esztergomban, Nagymaroson és 
Visegrádon is kikötnek!

Sylvia Lak, Nagymaros



Hajónapló          1110          Hajónapló

Tökvilág Esztergom,
a rejtélyek városafesztivál

Kreatív, ambiciózus, maximalista, közben pedig a végletekig 
szerény. Kónya András olyan detektív turizmust épített fel 
Esztergomban, amelynek köszönhetően minden kedves 
utasunk még több élményt szerezhet egy kirándulás 
alkalmával a városban, mint korábban. Mit jelent a detektív 
turizmus? Hogyan zajlik egy rendhagyó városnézés 
Esztergomban, a rejtélyek városában? 

A zebegényi Tökvilág fesztivál elsöprő sikere 
minden évben megerősít bennünket abban, hogy a 
település nem csak csodás természeti adottságokkal 
rendelkezik, de a fesztiválozásban is élen jár. Töretlen 
népszerűsége talán annak is köszönhető, hogy 
megőrizte bájos, családias hangulatát. 

Felnőttek és gyerekek egyaránt élvezhetik a 
programokat, sőt, az apró kezek gyakran sokkal 
ügyesebbnek bizonyulnak!

A Tökvilág fesztivál színpadi programjai
A fesztivál palettáját a tökös programok mellett minden 
évben színpadi programok is színesítik, idén sem lesz ez 
másképp. 

Szeptember 28-án, szombaton fellép Szalóki Ági 
és zenekara, Mihályi Réka a Masni és Pocó című 
gyermekműsorral, ezenkívül lesz bábszínház is, 
visszatérő fellépő a Váci Ifjúsági Fúvószenekar, és a helyi 
iskolások műsorát is meg lehet tekinteni. 

A fesztivál nagyon szerethető tulajdonsága, hogy 
hibátlanul illeszkedik Zebegény bájos életéhez, itt 
ugyanis pillanatok alatt otthon érezhetjük magunkat 

a kötelező feszengés nélkül. Úgy érezzük, 
hogy szívesen költöznénk a településre, 

amelynek olyan a dunai panorámája, 
hogy szem nem marad szárazon 

naplemente idején. 

Kulináris élmények, kézműves 
vásár
Nem fesztivál egy fesztivál 
g a s z t ro - k ü l ö n le g e s s é g e k 
nélkül! Szerencsére a Tökvilág 

fesztiválon a színpadi programok 
és megmérettetések mellett 

ínycsiklandozó tökös ételeket és 
italokat kóstolhatunk. Talán el sem 

tudjuk képzelni, milyen sokféleképpen lehet 
feldolgozni ezt a narancssárga gyümölcsöt. 

Ha pedig végig kóstoltuk a színes kínálatot, érdemes 
szemezgetni a kézműves és hagyományőrző vásár 
árusainak portékájából is. 
Ez a fesztivál magáért beszél. Annyi hangulatos és 
figyelemfelkeltő programmal, illetve finomsággal várja 
az érdeklődőket, hogy hosszú ideje nem csak a helyi 
lakosok szíve csücske, de az ország számos pontjáról 
érkeznek a rendezvényre. Egy zebegényi hajókirándulás 
pedig méltóképpen megkoronázhatja a Tökvilág fesztivál 
élményeit!

Színes élmények Zebegényben!

Szeptember 28-án érdemes lesz Zebegénybe utazni, 
akár egy kirándulóhajó fedélzetén, ugyanis a színes 
programokat felsorakoztató rendezvény garantáltan a 
legtöbb tököt gyűjti össze a „tök jó” élmény 
kedvéért. A tökös versenyek, feladatok és 
megmérettetések pedig csak tovább 
fokozzák az egyébként is fergeteges 
hangulatot.

Mi vár bennünket 
Zebegényben? 
Természetesen lesz tökfaragó, 
töklökő, töksúly saccoló és 
tökmagpöckölő verseny, ahol 
megmutathatjuk, mennyire 
vagyunk erősek, találékonyak 
vagy éppen kreatívak. A tökpöckölő 
versenyt rengeteg nevetés kíséri, elvégre 
otthon viszonylag ritkán gyakorolja az ember 
ezt a nemes versenysportot. 

Azok sem fognak csalódni, akik szívesen neveznének a 
Tökmérettetésre, vagyis szeretnék elvinni az aranyérmet 
a hosszú, és igencsak súlyos, hozott tökökkel. A 
rendezvényen egyébként az eredményhirdetés is nagyon 
fontos programpont, elvégre mégiscsak a Tökvilág 
fesztivál lát bennünket vendégül. A fesztivál keretében a 
helyszínen megmutathatjuk, hogy a tökfaragást művészi 
szintre is lehet emelni. Az pedig már csak hab a tortán, 
hogy ezek a tökök akár a kertünk díszei is lehetnek, 
töklámpás formájában. 

A kérdésre választ ad a Rejtélyek Városa, amely egy 
sikeres, gyermeklelkű esztergomi vállalkozó törekvése 
a szerethető és izgalmakkal fűszerezett városnézésért. 

Évente több ezer turista utazik Esztergomba a MAHART 
hajójáratain. Melyek azok a helyszínek, ahova Ön 
szerint mindenképpen érdemes ellátogatnia annak, 
aki a város látványosságait jobban meg szeretné 
ismerni?
Az ember minden irányban talál érdekességet és 
látnivalót, bármerre is indul, de talán a két legszebb és 
legizgalmasabb rész a főtér, ahol a városháza is van és 
rengeteg műemlék jellegű épület. A másik a Bazilika és 
vár környéke, ahonnan gyönyörű a kilátás a Dunára, a 
Szlovákiába ívelő hídra és a városra is.

Ön hogyan kötődik a városhoz?
Esztergomban születtem. Rengeteget költözködtünk, 
több városban is laktam, de végül mindig hazahúzott 
a szívem Esztergomba. A szívem alatt a családomra, 
barátaimra és az itt átélt élményeimre gondolok.
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Több történet közül is választhatnak a kalandra 
éhes kirándulók? Gyerekek számára is készülnek 
programokkal?
Már tizenegy magyarországi nagyvárosban vagyunk 
jelen. Érezhető a részrehajlásom és a származásom, 
mert Esztergomban van a legtöbb történet, összesen 
öt különböző sztori és útvonal közül választhatnak a 
nyomozóink. A feladatok nehézsége és a krimi téma 
miatt elsősorban felnőtteknek ajánlom magunkat 
(legalábbis nem sok kisgyerekkel találkozni, aki krimit 
néz vagy olvas), viszont nagyon sok osztály és gyerekes 
család is érkezik hozzánk és úgy gondolom, hogy csak 
azt engedhetjük meg magunknak, hogy mindenki 
elégedetten távozzon.

Hogyan áll össze egy-egy történet? Mennyire kell 
aktívan részt venni a játékban, jut idő a városnézésre 
is közben?
Például egy „kötelező osztálykirándulós városnézésnél” 
azért vagyunk jobbak, mert nem veszik észre a 
játékosaink, hogy a történet követése közben bejárták 
és megnézték a várost. Ráadásul sok mindent olyan 
közelről megvizsgálva, ahogy maguktól nem biztos, 
hogy belemélyedtek volna. Minden egyes játék máshogy 
épül fel, de talán az közös bennük, hogy a 2-2,5 km séta 
alatt információ-morzsákat (betűket, szavakat, jeleket) 
gyűjtenek, majd utána, negyed-fél óra alatt összegezve 
a találtakat tudnak minden részletet a helyére illeszteni. 
Így maga a séta rugalmasabb, megállhatnak kávézni, 

sörözni, fagyizni, nem fogják elveszíteni a fonalat. A 
játékidő is teljesen kötetlen, de egy kényelmes tempóval 
kb. 2 óra az egész.

Nem szeretnénk túlságosan sok kulisszatitkot 
felgöngyölíteni, de annyit azért elárulna, hogy a város 
mely látványosságait tekinthetik meg utasaink, ha ezt 
az egyedi városnéző programot választják?
Az öt történet közel száz pontot érint a városban. Ahol 
átfedések vannak a sétában (de nem feladatban), az 
egyedül a főtér. Egyébként foglalkozni kell a Bazilikával, a 
Lipót terasszal, Mária Valéria híddal, Balassa szoborral, 
egy volt polgármesterünk emléktáblájával stb. 

Kiránduló-, és szárnyashajó járatainkon gyakran 
utaznak külföldi turisták, akik örömmel fedeznék fel 
Esztergomot. A magyaron kívül esetleg más nyelven is 
megismerhetik a Rejtélyek Városát?
Igen, minden programunk le van fordítva angol nyelvre 
is. 

Milyen élménnyel térhetnek haza azok, akik részt 
vesznek a Rejtélyek Városa egy-egy tematikus 
programján? Hogyan viszonyulnak a konkurenciához?
Amikor 2013-ban belevágtam, nem találtam a piacon 
felnőtteknek szóló, komoly krimi élményt nyújtó 
szabadtéri nyomozós játékot, csak gyerekeknek szóló 
kincskereséseket, amiket oviban is játszottunk. Azóta 
sokakat motiváltak és bátorítottak a sikereink. A 
programjaim kidolgozására nem voltak mások hatással, 
nem tudtam a konkurenciától ihletet meríteni, így azt 
merem mondani, hogy „eredeti” élményt kapnak a 
vendégeink. Továbbá, ha valaki nem szeretne megállni 
egy program végig játszásánál, egy izgalmas dolgot fog 
észrevenni: a különböző történetek összefüggnek egy 
nagy, kerek egészet alkotva. 

Mit jelent ez pontosan?
A Rejtélyek Házánál több, más jellegű programcsoportunk 
is van. A Rejtélyek Városa, ami szabadtéri nyomozós 
játék, a Rejtélyes Vacsora, ahol étteremben szerepjáték 
és logikai társasjáték keretein belül zajlik a kaland, illetve 
van egy Hotel Krimi névre hallgató nyomozószobánk 
is. Ez gyakorlatilag egy szabadulószoba, azzal a 
különbséggel, hogy nem kijutni kell zárak kinyitásával 
és logikai feladatok segítségével, hanem felderíteni egy 
fordulatos gyilkosságot. Ezekkel együtt összesen több, 
mint egy tucat sztorink van, amik összekapcsolódnak, 

előbukkannak bennük azonos szereplők, olykor utalunk 
egy másik történet eseményére. 

Mivel a tizenegy Rejtélyes Városunk bármelyikében 
végig vihetők, így aki turistaként Esztergomban felderíti 
például az éjszakai pillangó halálának az esetét, ami 
Don Giovanni irodaházában játszódik, folytathatja 
például Pécsett egy Rejtélyes Vacsorával, ahol akár ő 
maga is Don Giovanni bőrébe bújhat egy szerepjáték est 
erejéig és nyomozhat a barátaival együtt, akik más-más 
szerepeket öltenek magukra.

Ha arra kérném, hogy röviden foglalja össze, Ön szerint 
miért érdemes hajóval Esztergomba kirándulni, mit 
válaszolna? 
Kevés ilyen gazdag történelmi múlttal és programmal 
teli jelennel rendelkező város van az országban, ahova 
mindenki autóval vagy busszal jön. Ha van választásom, 
biztosan nem állok be a sorba, hanem már az ideutazást 
is élménnyé varázsolom. És mi más van, ami olyan 
könnyen elérhető, mint egy kalandos hajózás a 
Dunakanyaron át?

Minden kedves utasunknak kellemes hajózást, és 
élményekben, illetve rejtélyekben gazdag városnézést 
kívánunk Esztergomban, a Dunakanyar kapujában!

Merész, újító és kreatív ötlet 
egy rendhagyó városnéző 
programot megszervezni 
a kirándulóknak úgy, hogy 
a program közben valóban 
megismerjék Esztergom több 
arcát is. Miért érezte ennek 
szükségét? 
Én nem egy 31 éves felnőtt 
vagyok, hanem egy 3+1 éves 
gyerek. Imádok játszani, a 
szabadban lenni és együtt 
tölteni az időt a barátaimmal. 
Gondolom más is így van vele, 
viszont bennem talán annyival 
erősebb ez az indíttatás, hogy 
kezdek is vele valamit – így a 
hobbim lett a hivatásom. Az 
iskolában a szívem legmélyéről 
gyűlöltem a kötelező városnézéseket. Most pedig, ha 
turistáskodom, nem tudom, hogy álljak neki. Nem 
szeretnék idegenvezetőt, sem csoportot, szabadabban 
mozognék. Felkészülni sincs affinitásom előzetes 
olvasmányokkal. Úgy gondolom, hogy a Rejtélyek Városa 
programunk megoldás minderre. Egy izgalmas krimi 
történetbe csöppenünk és játszunk egyet, miközben a 
legfontosabb látványosságokat is meg kell vizsgálnunk 
közelről olyan információkért, amiket valamilyen módon 
felhasználunk a megoldáshoz. Összegezve, én azt 
csinálom, amit szeretek, jó élményt tudok szerezni vele 
másoknak és Esztergom megítéléséhez és közéletéhez 
is hozzá tudok tenni.

Mit jelent a detektív turizmus kifejezés, mi valójában a 
Rejtélyek Városa?
A vendégeink bármilyen időpontban, egyénileg vághatnak 
bele az élménybe. Mi pár szóban ismertetjük a programot 
és átadunk egy kaland-feladatsort. Ez kalauzolja őket 
keresztül Esztergom legizgalmasabb részein, érintve 
szobrokat, műemlékeket, látványosságokat, amikről egy-
egy információ leolvasásával és a feladatsorunk szerinti 
felhasználásával fel tudnak deríteni egy rejtélyes esetet. 
Tartozék még egy térkép, brandingelt íróeszköz és egy 
menő mappa is, amit majd otthon is tudnak használni. 
A játék végén egy kincsesládát fognak kinyitni, amiben 
megtalálható a pontos megfejtés és egy-egy oklevél, 
amit eltehetnek emlékbe.
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A Dunakanyar
legendás várai

A Dunakanyar várainak felkeresése 
nem csak izgalmas őszi program, 
de hozzájárulhat ahhoz is, hogy 
jobban megismerjük ezáltal a térség 
szédületesen érdekes, fordulatokban 
gazdag történetét. Az esztergomi 
vár, a nógrádi vár, a visegrádi vár és 
Drégelyvár ugyanis ma is őrzi a letűnt 
korok emlékét a köveiben. 

Géza fejedelem trónra kerülése után a várost választotta 
székhelyéül, és később fia, István király uralkodása alatt 
is fontos színtér volt a Várhegy. Sok évvel később, 1543-
ban és 1605-ben a vár török kézre került, feltehetően 
ekkor töltötték fel földdel a királyi palota helyiségeit. 
1683-ban és 1706-ban újabb ostromokat szenvedett el 
a vár, és csak 1934-1938 között tárták fel a királyi palota 
romjait.
Egy városnézés során érdemes felkeresni a Vármúzeum 
állandó és időszakos kiállításait, és a Szent István 
termet is, ahonnan csodás kilátás nyílik a Vízivárosra. A 
Magyar Koronás Királyok Panoptikum és a Budai torony 
szintén kihagyhatatlan látnivaló. Azt azonban fontos 
tudni, hogy a Vármúzeum igen kis része érhető csak el 
kerekesszékkel és babakocsival. 
A Várhegy az esztergomi hajóállomástól 15-20 perces 
sétára található. 

Visegrádi Fellegvár
Bár sokan úgy hiszik, hogy a Fellegvár a város első és 
egyetlen vára, ez valójában nem igaz. Visegrád első vára 
és temploma a Sibrik-dombon állt, méghozzá egy római 
kori tábor maradványaira építették őket. A tábor a Római 
Birodalom határán húzódó limes része volt, melyet 325-
330 között építettek, és a Pone Navata nevet viselte. 
Amikor Géza fejedelem Esztergomban alakította ki 
központját, a Sibrik-domb fontos stratégiai része lett a 
Dunakanyarnak, de a XII. századra már sokat vesztett a 
jelentőségéből. 
A visegrádi kettős várrendszert IV. Béla király és 
felesége, Laszkarisz Mária királyné építtette, 1250-1260 
körül. Később Károly Róbert, Luxenburgi Zsigmond és 
Mátyás király is bővítette. Katonai célra alkalmatlanná 
vált, miután a törökök elpusztították. 
Egy kirándulás alkalmával a vártörténeti kiállítás, a 
rekonstruált makett-erődrendszer, a Szent korona 
történeti kiállítás, a Panoptikum, illetve a vadászati, 
halászati és gazdálkodási kiállítás is érdekes 
információkkal szolgálhat. Családi kiruccanáshoz, vagy 
egy közös túrázáshoz remek úti cél a vár, amelyet egy kis 
bobozás még izgalmasabbá tehet. 
A Fellegvárat a visegrádi hajóállomástól busszal 
érdemes megközelíteni, bár akik szeretik a kihívásokat, 
gyalogosan is bevehetik a területet. A vár 333 méter 
magasról néz le az alatta csordogáló Dunára.

TIPP! 
Akik kedvelik a nagy túrákat, és szívesen töltik 
az idejüket a térség váraiban, azok számára 
a Börzsöny még több izgalmas meglepetést 
tartogat. Ipolydamásd közelében Damásd vára, 
Márianosztra közelében pedig Zuvár romjai 
tanúskodnak a Börzsöny színes történetéről. 

Drégelyvár
Drégelyvár elhelyezkedése és a vár ostromának 
története azok számára is ismerős lehet, akik csak 
most kezdik felfedezni a Dunakanyar csodás tájait. 
Szondi György hősies küzdelmét, a vár pusztulását és 
Szondi két apródjának legendáját nem csupán irodalmi 
emlékeinkben ismerhetjük meg, sőt! A Szondi kiállítótér 
és Turisztikai Központnak köszönhetően arról is 
tájékozódhatunk, hogy merre vezetett a Szondi-alagút, 
illetve a Varga-tó, a Lányárok és az Aranygomb-hegy 
legendája is megmutatkozik számunkra.
Drégelyvár maradványa a Börzsönyben helyezkedik el, 
Nagyoroszi és Drégelypalánk között. 1321-1390 között 
királyi vár volt, 1526 után ide menekült Várday Pál 
érsek, ő nevezte ki a drégelyi uradalom intézőjévé és 
a vár parancsnokává Szondi Györgyöt. Mivel a vár nem 
tudott ellenállni a török túlerőnek, 1552 után elveszítette 
stratégiai jelentőségét. A vár pusztulása után csak a 
kapitány két apródja, Libárdy és Sebestyén maradt 
életben.
A vár romjaihoz igen nagy kihívás eljutni, de remek 
családi program lehet, akár kiskamaszokkal is. A kilátás 
pazar, a fényképezőgépeket nem szabad otthon hagyni!

Nógrád vára
Drégelyvárhoz hasonlóan a Börzsöny mélyén található 
a nógrádi vár is, amely közel ezeréves múltra tekint 
vissza. A szabálytalan alaprajzú kővár 1108 előtt épült. A 
belsővár épületeit Báthory Miklós váci püspök emeltette, 
ekkor készült el a nagyméretű, három emelet magas 
öregtorony is, amelynek romja magasan emelkedik a vár 
többi maradványa fölé.
Nagyon érdekes, hogy a belsővár feltöltődött árkában egy 
ásatás alkalmával megtalálták azt az 1483-as évszámmal 
jegyzett Báthory-címert, amely az építkezések végét 
jelezte. Bár a vár török kézre került, pusztulását mégis 
az okozta, hogy egy villám csapott az öregtoronyba, 
egy nyári vihar közben. Ez felrobbantotta az itt tárolt 
puskaport, melynek következtében megsemmisült a 
teljes belsővár.
A nógrádi vár romjait ennek ellenére érdemes felkeresni, 
mert itt azt érezhetjük, hogy mi is részesei vagyunk a 
történetének. 

Esztergomi vár
Az esztergomi vár egy hajókirándulás során már a 
hajóról is könnyedén észrevehető, hiszen a Várhegyről 
magasodik a Duna fölé.



szerelmeseinek
A Dunakanyarban számos olyan kilátóval találkozhatunk 
kirándulásaink során, amelyek bámulatos dunai panorámával 
várnak bennünket. Az alábbi 3+1 népszerű kilátó gondoskodik 
arról, hogy az őszi utazásainkon is a lehető legszebb 
látvánnyal és emlékekkel gazdagodjunk! Indulhat a túra?

Petőfi-pihenő
A Petőfi-pihenő Szentendre és Pomáz között a Kő-
hegy oldalában található, ahova a szentendrei Lajos-
forrástól lehet eljutni. A pihenő attól igazán különleges, 
hogy egyes források szerint 1845. szeptember 23-án 
Petőfi Sándor a barátaival, Vahot Imrével és Vahot 
Sándorral innen csodálta meg a csodás panorámát, 
miközben Esztergom felé kirándultak. A látogatásuk 
emlékét egy 1958-ban emelt kőoszlop is jelzi.  

A pihenőből látható a szemben csordogáló Duna, 
illetve Szentendre varázslatos városa is, és csupán 
néhány méterre van a „Gomba szikla”, amelyet 
Napóleon kalapjaként is emlegetnek a tetején 
található háromszögletű kő miatt. A pihenőhöz akár 
kisgyerekekkel is érdemes ellátogatni, a túra hossza 6 
km, a szintkülönbség viszont csak 200 méter. A közeli 
menedékház mellett található padoknál és asztaloknál 
célszerű megállni egy kicsit pihenni, innen csak 5 
percre van a zöld jelzésen a Petőfi-pihenő.

Tipp! Ez a kirándulóhely kevésbé népszerű, mint 
a Salamon-torony vagy a Prédikálószék, de 
ajánlatos felkeresni azoknak, akik szívesen 
gyönyörködnének a tájban onnan, ahol egykor 
Petőfi Sándor is tette.

Rezső-kilátó
A kilátó Tirts Rezsőről kapta a nevét, ő készítette egykor 
Dobogókő első turistajelzését, de szerepet vállalt a 
parkerdő feltérképezésében is. Az építmény különleges 
helyen áll, hiszen innen a Szent Mihály-hegy, a Csóványos, 
a Nagy Hideg-hegy, a Prédikálószék, a Vadálló kövek, 
illetve a Rám-hegy is látható. 
 
Ahhoz, hogy mindenki számára könnyen felismerhetőek 
legyenek a hegycsúcsok és települések, egy panoráma 
tábla segít, amelyet a kilátónál helyeztek el. A padoknak 
és asztaloknak köszönhetően akár piknikezni is lehet itt, 
és mivel a kilátóhoz vezető sétány akadálymentesítve 
lett, ezért akár kerekesszékkel és babakocsival is el 
lehet ide látogatni. 
Az információs tábláknak köszönhetően ráadásul 
a kirándulók a környéken található főbb turisztikai 
látnivalókkal is megismerkedhetnek. Egy évben egyszer 
szinte kötelező ide ellátogatni, a fotózás szerelmeseivel 
pedig előfordul, hogy minden héten találkozhatunk a 
kilátóban.

Tipp! Mivel a Rezső-kilátó folyamatosan látogatható, 
ezért tiszta időben minden évszakban érdemes 
felkeresni, hiszen a Dunakanyar mindig más-más 
arcát mutatja innen számunkra.

Boldog Özséb-kilátó 
A kilátó a 756 méter magas Pilis-tetőn áll, amely 
a Dunántúli-középhegység legmagasabb pontja. A 
geodéziai mérőtorony felújítását követően a torony új 
lépcsősort kapott, illetve új tetőszintet alakítottak ki, 
ahonnan a Budai-hegység és a Vörösvári-medence is 
látható. 

A kilátónál elhelyezett webkamerának köszönhetően 
kirándulás előtt akár otthonról is megnézhetjük, milyen 
az időjárás a Pilis-tetőn, a végén pedig akár vissza is 
nézhetjük magunkat a felvételeknek köszönhetően. Ez a 
gyerekeknek különösen szokott tetszeni, míg a felnőttek 
szívesen fedezik fel a kilátó közelében található számos 
kolostorromot és barlangot.

Tipp!  A kilátó kizárólag gyalogosan közelíthető meg, 
ezért annak érdemes útnak indulni, aki elég 
erőt érez magában, ám a látvány mindenesetre 
kárpótol majd mindenkit a fárasztó, de 
élményekben gazdag túráért. 

3+1
mesés kilátó
a fotózás
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Salamon-torony
A torony, ahol valójában sosem raboskodott Salamon, 
a fotózás szerelmesei számára igazán különleges hely, 
hiszen a vízparthoz közel álló építmény a visegrádi 
Hajóállomástól csupán 5 perces sétára található.

A tetejéről érdemes integetni a Dunán csordogáló 
kajakosoknak és kenusoknak, de akár a Vác felé tartó 
sétahajónak is, miközben elvarázsol Nagymaros 
szépsége. A Salamon-torony hagyományos értelemben 
véve nem kifejezetten kilátó, nagyon fontos történelmi 
jelentőségű emléke Visegrádnak. A kirándulók 
természetesen boldogan másznak fel az építmény 
tetejére a panoráma miatt, emellett nagyon érdekes 
a torony története is. A gyerekek számára különösen 
kedvesek a lőrések, de mindig érdekes számukra az 
a történet, amely arról szól, hogy annak idején hol 
állították fel a hajítógépeket, hol állt a vár kútja illetve a 
pénzverő ház.

Tipp! Egy visegrádi hajókirándulás alkalmával az egyik 
legjobb úti cél egyértelműen a Salamon-torony, 
amelynek megmászása az idősebb korosztály 
számára sem jelent teljesíthetetlen kihívást.



Kulináris különlegességek, életre szóló élmények, 
kényelem, all-inclusive ellátás. A Celestyal Cruises 
hajótársaság hajóútjain legendákkal fűszerezett 
útvonalakon ismerhetjük meg Görögország titkait, 
helyi kuriózumait, és utánozhatatlan történelmi 
értékeit.

Ki ne vágyna arra, hogy egy tengerjáró hajó fedélzetén 
utazva tapasztalja meg a görög kultúra páratlan 
izgalmát, miközben helyi ételeket fogyasztva, fakultatív 
programok során kerüljön még közelebb a mediterrán 
életérzéshez?
A társaság számára fontos, hogy helyi élményekkel 
ismertesse meg utasait, a fedélzeten pedig egyetlen 
percig sem érezzük azt, hogy csak utasok vagyunk. A 
családias hangulatnak köszönhetően valóban személyre 
szóló, egyedi emlékeket gyűjthetünk. Amolyan 
közvetlenül, görögösen. 

Celestyal Cruises, hajózás az élmények felé
A Celestyal Cruises a görög hajózás szakértője, amely 
nem csupán az országon belüli hajózásra szakosodott, 
de a Görög-szigetekre és a kelet-európai térségbe 
is kiváló és egyedülálló utazási lehetőségeket kínál, 
méghozzá prémium minőségben. 

Legfőbb célja, hogy az utasok olyan személyre szabott, 
egyedi élményt szerezzenek a hajóút során, amellyel 
nem veheti fel más utazás a versenyt. Az egyénre 
szabott szolgáltatásoknak köszönhetően mind a 
fedélzeten, mind pedig a szárazföldön életre szóló 
élményt szerezhet az, aki megtiszteli őket bizalmával. 
A hajótársaságot 2017-ben a világ legnagyobb online 
hajós közösségének oldalán a legjobb szolgáltatásokkal 
rendelkező hajótársaságnak választották, 2018-ban 
pedig szintén első helyezést ért el, akkor a legjobb 
fakultatív kirándulásokkal és minőséggel rendelkező 
hajótársaság lett, az utasok tapasztalatai és minősítése 
alapján. 
A cég két közepes méretű hajóval rendelkezik, melyek az 
impozáns Celestyal Olympia és a Celestyal Crystal nevet 
viselik. 
A 214 méter hosszú Celestyal Olympia tengerjáró 
hajó a lehető legtökéletesebb választás azoknak, akik 
kikapcsolódásra és szórakozásra vágynak, hiszen 
felújított fedélzet, új kabinok és színvonalas üzletek 
hosszú sora várja a kalandvágyó utasokat. A 162 méter 
hosszú Celestyal Crystal tervezőit ezzel szemben a 
jachtok világa inspirálta, utasai a fedélzetre lépve 
egy olyan világba csöppennek, ahol a tengeri hajózás 
élményekben gazdag világa összefonódik a modern 
technológiával. 

Mesés útvonalak, egyedi ízélmények
A Celestyal Cruises hajóútjain kipróbálhatjuk a 3, 5 és 
a 7 éjszakás útvonalakat is, érintve Korfut, Míkonoszt, 
Isztambult, vagy éppen Rodoszt. A Celestyal Crystal egyik 
legizgalmasabb útja egy 7 éjszakás, három kontinenst 
is érintő all-inclusive hajózást ölel fel, mely már 1199 
Euro/főtől elérhető. A hajó Pireuszból indul, majd az 
Alexandria – Port Said – Ashdod – Limassol – Rodosz – 
Kusadasi – Pireusz útvonalon halad, így Európát, Afrikát 
és Ázsiát is érinti.
A tematikus utazások során felfedezhetjük Görögország 
valódi arcát, a legendákkal és színes történetekkel 
fűszerezett városok ókori történelmét, miközben 
az ország egyedülálló örökségét, kultúráját és 
gasztronómiáját természetesen a fedélzeten is 
élvezhetjük. Kell ennél több? 
Az ételek helyi alapanyagok felhasználásával, frissen és 
zamatosan kerülnek az asztalra, ennek köszönhetően 
pedig nem csak az ízek, de az aromák is megidézik az 
utánozhatatlanul egyedi görög ízvilágot.

Kényelem és egyedi igények
A hajótársaság számára fontos, hogy a hajó utasai 
megfelelő ellátást kapjanak, ezért egy szakértőkből álló 
csapat segíti az utazás gördülékenységét. A Celestyal 
Olympia és a Celestyal Crystal hajókon jól felszerelt 
orvosi központ áll rendelkezésre, ahol egy orvos és egy 
ápolónő várja a betegeket a hajóút alatt. Akik speciális 
diétát követnek, vagy bizonyos anyagokra intoleránsak, 
egyeztethetnek a részleteket illetően az étterem 
vezetőjével.
A cég szem előtt tartja azt, hogy az utasok kényelme 
az egyik elsődleges szempont. A Celestyal Cruises 
tengerjáró hajón a fakultatív kirándulások, a minőségi 
szolgáltatások és a személyzet szakértelme olyan 
magasfokú kényelmet biztosít az utasok számára, hogy 
nem is lehet kérdés, hogy a hajók egyedi karaktere és 
atmoszférája miért olyan népszerű az utasok körében. 

2020 - A folyami hajózás fellegvára

Sok utasunk már a 2020-as hajós élményeket 
tervezgeti, ami számunkra hatalmas öröm, hiszen 
pontosan látjuk, milyen izgalmas utazások várják a 
hajózás szerelmeseit jövőre. Boldogan tapasztaljuk, 
hogy nem csupán a tengeri hajózás, de a folyami 
hajózás is hihetetlen népszerűségnek örvend, ezért 
szeretnénk, ha terveik között már a jövő évi ajánlataink 
is szerepelnének. 

Hogy ne tekintsünk teljesen a kulisszák mögé, 
ugyanakkor mégis megosszunk néhány izgalmas 
részletet, elmondhatjuk, hogy csoportos hajóútjaink 
a hajózás elkötelezett hívei számára egyedülálló 

Mediterrán 
élmények egy 
görög tengerjáró

fedélzetén
élményeket garantálnak. A csoportos utak közül lesz 
kabinos hajóval szervezett út és a Kaiserin Elisabeth 
II kirándulóhajóval szervezett csoport is, melynek 
köszönhetően néhány év szünet után a Duna legszebb 
részeit, a német, és az osztrák Dunakanyart is nappal 
csodálhatják meg utasaink.

Pozsony, Passau, Bécs és Linz vonzásában
Egy városnézés Pozsonyban, egy történelmi séta 
Bécsben, a Schönbrunni kastély és a kastélykert 
felfedezése, a Szent István székesegyház megtekintése, 
illetve Passauban a Boldog Gizella ereklye meglátogatása 
egyértelműen vonzó lehet azok számára, akik szívesen 
ismernék meg még jobban Szlovákia, Ausztria és 
Németország értékes látnivalóit. 
A Duna felső szakaszának felfedezése szintén izgalmas 
úti cél lehet az épített kultúra kedvelőinek, miközben 
betekinthetnek a helyi falvak életébe, hagyományaiba. 
A Duna alsó szakaszán megismerhetik a természeti 
szépség kedvelői a Duna vadregényes tájait.
Természetesen azok sem fognak csalódni, akik 
Obermüllnél szívesen megkóstolnák a híres helyi mustot 
és a frissen sütött bajor kenyeret sóval meghintve, 
rézfúvósok kíséretében, Bécsben pedig a frissen sült 
„Apfelstrudel” csalogat majd mosolyt az arcukra. 
Utazásainkon ugyanis a kulináris különlegességek is 
főszerepet kapnak. 
A folyami hajóutak különlegessége, hogy a szervezett 
utazásokon pontosan olyan élményeket szerezhetnek 
utasaink, amelyekről a hűvös téli estéken álmodoznak. 
A kivilágított pozsonyi vár, egy klasszikus zenei koncert 
és a hajózás izgalma tökéletes összefonódása azoknak 
a kalandoknak, amelyeket örömmel ajánlunk azok 
figyelmébe, akik nyitottak a felejthetetlen hajóutak 
varázslatos világára. 

Kellemes tervezgetést, és élményekben gazdag 
hajózást kívánunk!

www.maharttours.hu
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built at Visegrád-Szentgyörgypuszta in the last quarter 
of the 19th century. He secured a private suite for the 
famous general Artúr Görgey, who later relocated to his 
brother’s estate, Villa Görgey in Visegrád. Legendary 
Africa explorer Kálmán Kittenberger spent the last 10 
years of his life in Nagymaros, at the Sylvia Lak (Sylvia 
Villa). Last but not least, the parents of Sándor Petőfi, 
Hungary’s most celebrated poet, lived in Vác for a year.

Pumpkin World Festival
Colorful Adventures in Zebegény
The overwhelming success of the Pumpkin World 
Festival in Zebegény every year tells us that Zebegény is 
not only a picturesque village, but it is also excellent in 
organizing festivals. Its unbroken popularity is probably 
due to the fact that the village has kept its charming, 
cosy atmosphere. This year there will be pumpkin 

carving, pumpkin tossing, pumpkin weight guessing and 
pumpkin seed flicking contests, where you can show how 
strong, clever or creative you are. On September 28, Ági 
Szalóki and her band will play music and Réka Mihályi 
will entertain the kids with her show called ”Masni és 
Pocó”. There will also be a puppet-theater, and you can 
enjoy the Youth Brass Band of Vác and local schools’ 
performances. Besides these exciting programmes, you 
can enjoy various different pumpkin flavoured meals. 

Englishsummary
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Welcome aboard!

I’m happy to give you the latest, autumn issue of 
our magazine.
The cheerful summer days are coming to an end and 
school is about to start. We were able to make lots 
of families happy by providing a unique opportunity 
for children who own the Kajla passport to cruise 
with us free of charge. We hope that we were able 
to contribute making the summer break more 
eventful and fun.
The Danube Bend offers countless opportunities 
for relaxation in its magical autumnal colors. Put 
on your hiking boots and backpack! Capture the 
carefree moments! We also give tips for photography 
enthusiasts in our magazine. Moreover, we have 
some great recommendations for both shorter and 
longer trips. On our excursion boats we offer free 
broadband WiFi and extended buffet service.

I wish you a pleasant cruise, have a good time and 
enjoy our magazine!

Gábor Spányik, Managing Director

MAHART - Esztergom, the City of Mysteries
Thanks to András Kónya, now every one of our guests 
can experience a unique tour of Esztergom based on 
what we call the “City of Mysteries Treasure Hunt”. 
(Available in both Hungarian and English.) You can do 
this independently, and at anytime you choose. At the 
start, you will be given a briefing and a list of the tasks 
which will guide you through all the exciting sights of the 
city, including its statues and monuments. By answering 

the questions on the tour, you will be able to solve the 
mystery. This means that the end of the game you will 
be able to open a treasure chest revealing the solution 
and a certificate, which you can keep as a souvenir. The 
quest weaves together five different stories and involves 
visiting almost a hundred locations in the city. You will 
have to get to know the Cathedral, Lipot Terrace, the 
Maria Valeria Bridge and the Statue of Balassa. You 
can play the game in your own time, but usually it takes 
about 2 hours.

The legendary castles of the Danube Bend
Visiting the castles of the Danube Bend is not only an 
exciting autumn program, but we can learn about their 
history better on the spot. The remains of Drégelyvár are 
located in the Börzsöny Mountain Range. This fortress 
could not resist the Turkish attacks, and after 1552 
it lost its strategic importance. The trip to the ruins is 
challenging, but it can be a great family adventure, even 
with teenagers. The view from the castle is magnificent, 
so you shouldn’t leave your cameras at home. 
Like Drégelyvár, Nógrád Castle is also in the Börzsöny, 
and has a thousand-year long history. This irregularly 
shaped, stone castle was built before 1108. Tragically, 
during a summer thunderstorm, the gunpowder stored 
here exploded, leaving only ruins behind. The Castle of 
Esztergom can be easily seen from the river during a boat 
trip, as it rises from the Castle Hill above the Danube. 

Experience on wings
Waterfowl of the Danube
Each year thousands of our passengers come to the 
conclusion that there is nothing like cruising with a 
hydrofoil. Every day, our boats show a different face of 
the river and the surrounding scenery. We are happy to 
acknowledge that there is an ever growing interest in 
our hydrofoil boats, whether it is a family trip, a group 
programme or even a specific themed trip. We are proud 
to say that the renovation and expansion of our MAHART 
fleet is among our plans. With continuous renovation, 
these boats are the fastest and most comfortable 
means of transportation on the river. They are named 
after three birds, from the smallest to the biggest: Bíbic 
(Northern lapwing), Vöcsök (The great crested grebe) 
and Sólyom (Falcon). Our main goal is to make sure 
that our passengers are safe and comfortable, as this 
is fundamentally important for a pleasant journey. We 
believe in the importance of renewal, therefore we keep 
our boats in excellent condition and bring something new 

to the table on our routes and programmes. Thankfully, 
our guest feedback tells us every year that we are 
heading in the right direction.

Famous residences of famous people
There isn’t a town on the Danube bend in which some 
famous Hungarian hasn’t fallen in love with at some 
time or another. Fedor Zubovics, the hussar general, 
lived in Migazzi Castle in Verőce. Hilda Gobbi, the 
actress, had her Patkó-villa (Horseshoe Villa) built at 
Visegrád-Szentgyörgypuszta. For poet Mihály Babits, it 
was love at first sight with Esztergom, where he spent 
13 summers with his wife, Sophie Török. You can find 
the hunting lodge of the famous Dreher family (who 
established the Dreher Brewery) at Szentendre, next to 
Lajos-forrás (Louis Spring) at the side of Bölcső-hegy 
(Cradle Hill). The beautiful scenery and the people of 
the village Zebegény inspired the painter István Szőnyi, 
who lived and created here from 1924 until his death 
in 1960. Dr. Frigyes Latinovits, a politician, had his villa 



Özséb Lookout Tower is only accessible on foot, it is a 
recommended destination only for those who feel fit. 
However, the breathtaking view is worth the hard but 
adventurous hike.

Mediterranean experiences aboard a 
Greek cruise ship
Celestyal Cruises is a shipping company not only 
specializing in Hungarian river cruises, but is also an 
expert in touring the Greek seas. They offer unique, 
premium cruising experiences around both the Greek 
islands and in Eastern Europe. Their main goal is 
to provide passengers with personalized, special 
experiences in trips such as no other companies offer. 
The company owns two medium-sized ships, named 
the Celestyal Olympia and Celestyal Crystal. During the 
themed trips you can explore the true face of Greece and 
the legendary history of ancient cities, while also enjoying 
Greek culture, gastronomy, and heritage on board.

2020- The citadel of river cruises
We are very pleased to report that both sea and river 
cruises are gaining popularity from our experience. 
Therefore, we would be happy if our offers made it 
into your plans for the following year. A sightseeing 
trip to Bratislava, a historic walk in Vienna (for 
example, exploring the Schönbrunn Palace and visiting 
Stefansdom, Saint Stephen’s Cathedral), and the Relic 
of the Hungarian Queen, Blessed Giselle in Passau all 
add interest to exciting destinations for those who would 
like to explore the varied treasures along the Danube in 
Slovakia, Austria and Germany.
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During a sightseeing tour you should visit the permanent 
and temporary exhibitions of the Castle Museum, as well 
as the St. Stephen’s Hall, from where there is a great 
view over the Viziváros district.

In the Visegrád Citadel, you can see the Castle History 
Exhibition, the model of the reconstructed fortress, 
the historical exhibition of the Holy Crown and the 
Panopticum. The hunting, fishing and farming exhibitions 
can also provide fascinating insights into local history.

3+1 Lookout towers for fabulous views of 
the Danube Bend
You can find numerous lookout towers in the hills of 
the Danube Bend, offering gorgeous views of the river 
and surroundings. The following 3+1 lookout towers 
will guarantee some amazing autumn panoramas on 
your visit. Visitors are keen to climb all the way up to 
Salamon Tower, as the view from the top is worth some 
great photos. The Petőfi-resting place is found between 
Szentendre and Pomáz and is said to be where our 
famous poet and revolutionary Petőfi halted and admired 
the panorama on his way to Esztergom in 1845.

The Rezső-lookout tower is also a popular destination, 
as it stands in a special spot. From here you can 
enjoy the view of several hills, including Szt. Mihály-
hegy, Csóványos, Nagy Hideg-hegy, Prédikálószék, 
Vadálló kövek and Rám-hegy. Finally, as The Boldog 
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