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A TÉRSÉG FÖLDRAJZI
ELHELYEZKEDÉSE
Alsó-Csallóköz
A Csallóköz keleti, Altájként is hívott, korábban Komárom vármegyéhez tartozó területe. Természetföldrajzi adottságai miatt és a török háborúk pusztításainak
következtében nagy határú, nagy lélekszámú, települések alakultak ki. Ezeknek a tényezőknek köszönhetően kiterjedt tanyarendszer is létrejött, mely leginkább
Gúta környékére jellemző. Az ott található tanyákat
kisalföldi tanyáknak nevezik. Itt először az állattenyésztés velejárójaként alakultak ki huzamosabb ott
tartózkodásra alkalmas tanyák. Mivel a döntően szarvasmarha-tenyésztésből élő gútaiak állataikat az óriási határnak csak a magasabban fekvő, víz nem járta
területein tudták legeltetni, gyakran előfordult, hogy
a belvizek elvágták a visszatérési lehetőséget.
A 19. sz. végétől, ám főleg a 20. sz. első évtizedeiben,
a földművelés egyre fontosabbá válása, valamint
a belterület túlnépesedése következtében egy másik
jelentős kiköltözés, tanyásodási folyamat indult meg.
Lényegében ettől az időtől kezdve kísérhető nyomon
az ún. ártéri tanyák kialakulása is.
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Alsó-Szigetköz
Az Alsó-Szigetköz a Mosoni-Duna és az Öreg-Duna
által közrezárt terület. Ezt a tájat halászok vadászok,
pásztorok és aranymosók földjeként is emlegetik.
A győri pályaudvar közeléből jól kiépített kerékpárúton
jutunk el a Duna alkotta tájig, botlófüzek, galériaerdők

Nagy-Duna melletti mocsárrétek sokszínű virágaikkal
és gazdag madárvilágával fogadja a kirándulni vágyókat. A terület bővelkedik horgásztavakban amelyek
gondozott környezetükkel nem csak a helyiek hobbiját szolgálják, hanem az idegenforgalmat is. Egyre
több tó mellett találunk padokat, játszóteret, hangulatos környezetet.
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SZÁLLÁSHELYEK
A Hotel *** Plauter Kúria

Hotel
*** Kúria
Plauter

Nagymegyeren idilli környezetben található. Hotelunk
jól megközelíthető A város nevezetessége termálfürdő
a Thermal Corvinus, ami nevét Mátyás királyról kapta,
mindössze 700 méterre található. A városközpont 500
méterre található. A város Győrtől 20 kilométerre, Dunaszerdahelytől 20 kilométerre, Komáromtól 35 kilométerre található. A Kúria régmúlt időket idézi, korhű
berendezéssel, parkkal és a hozzá tartozó kis gazdasággal, ami önmagában is egy turisztikai látványosság. A 35 000 m2 kialakított parkban a vendégek megcsodálhatják a Kúria lovasudvarát, halastavát.
Corvin étterem és panzió
Az étteremben különböző családi ünnepségek, eljegyzések, születésnapok, esküvők, keresztelők, érettségi
utáni osztálytalálkozók és üzleti találkozók tarthatók,
maximum 75 főig. A nagymegyeri CORVIN étterem
a termálfürdőhöz vezető Poľovnícka utcában található,
csendes környezet, minőségi ételek és italok, udvarias
kiszolgálás jellemzi az éttermet. 2011 májusában nyílt
meg, modern stílusban épült, a hazai, mediterrán és
nemzetközi konyha specialitásait kínálja. Az újonnan
épült CORVIN Panzió a Poľovnícka utcában található,
600 m-re a THERMAL CORVINUS termálfürdőtől. 2012
óta kínál kényelmes szállást családias légkörrel színvo6

nalon felüli szobákban, kiváló árakkal, barátságos személyzettel és házi konyhával.

Hotel Árpád, Bős
Bős közepén helyezkedik el a köszségi hivatal mellett,
a Fő utca 1040 szám alatt, Csallóköz szívében. A hotel 12 elegánsan berendezett kétágyas, háromágyas,
négyágyas szobát kínál. A vendégek a hotel szomszédságában több éterem közül is választhatnak, ahol
a hazai konyha ízei várják, amit akár a kerti teraszokon
is elfogyaszthatnak. Minden szoba fel van szerelve színes TV-vel, műholdas vevőkészülékkel, ébresztőrádióval, külön zuhanyzóval és WC-vel. Internethozzáférés
a recepción lehetséges.
Kastélyszálló Hotel Amade Chateau *****
A hotelben 30 egyedi kialakítású, luxusszoba található:
20 szoba és 10 lakosztály. Minden szoba és lakosztály
másként van berendezve, kézzel festett tapétákkal,
kézzel szőtt takarókkal és számtalan különleges dekorációval büszkélkedik. Bennük kalandozni felér egy
időutazással. A kiváló minőségű berendezés a kifinomult ízlés mintapéldája, igazi „bravúr”. Az apró részletek harmóniát és meghittséget sugallnak.
A felejthetetlen gasztronómiai élményről a Pompadour étterem gondoskodik, Fine Dining menüvel. A
hotel kiválóan alkalmas különféle rendezvények lebonyolítására is, két összekapcsolható konferencia
teremmel. 12 fő részére biztosít diszkrét környezetet
üzleti találkozókhoz, megbeszélésekhez a De Luxe terem.
7

Intertranscoop Lake House
Az Intertranscoop Lake House az Alsó Szigetközben,
Vámosszabadin található, mely Győr belvárosától
mindössze 10 kilométerre található. Az apartman 2 faházból áll, amelyek egy 4000 négyzetméteres halastó
mellett helyezkednek el, amihez egy 5000 négyzetméteres parkosított terület tartozik. A nagyobbik faházban található a fürdőszoba, a konyha valamint az
étkező. A birtokon található továbbá az Intertranscoop
Tennis Club, amely nyugodt teniszezési lehetőséget
biztosít a vendégeknek.
Klastrom Hotel, Győr
A Klastrom Hotel, mely a győri városképet évszázadok
óta meghatározó épület, 1714-1721 között épült kolostor és templom, mely magán viseli a barokk kor jellegzetességeit. A négyzet alapú épület egy belső udvart
foglal magába. A szálloda szobái három szárnyban
helyezkednek el. A Nyugati-szárny szobái a Rába-part
felé néznek, a többi szobából a belső udvar látható.
A szálloda szobáit az egykori szerzetes cellákból alakították ki, különösen ügyelve az eredeti hangulat megőrzésére. Negyven, fürdőszobával, minibárral, színes
TV-vel, telefonnal felszerelt szoba szolgálja a vendégek
pihenését. A recepció programszervezésben, kulturális rendezvények ajánlásában és jegyek vásárlásában is
segíti vendégeink kiszolgálását. Az épület előtt a hotel
saját parkolója vehető igénybe.
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Nagybajcsi Lovaspark és Vendégház
Győr belvárosától 10 percre Szigetköz szívében várja vendégeit a Nagybajcsi Lovaspark és Vendégház.
A Panzió egy horgásztó partján, az öreg Dunától
5 percnyi sétára található. Kifejezetten alkalmas családoknak, elvonulni vágyó pároknak, akik pár napot
ígényes körnnyezetben a természet közelségében kívánnak tölteni. Gyerekek részére biztosított játszótér,
sportpályák és maga a lovarda ideális kikapcsolódást
biztosít mindenki számára. Szálláshoz kapcsolódó
szolgáltatások alapja a házias vendégszeretet és az
igények kielégítése. Alkalmas továbbá baráti társaságok vagy családok összejövetelére.
Blue House, Győrzámoly
A Győrzámolyban található Blue House saját medencét és ingyenes wifit kínál. Az ingatlan kertre néző
kilátással rendelkezik, és 25 km-re fekszik Pannonhalmától. A nyaraló 4 hálószobával, 2 fürdőszobával,
ágyneművel, törölközőkkel, síkképernyős, műholdas
TV-vel, étkezővel, teljesen felszerelt konyhával és medencére néző terasszal rendelkezik.

Nagybajcsi Lovaspark
és Vendégház
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TERMÉSZET ADTA TURISZTIKAI
CÉLPONTOK
A Csicsói-holtág és tanösvény
A Csicsói-holtág és tanösvény és annak környéke ötven
éve természetvédelmi terület. Nemzeti Természetvédelmi Terület, mely a NATURA 2000 rendszerben van
nyilvántartva, így az európai jelentőségű terület része.
Ismertebb neve a Lion-tó – ez a népi elnevezés a helyiek szerint egy francia katonától származik, aki a múlt
század első felében a holtág partján álló kunyhóban
lakott. A Csicsói-holtág a Duna szlovákiai szakaszának
legnagyobb holtága, amely 1899-ben keletkezett az árvízvédelmi töltés átszakadásával. A holtág és környéke
a védett területtel együtt 134 hektárt tesz ki, ebből 76,5
hektárnyi a vízfelület. A holtág legnagyobb vízmélysége 7,5 m. A tájegység jelentőségét gazdag növény- és
állatvilága adja. A Lion-tavat sűrű, ártéri erdőség veszi
körül. Mintegy 107 faj él a vidéken, leginkább vízimadarak – gémek, szárcsák, vadkacsák, nádirigók, valamint
erdei madarak – fülemüle, fekete harkály, nádiposzáta, feketerigó. A holtágban élő halak közöl elsősorban
a vadpontyot, kell megemlíteni.
A természetvédelmi területet a kijelölt tanösvényeken
szabad látogatni, amelyek hossza 6 km 12 pihenőhel�lyel. A Duna mentén az árvízvédelmi töltésen, a védett
terület déli oldalán kerékpárút vezet. A madarak költési időszakában (március 1-től július 15-ig) a termé10

szetvédelmi terület látogatása tilos. A Hami-nádas
a Csicsó községtől nyugatra elterülő mocsári jellegű
terület. Otthont nyújt a jégkorszakból megmaradt
patkányfejű pocoknak és a szintén jelentős függő cinegének. A területet a Hami kanális szeli át, amelyet
benő a vizinövényzet, s melynek partján nyárfák és
fűzfák találhatók.

Mosoni-Duna vízitúrák
A Bejárható Utazások csapata több túrát is ajánl Csallóköz és Szigetköz között. A 127 km hosszú Mosoni-Duna, a vándortúrázást szeretők számára nyújt lehetőségeket Rajka és Vének között. A folyó kanyargós, széles,
helyenként izgalmas, de a legtöbbször békés, pihenésre alkalmas. Számtalan útvonal választható. A körtúra
a csallóközi-ágrendszer alsó részén, Nagybodak és Bős
környékén, dunaremetei, kisbodaki vagy ásványrárói
indulással is választható. A csallóközi körtúrákat elsősorban gyakorlottabb, edzettebb túrázóknak ajánlják,
A vízitúra során 6-8 átemeléssel kell megküzdeni, melyek ugyan nem nehezek és nem hosszúak, de időben
hosszabb vízitúrára számíthatnak azok, akik ezt az útvonalat követik. A csallóközi-ágrendszer vize hasonló
a szigetköziéhez, talán kicsit lassabb, gyakrabban vannak átemelések és kevesebb a település a közelben.

Egész napos program.
Akik különlegesebb lehetőségek után vágyakoznak,
a szigetközi elterelt Öreg-Dunán indulhatnak el. Kuriózum ez a vízitúra, évente egy-két alkalommal szervezik, családi csónakkal vagy túrakenuval járják be
a szigetközi Öreg-Dunát. Kevesek által járt szakasza
a Dunának a szigetközi Öreg-Duna, mely remek és
gyönyörű vízitúrás útvonal. Az elterelés utáni alacsony
vízszint és a hajóforgalom teljes hiánya a vízitúrázóknak paradicsomi környezetet nyújt. A túra Dunakilititől indul, és ahogy az idő engedi, az árvai ágvégzárásig
tart, ahonnan autókkal utazunk vissza a bázisunkra,
Ásványráróra, illetve az autókért Dunakilitire.
Szigetköz Natúrpark
A Szigetköz Natúrparkért felelős szervezet a Szigetköz
Natúrpark Egyesület, tevékenységét több mint 50.000
hektáron, jelenleg 26 településen fejti ki. A szervezet tagja a Magyar Natúrpark Szövetségnek. 2018. március 28-án
a natúrpark cím elnyerését követően a Szigetköz Natúrpark munkaszervezetévé vált. A Szigetköz Natúrpark
a természet, a táj és az abban élő és alkotó ember harmonikus együttműködését kifejező, értékőrző és értékteremtő térség. Célja, a Szigetközt teljes egészében felvállaló,
a terület- és vidékfejlesztés, a környezetvédelem és a turizmus területén egyaránt tenni akaró és tudó összefogás
létrejötte. A natúrpark megalakulását követően szakmai
szinten mérte fel a problémákat, a kártevőktől kezdve
egészen a turizmus okozta környezetterhelésig.
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Szigetközi Tájvédelmi Körzetet
A Szigetköz sajátos vízrendszere, tipikus növény és állatvilága megőrzése érdekében alapították meg 1987ben a Szigetközi Tájvédelmi Körzetet. Területe a Szigetköz területének mintegy 27%-a, melynek egy része
fokozottan védett. A tájvédelmi körzet két nagyobb
és több kisebb, mozaikosan elhelyezkedő egységből
áll. Ezek részletezve: a hullámtér jelenleg Dunaszigettől (Sérfenyősziget) a medvei közúti hídig áll védelem
alatt, míg a Mosoni-Duna és a meanderkígyójára felfűződő erdők Rajkától Kunszigetig védettek. Szigetközi Tájvédelmi Körzet Alsó-Szigetközben található
települései a következők: Feketeerdő, Dunasziget, Dunaszeg.
Dunaszeg Morotva-tavi tanösvény
A tanösvény a Szigetközben található Dunaszegen,
a község Önkormányzata alakította ki a település határában található Morotva-tó körül. A patkó alakú tó
egykor a Mosoni-Duna kanyarulata volt. Az egykori folyó meder nyílása feltöltődött, fokozatosan elzárult és
holtággá változott, majd szép lassan kialakult a mostani csendes vizű tó, melyben folyamatosan rakódik
le a por, az iszap. Az elhalt növények maradványai felhalmozódnak és a nádas egyre nagyobb felületet ural
a nyílt víztükörből. A tó környezetét rekettyefűz bokrok, fehér füzek és virágok színesítik. Itt található az
egyik legritkább növényfaj a kúszó zeller is.
12

Mindez gyönyörű látványt nyújt, bármely évszakban is
látogatunk erre. Egy könnyű 1,5 km hosszú, sétával a tó
körül a nádasok élővilágával, e táj jellemző természeti
értékeivel megismerkedve, a nyugalom és a szép, idilli
táj látványával gazdagodnak azok, akik ezt az úticélt
választják.

HANGSÚLYOS IDEGENFORGALMI
CÉLPONTOK
Thermal Corvinus Nagymegyer
A népszerű THERMAL CORVINUS fürdő Nagymegyeren, egy 100 hektáros erdős park területén helyezkedik
el, Szlovákia délnyugati részében, a Dunamenti alföld
régiójában. Egész éves nyitva tartással rendelkezik,
összesen 9 medencével ellátott, melyek termálvízzel
várják a vendégeket. A medencék vizének hőmérséklete 25 - 37°C. A fürdőzésen kívül számos sportolási lehetőséggel várja a gyermekeket és felnőtteket
egyaránt az egész év folyamán. A legkisebbek szórakozásáról animátorok gondoskodnak. A Nagymegyeri
Termálfürdő 1974-ben nyitotta meg kapuit a fürdőzés
szerelmeseinek két gyógyvizes forrással, melyek hőmérséklete 57-68°C. A gyógyvíz kémiai összetétele
hasonló a pőstyéni termálvízhez, mely főként a mozgásszervi- és ízületi megbetegedésekre van jótékony
hatással valamint szervezet regenerációjában nyújt
segítséget. A központ kiépítése több szakaszban történt, míg elérte jelenlegi fejlettségi színvonalát a szolgálatások széles skálájában.
Bős - Nagymarosi vízlépcső
A bős–nagymarosi vízlépcső a Duna magyarországi és
szlovákiai közös szakaszának komplex hasznosítására
tervezett építmény, amely mostanra gyönyörű Du13

nára néző látképe és a folyó felett húzódó hídja miatt
idegenforgalmi látványossággá nőtte ki magát. A vízlépcső megépítésének célja az az árvízvédelem, energiatermelés és a hajózhatóság biztosítása. A vízlépcsőrendszer története a 20. század harmincas éveiben
kezdődött, amikor a Duna-menti országok kormányai
foglalkozni kezdtek a Duna hajózhatóságának javításával és azzal, hogy a szabályozás egyúttal vízi energia
termelésére is lehetőséget biztosíthasson. 1956. április
30-án a Kölcsönös Gazdasági Segítségnyújtás Tanácsa
határozatot hozott a Duna Pozsonytól a Fekete-tengerig tartó szakaszának ún. komplex hasznosításáról,
amelyben már szerepeltek energetikai célú vízlépcsők
is. A vízlépcsőrendszer terveit először az 1950-es évek
végén dolgozta ki a Mosonyi Emil professzor vezette
társaság a BME-n.

Vámosszabadi Mindenszentek templom
A vámosszabadi templom építését 1658-ban kezdték,
az épület több mint 350 éves. Az elődjénél nagyobb,
162 négyzetméteres templom barokk stílusban épült
téglából. A fából épült torony akkor még a homlokzat
közepén állt. Az oltár felett található nagyméretű Mindenszentek oltárképet 1799-ben készítették a hívek
adományából. A torony jelenlegi 3 harangja 1928-ban
került a helyére. A templom jelenleg is működő orgonáját 1914-ben készítették. A templombelső jelenlegi
formáját az 1950-es években nyerte el, ekkor készültek a ma is látható falfestmények és festett üvegablakok. Nagyobb külső felújítás a 60-as évek végén volt,
a templombelső teljes felújítása 1993-ban történt. Ezt
követte a torony és a templom külsejének több részletben történő teljes körű renoválása, ami megszakításokkal napjainkban is folytatódik.
A győri Rába Quelle Gyógy-,
Termál- és Élményfürdő
A Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő a Mosoni-Duna és a Rába folyó találkozásánál alkotott félszigeten található, ahonnan csodálatos kilátás nyílik
Győr (Raab) történelmi városközpontjára. Magas színvonalon elégíti ki a fürdőzés, gyógyászat vagy szaunázás és rekreáció céljából oda érkező fürdőzők igényeit.
A 2000 méter mélyről 67 fokosan feltörő gyógyvízzel
rendelkező fürdő gyógy és wellness részlegeivel a legmagasabb minőségi színvonalat képviseli, megfelelve
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a mai kor gyógyászati és wellness elvárásainak. Minden korosztály igényeinek megfelelő lehetőségeket
kínál a kikapcsolódásra. A fürdőben kilenc szabad és
beltéri gyógy- és wellness medence, két csúszda, gyermekpancsoló és egy vadonatúj fedett játszóház, illetve
játszósarok is üzemel. A vízesés medencében a hatalmas vízesés mellett gejzírek és fekvőmasszázs, a vízi
báros medencében sodrófolyosó, vízköpők, pihenőpadok és egy 38 méteres csúszda is van. Innen kiúszhatunk a kültéri pihenőmedencébe, ahol talpmasszázs
és derékmasszírozó fúvókák szórakoztatják a fürdőzőket.

A külső óriás csúszdás medencében 68 méteres óriás
csúszda, vízköpők, sodrófolyosó, gejzírek, masszírozó
fúvókák, barlang és vízfüggöny van, az emeleti henger
alakú medencében pedig látványvilágítás. Az éjszaka
hangulatát idéző csillagos medencében, a szellemi
felfrissülést is biztosító sakk medencében és a nagy
gyógymedencében, mely kültéri és beltéri résszel egyaránt rendelkezik gyógyvízben pihenhetünk. A kétszintes felújított, frigidáriummal bővített szaunavilág
öt különböző hőmérsékletű és aromájú finn szaunával, gőzkabinnal, két infra- és egy levendulakabinnal,
jakuzzival és sóbarlanggal várja a relaxálni vágyókat.
Győr – Várkazamata – kőtár
A Várkazamata-Kőtár Győr történelmi belvárosában,
a Bécsi kapu téren található. Három állandó kiállításból
áll a gyűjtemény: az Újkori Kőtár és Horváth Lajos téglagyűjteménye a XVI. századi Sforza-udvarban, a Római Kori Kőtár a Püspökvár onnan nyíló késő gótikus
és reneszánsz kazamatáinak egy részében tekinthető
meg. A Római Kori Kőtár késő gótikus és reneszánsz
kazamatákban kapott helyet. A kiállított síremlékeket, kultuszképeket, utak mellett felállított mérföldköveket és oltárképeket Győr városában és környékén
találták. A város római kori síremlékeit a XIX. század
első felében Győr polgármestere, Cseh János (aki régész és a Magyar Tudós Társaság tagja is volt) kezdte
gyűjteni. Az óváros délkeleti csücskénél, a Batthyány
tér közelében hozta létre az ún. fácánkertet, melyben
az előkerült római kori emlékeket a kutatás számára
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felállíttatta. Tulajdonképpen ez volt Magyarország első
szabadtéri múzeuma.
Az ezt követő évtizedekben a város a megmaradt falakat is elbontatta. A vár udvara és kazamatája 1957 óta
ad helyet a római kori és kora-újkori kőtár és a Horváth
József téglagyűjteménye anyagából rendezett állandó
kiállításnak.

Xantus János Állatkert
A Xantus János Állatkert küldetése, hogy bemutassa
az embereknek, a gyerekeknek a természet csodáit
és a megmaradásukat fenyegető veszélyeket, részt
vegyen a természetet védő közösség munkájában a
veszélyeztetett állatok, növények és élőhelyek megmentése érdekében és lehetőséget adjon a kellemes
pihenésre, tapasztalatszerzésre és családi szórakozásra, kikapcsolódásra. Az állatbemutatás mellett a kert
egyéb kulturális és sportrendezvények helyszíne és az
oktató-nevelő tevékenység színtere is egyben. Ez teszi
különösen vonzóvá az állatkertet a családok számára,
mint legjobb családi program. Az állatkert több állandó programmal várja látogatóit.
Csoportvezetés
A másfél-két órás szakszerű vezetést elsősorban általános iskolás gyerekek számára ajánlott. A séta alatt
a gyerekek ismereteket sajátíthatnak el az állatkertben élő fajokról. Megismerhetik szokásaikat, természetüket, viselkedésüket. A csoportvezetés előzetes
bejelentkezés alapján vehető igénybe. A csoport maximális létszáma 30 fő lehet.
Alsó-Szigetközt érintő kerékpártúra
Útvonal: Dunakiliti–Mosonmagyaróvár–Máriakálnok–
Dunasziget–Cikolasziget–Tejfalusziget–Dunakiliti
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Az aktív Magyarország szervezésében Dunakiliti központjából. A Kossuth úton át Feketeerdő irányába
hagyható el a település. A Németországból induló
Eurovelo 6 kerékpáros útvonalon, majd Feketeerdőn
áthaladva érnek el a túrázók Mosonmagyaróvárra, ahol
megtekinthetik a várat, amelyet István király alapított,
majd a városközponton áthaladva Máriakálnok felé
fordul az útvonal. Itt áll a Sarlós Boldogasszony kegykápolna, amely messze földön híres búcsújáró hely,
a hagyomány szerint a 16. század óta látogatják. A kegykápolna egy csodatévő kút köré épült, benne látható
az oltár fölé emelkedő csodatévő kálnoki Szűz Mária szobra. A településen áthaladva 2 kilométer után
egy elágazáshoz jutunk, majd balra fordulva Halászira érkeznek a tekerők, majd Dunaszigetre. A település
szélén található az ökopark, ahonnan akár rövid kenutúrára lehetősége is adott. Az apró kápolnával ékes
Tejfaluszigeten át Dunakiliti a cél, ahol megtekinthető
a duzzasztómű. Táv: 38 km

bemutatni. 2005-ben, az elsők között kaptak Minősített Erdei Iskolai Programszolgáltató címet az akkori
oktatási minisztertől, Magyar Bálinttól. A Dunaszigeti
Erdei Iskolában, Vendégházakban, Tájközpontban és
Tündérsziget Ökoparkban közösségi szálláshelyeket,
kempinget és változatos programokat is találunk: kenus, gyalogos, kerékpáros ökotúrákat szakvezetővel
szükséges felszerelésekkel, hód- és madárlest, vadfotózást szárazföldön, vízparton és mobil lesből egyaránt, aranymosást, íjászatot, horgászatot, kenyér- és
langallósütést, népi kismesterségek tanítását nemezelést, gyertyamártást, bőrözést. Partnerek közreműködésével lovaskocsikázást, tereplovaglást, táncházat,
csillagászatot is kipróbálhatnak az érdeklődők.

Dunaszigeti Erdei Iskola,
Ökopark és Tájközpont
A Dunaszigeti Tájközpontban interaktív kiállításon
lehet megismerkedni a szigetközi ártéri erdőkre jellemző élővilággal. A természetismereti séták mellett
vezetett kenus és kerékpáros túrákat is indítanak
a szervezők, sőt, hagyományos és GPS-es kincskereső
kalandban is részt lehet venni. A Dunaszigeti Erdei Iskola és Oktatóközpont elsősorban a Felső-Szigetköz
természeti és kulturális értékeit hivatott testközelből
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ÉLŐ HAGYOMÁNY
Csilizközi őstermelői piac
A Csilizközi Őstermelői Piac 2018-ban nyitotta meg
kapuit Csiliznyáradon, a Platán panzió előtti réten.
Mondhatjuk, hogy a régió egyik leglátogatottabb rendezvénye, amit havonta egyszer tartanak. Több mint
100 árus gyűlik össze, hogy portékájukat, vagy saját
maguk által termelt gyümölcseiket és zöldségeiket
árulják a környező falvakból, nem ritkán Magyarországról érkező vásározóknak. Felvidéki csilit, rétest,
antikváriumi könyvet, kézműves termékeket, mézet
levendulából készült illatszereket is gyakran találunk
a kínálatban. Egyre több település vág bele ismét
a kistermelők támogatásába, hiszen a kereslet is egyre nagyobb. A Csilizközi Őstermelői Piac ékes példája
a sokszínűségnek, amely a Csallóközben megtermelt
terményekre is jellemző. A piacot megálmodók szerint a minőség a kulcs, a titok nyitja pedig a személyes
kapcsolat.
Vámosszabadi Halfesztivál
Szeptember a halételek időszaka Vámosszabadin. A
Vámosszabadi Halfesztivál szervezői számos szórakoztató programmal készülnek A programok mellett
természetesen az ízletes halételek is elérhetők az érdeklődők számára. A déli órákban kezdődő halétel
főzőverseny számtalan résztvevővel indul. Folk zene,
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zenekari fellépések szórakoztatnak mindenkit, amíg
a finom ételek a helyszínen készülnek. A koncertek
hallgatása mellett mindenkinek lehetősége van kedvenc főzőcsapatának szurkolni. A délutáni eredményhirdetés után még több koncertet hallgathat meg
az ide tévedő. Ebben az időszakban mindenkit vár
a halételek kóstolója is.

ŽIVÁ TRADÍCIA
Medzičilizské Farmárske trhy
Medzičilizské Farmárske trhy otvorili svoje brány v roku
2018 v obci Ňárad, na lúke pred penziónom Platán. Dá
sa povedať, že ide o jedno z najnavštevovanejších podujatí v regióne, ktoré sa koná raz mesačne. Viac ako
100 predajcov sa usiluje o to, aby predalo svoje produkty či vlastné ovocie a zeleninu kupujúcim z okolitých
dedín, nie zriedka aj z Maďarska.

zabávajú každého, zatiaľ čo na mieste sa pripravuje
chutné jedlo. Okrem počúvania koncertov má každý
možnosť fandiť svojmu obľúbenému kuchárskemu
tímu. Po poobedňajšom vyhlásení výsledkov môže
návštevník absolvovať ešte ďalšie koncerty. Všetkých
účastníkov čaká aj ochutnávka rýb.

Často sú v ponuke napr. aj chilli, štrúdľe, starožitné
knihy, remeselné výrobky, med a levanduľový parfém.
Čoraz viac obcí podporuje drobných farmárov, takže
dopyt nesustále rastie. Farmárske trhy Medzičilizie sú
krásnym príkladom rozmanitosti, ktorá je charakteristická aj pre plodiny pestované v Žitnom ostrove. Podľa
organizátorov trhov kľúčom je kvalita a tajomstvom je
osobný vzťah.
Rybací festival Vámosszabadi
September je v meste Vámosszabadi sezónou rýb.
Organizátori Rybacieho festivalu Vámosszabadi pripravujú množstvo zábavných programov. Okrem
programov sú samozrejme pre záujemcov pripravené
aj chutné pokrmy z rýb. Súťaž vo varení jedál z rýb, ktorá sa začína na poludnie, láka nespočetných návštevníkov. Ľudová hudba, vystúpenia hudobných skupín
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Kossuth. Cez 6. cyklotrasovú dráhu Eurovelo z Nemecka a ďalej cez Feketeerdő sa turisti dostanú do mesta
Mosonmagyaróvár, kde si môžu pozrieť hrad založený
kráľom Svätým Štefanom, potom prechádzajúc centrom mesta trasa odbočuje smerom na obec Máriakálnok. Stojí tu Kaplnka Preblahoslavenej Panny Márie, známe pútnické miesto, tradične navštevované už
od 16. storočia. Kaplnka bola postavená okolo zázračnej fontány, nad oltárom sa týči socha zázračnej Panny Márie z Kalvárie. Po prejazde osadou sa po 2 kilometroch dostaneme na rázcestie, po zákrute dorazia
cyklisti do obce Halász, potom do oblasti Dunasziget.
Ekopark sa nachádza na okraji obce, odkiaľ sa môžete
vydať na krátky výlet na kanoe. Cez obec Tejfalusziget,
v ktorej sa nachádza malá kaplnka, sa dostanete de
cieľa, do obce Dunakiliti, kde môžete vidieť priehradu.
Vzdialenosť: 38 km.

hodnôt Dolného Žitného ostrova..V roku 2005 medzi
prvými získali od vtedajšieho ministra školstva Bálinta
Magyara titul Kvalifikovaný poskytovateľ lesných škôl.
V lesnej škole, penziónoch, krajinnom centre Dunasziget a ekoparku Tündérsziget nájdete aj komunitné
ubytovanie, kemping a rôzne programy: kanoistiku,
turistiku, cyklistické ekotúry s potrebným vybavením,
fotografovanie divokej zveri, ryžovanie zlata, lukostreľbu, rybolov, pečenie chleba, výučbu ľudových remesiel,
plstenie, sviečkarstvo, kožiarstvo. Záujemcovia si môžu
vyskúšať aj jazdu na konskom záprahu, jazdu v teréne,
folklórne tance, astronómiu.

Lesná škola, Ekopark
a krajinné centrum Dunasziget
V interaktívnej výstave v Krajinnom centre Dunasziget
sa môžete zoznámiť so zverou typickou pre lužné lesy
Malého žitného ostrova. Okrem prechádzok do prírody
organizátori ponúkajú aj výlety na kanoe a bicykloch
so sprievodcom a dokonca sa môžete zúčastniť tradičnej dobrodružnej túry a hľadania pokladov pomocou
GPS.
Lesná škola a školiace stredisko Dunasziget je primárne určené na prezentáciu prírodných a kultúrnych
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Na juhovýchodnej časti starého mesta, neďaleko Batthyányho námestia, vytvoril takzvanú bažantnicu,
v ktorej boli postavené vykopané rímske pamiatky na
výskum. V skutočnosti to bol prvý skanzen v Maďarsku.V nasledujúcich desaťročiach mesto zbúralo aj
zvyšné hradby. Od roku 1957 je na nádvorí a v podzemí
hradu stála expozícia materiálu rímskeho a ranonovovekého lapidária a zbierky tehál Józsefa Horvátha.

Zoologická záhrada Jána Xantusa
Poslaním Zoologickej záhrady Jána Xantusa je prezentovať dospelým a deťom zázraky prírody, ohrozené druhy, podieľať sa na práci ochrancov prírody pri
záchrane ohrozených živočíchov, rastlín a biotopov
a poskytovať príjemný oddych, zážitky a rodinnú zábavu či relax. Okrem toho je záhrada aj dejiskom iných
kultúrnych a športových podujatí a miestom vzdelávacích aktivít. Vďaka tomu je zoo obzvlášť atraktívna
pre rodiny ako výborný rodinný program. Zoologická
záhrada ponúka aj niekoľko tradičných programov.
Komentovaná prehliadka
Jeden a pol až dve hodiny profesionálneho vedenia
sa odporúča predovšetkým deťom základných škôl.
Počas prechádzky sa deti môžu dozvedieť informácie
o druhoch žijúcich v ZOO. Môžu spoznávať ich zvyky,
ich povahu, ich správanie. Komentovaná prehliadka
je k dispozícii po predbežnej dohode . Max. počet skupiny 30 osôb.
Cyklistická prehliadka
Dolný Malý žitný ostrov
Trasa: Dunakiliti – Mosonmagyaróvár – Máriakálnok –
Dunasziget – Cikolasziget – Tejfalusziget – Dunakiliti
Prehliadku organizuje Maďarsko z centra Dunakiliti.
Obec sa dá opustiť smerom na Feketeerdő cez cestu
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Kúpele s 67 stupňovou termálnou vodou tryskajúcou
z hĺbky 2000 metrov predstavujú svojimi liečebnými
a wellness oddeleniami najvyššie štandardy kvality,
spĺňajúce medicínske a wellness požiadavky súčasnej
doby. Ponúkajú možnosti relaxu pre všetky vekové kategórie. Súčasťou kúpeľov je aj deväť vonkajších a vnútorných kúpeľných a wellness bazénov, dva tobogány,
detský bazénik a úplne nový detský domček na hranie,
i aj hrací kútik pre deti. Okrem obrovského vodopádu sú k dispozícii aj gejzíry a ležadlová masáž, bazén
s vodným barom ponúka vodnú rolovaciu dráhu, chrliče, oddychové lavičky a 38 metrový tobogán Odtiaľ sa

môžeme dostať do vonkajšieho relaxačného bazénu,
kde kúpajúcich čakajú masáže chodidiel a masážne
trysky. Vonkajší bazén ponúka 68-metrový obrovský
š tobogán, chrliče, rolovaciu dráhu, gejzíry, masážne
trysky, jaskyňu, valcový bazén na poschodí má jedinečné osvetlenie. Bazén s hviezdami navodzuje atmosféru noci, v šachovom bazéne, ktorý poskytuje aj
duchovné osvieženie a vo veľkom plaveckom bazéne,
ktorý má vonkajšiu aj vnútornú časť, si môžeme oddýchnuť v liečivej vode. Dvojposchodový zrekonštruovaný saunový svet s frigidáriom čaká návštevníkov
túžiacich po relax s piatimi fínskymi saunami s rôznymi teplotami a vôňami, parnou kabínou, dvomi infračervenými a jednou levanduľovou kabínou, vírivkou
a soľnou jaskyňou.
Győr – Kazamaty – Lapidárium
Kazamaty - Lapidárium sa nachádzajú v historickom
centre mesta Győr, na námestí Viedenskej brány.
Zbierku tvoria tri stále expozície:
Novoveké lapidárium a Zbierku tehál Lajosa Horvátha
možno pozrieť na návorí Sforza z 16. storočia, lapidárium z doby rímskej možno vidieť v neskorogotických
a renesančných kazamatách biskupského hradu. Pozostatky hrobov, kultické obrazy, pozdĺž ciest postavené míľniky a oltárne obrazy boli nájdené v okolí mesta
Győr. Pozostatky hrobov z doby rímskej začal zbierať v
prvej polovici 19. storočia primátor mesta Győr, János
Cseh (ktorý bol aj archeológom a členom MTA).
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Účelom výstavby priehrady je zabezpečenie protipovodňovej ochrany, výroby energie a splavnosti. História
priehradného systému siaha do 30. rokov 20. storočia,
keď vlády podunajských krajín začali pracovať na zlepšení splavnosti Dunaja a na umožnení výroby vodnej
energie. Rada vzájomnej hospodárskej pomoci prijala
30. apríla 1956 rozhodnutie o tzv.komplexnom využití
úseku Dunaja od Bratislavy po Čierne more, ktorého
súčasťou už bola aj priehrada na energetické účely.
Plány priehradného systému boli prvýkrát vyvinuté
koncom 50. rokov 20. storočia spoločnosťou vedenou
profesorom Emilom Mosonyim z BME.

Kostol Všetkých svätých
v obci Vámosszabadi
Stavba Kostola Všetkých svätých v obci Vámosszabadi
sa začala v roku 1658, budova má viac ako 350 rokov.
Kostol s rozlohou 162 m2, väčší ako jeho predchodca, je postavený z tehál v barokovom štýle. Drevená
veža bola vtedy ešte v strede priečelia. Veľký oltárny
obraz Všetkých svätých nad oltárom bol vyrobený
v roku 1799 z darov veriacich. Súčasné 3 zvony veže boli
umiestnené na svoje miesto v roku 1928. Dodnes fungujúci organ kostola bol vyrobený v roku 1914. Súčasná
forma interiéru chrámu bola dosiahnutá v 50. rokoch
20. storočia, kedy boli zhotovené nástenné maľby a vitráže. Veľká vonkajšia rekonštrukcia prebehla koncom
60. rokov 20. storočia a interiér kostola bol kompletne
zrekonštruovaný v roku 1993. Nasledovala úplná renovácia veže a exteriéru chrámu v niekoľkých etapách,
ktorá dodnes pokračuje.
Rába Quelle, liečebné, termálne
a zážitkové kúpele Győr
Rába Quelle, liečebné, termálne a zážitkové kúpele
Győr sa nachádzajú na polostrove vytvorenom sútokom riek Mošonský-Dunaj a Rába s nádherným výhľadom na historické centrum mesta Győr (Raab). Na
vysokej úrovni spĺňa potreby návštevníkov, ktorí tam
prichádzajú za účelom kúpania sa, liečením alebo saunovaním a rekreáciou.
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NAJDÔLEŽITEJŠIE
TURISTICKÉ ATRAKCIE
Thermal Corvinus Veľ ký Meder
Obľúbené kúpalisko THERMAL CORVINUS sa nachádza vo Veľkom Mederi, v lesoparku s oblasťou 100 hektárov, v juhozápadnej časti Slovenska, na Podunajskej
nížine. Je otvorené celoročne a čaká na návštevníkov
celkovo s 9 bazénmi s termálnou vodou. Teplota vody
v bazénoch je 25 až 37 °C. Okrem možnosti kúpania
sa ponúka návštevníkom počas celého roka množstvo
športových aktivít, pre deti, aj pre dospelých. Najmenších zabávajú animátori. Termálne kúpalisko Veľký
Meder otvorilo svoje brány v roku 1974 s dvomi termálnymi prameňmi s teplotou 57-68°C. Chemickým
zložením sa liečivá voda podobá na piešťansku termálnu vode, ktorá priaznivo pôsobí najmä pri pohybových
a kĺbových ochoreniach a napomáha pri regenerácii
organizmu. Centrum bolo vybudované v niekoľkých
etapách, pričom v širokom spektre služieb dosiahlo
súčasný vzhľad.
Sústava vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros
Vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros je stavba určená na komplexné využitie spoločného úseku Dunaja
v Maďarsku a na Slovensku. Na dnes stala turistickou
atrakciou vďaka krásnemu výhľadu na Dunaj a mostu
cez rieku.
13

Chránená krajinná oblasť Szigetköz
Chránená krajinná oblasť Szigetköz bola založená
v roku 1987 s cieľom zachovať jedinečný vodný systém
a typickú flóru a faunu Szigetközu. Pokrýva približne
27 % územia Szigetközu, ktorého časť je prísne chránená. Oblasť ochrany krajiny pozostáva z dvoch väčších a niekoľkých menších mozaikových celkov. Záplavové územie je v súčasnosti chránené od ostrova
Dunasziget (Sérfenyősziget) po Medvedí cestný most,
zatiaľ čo lesy pozdĺž rieky Mosoni-Duna a jej meandra
sú chránené od Rajky po Kunsziget. Obce Szigetközu
v Dolnom Szigetköze sú Feketeerdő, Dunasziget, Dunaszeg.
Náučný chodník k jazeru Dunaszeg Morotva
Náučný chodník sa nachádza v obci Dunaszeg v Szigetköze a vybudovala ho obec okolo jazera Morotva,
ktoré sa nachádza na okraji obce.
Jazero v tvare podkovy bolo kedysi ohybom rieky
Mosonského Dunaja. Otvor bývalého riečneho koryta
sa zasypal, postupne sa zatarasil a vzniklo mŕtve rameno, a potom sa pomaly vytvorilo prúdiace tiché jazero,
v ktorom sa neustále usadzuje prach a bahno. Zvyšky
odumretých rastlín sa hromadia a trstina dominuje
na väčšine plochy. Jazero je obklopené rafiovými kríkmi, bielymi vŕbami a kvetmi. Jedným z najvzácnejších
druhov rastlín je zeler plazivý.

To všetko vytvára krásny pohľad bez ohľadu na ročné
obdobie. Nenáročná 1,5 km dlhá prechádzka okolo jazera, objavovanie trstinových porastov a prírodných
pokladov, ktoré charakterizujú túto krajinu, obohatí
tých, ktorí si vyberú túto destináciu o pohľad na pokojnú a idylickú krajinu.
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Vodné túry Mošonský-Dunaj
Tím Potulky cestami ponúka niekoľko výletov v Žitnom
ostrove. Medzi Rajkou a Vene sa nachádza 127 km dlhá
trasa Mošonského Dunaja, ktorá ponúka možnosti pre
peších turistov. Rieka je kľukatá, široká, miestami vzrušujúca, ale väčšinou pokojná a relaxačná. Na výber je
množstvo trás. Okružnú trasu je možné zvoliť v dolnej
časti systému prílivových vetiev, v okolí Nagybodaku a
Gabčíkova so začiatkom v Dunajskej Strede, v Malom
bodaku alebo v Ásványváró. Okružná trasa Žitného
ostrova sa odporúča najmä skúsenejším a trénovaným turistom. Vodná trasa zahŕňa 6-8 prechodov, ktoré nie sú náročné a dlhé, ale tí ktorí sa vydajú po tejto
trase, môžu časom očakávať dlhšiu vodnú trasu. Vody
v systéme prílivových ramien sú podobné ako v systéme medzi ostrovmi, možno o niečo pomalšie, s častejšími odklonmi a menším počtom osád v blízkosti.

Ide o celodenný program.
Tí, ktorí hľadajú jedinečnejšie možnosti, sa môžu vydať na ostrovnú odbočku Starého Dunaja. Táto vodná
túra je kuriozitou, ktorá sa organizuje raz alebo dvakrát
ročne a rodiny sa na nej plavia loďou alebo výletnou
loďou po starom Dunaji. Starý Dunaj medzi ostrovmi
je zriedkavo navštevovaný úsek Dunaja, ktorý je skvelou a krásnou vodnou trasou. Nízka hladina vody po
odklonení a úplná absencia lodnej dopravy z neho robia raj pre vodných turistov. Túra sa začína v Dunakiliti
a pokračuje podľa možností k uzáveru vetvy na konci
rieky Arav, odkiaľ sa vrátime autom na našu základňu
v Ásványváró a vyzdvihneme autá v Dunakiliti.
Prírodný park Szigetköz
Organizáciou zodpovednou za Prírodný park Szigetköz je
Združenie prírodných parkov Szigetköz, ktoré pôsobí na
viac ako 50 000 hektároch, v súčasnosti v 26 obciach. Organizácia je členom Združenia maďarských prírodných
parkov. Prírodný park Szigetköz je územím, ktoré zachováva a vytvára hodnoty a vyjadruje harmonickú spoluprácu prírody, krajiny a ľudí, ktorí v ňom žijú a tvoria. Jeho
cieľom je vytvoriť partnerstvo, ktoré by zahŕňalo Szigetköz ako celok a bolo ochotné a schopné konať v oblasti
regionálneho a vidieckeho rozvoja, ochrany životného
prostredia a cestovného ruchu. Od vzniku prírodného
parku sa na odbornej úrovni vyhodnocovali problémy od
špecifických škodcov až po vplyv cestovného ruchu na
životné prostredie.
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PRÍRODNÉ TURISTICKÉ DESTINÁCIE
Číčovské mŕtve rameno a náučný chodník
Už päťdesiat rokov je Číčovské mŕtve rameno a náučný chodník a jej okolie prírodnou rezerváciou. Je to
národná prírodná rezervácia zapísaná v systéme NATURA 2000 a preto je súčasťou lokality európskeho
významu. Je známe aj ako jazero Lion, čo je prezývka,
ktorú miestni obyvatelia dali francúzskemu vojakovi,
ktorý v prvej polovici minulého storočia žil v chatrči na
brehu jazera. Je to najväčšie slovenské rameno Dunaja
a vzniklo v roku 1899, keď sa pretrhla protipovodňová
hrádza. Vrátane chránenej oblasti má mŕtve rameno
a jej okolie rozlohu 134 hektárov, z čoho 76,5 hektára
tvorí vodná plocha. Maximálna hĺbka vody v stojatých
vodách je 7,5 m. Význam krajiny spočíva v jej bohatej
flóre a faune. Jazero Lion je obklopené hustým lužným
lesom.

do 15. júla). Hami-Nádaš je močaristá oblasť západne
od obce Číčov. Poskytuje domov netopierovi podkovárovi, pozostatku z doby ľadovej, a tiež významnému
podkovárovi. Oblasťou preteká kanál Hami, ktorý je
zarastený vodnou vegetáciou a na jeho brehoch rastú
topole a vŕby.

V oblasti žije približne 107 druhov vtákov, najmä vodné vtáctvo - volavky, bahniaky, divé kačice, trsteniariky,
a lesné vtáctvo - sláviky, ďatle čierne, trsteniariky, kosce.
Spomedzi rýb v ústí rieky si najväčšiu pozornosť zaslúži divoký kapor. Prírodnú rezerváciu môžete navštíviť
po vyznačených náučných chodníkoch dlhých 6 km
s 12 odpočívadlami. Na južnej strane chráneného územia sa nachádza cyklotrasa pozdĺž Dunaja na protipovodňovom násype. Návšteva prírodnej rezervácie je
zakázaná počas hniezdnej sezóny vtákov (od 1. marca
10

Konský park a penzión vo Veľ kom Bajči
Konský park a penzión vo Veľkom Bajči sa nachádza
10 minút od centra Rábu, v srdci Žitného ostrova. Penzión sa nachádza na brehu rybárskeho jazera, 5 minút
chôdze od Starého Dunaja. Je vhodný najmä pre rodiny, páry, ktoré chcú stráviť niekoľko dní v luxusnom
prostredí v blízkosti prírody. Detské ihrisko, športové
ihriská a samotná jazdecká škola poskytujú ideálny
oddych pre všetkých. Ubytovacie služby sú založené
na domácej pohostinnosti a uspokojovaní vašich potrieb. Je vhodný aj na stretnutia priateľov alebo rodín.
Blue House, Győrzámoly
Ubytovacie zariadenie Blue House sa nachádza v meste Győrzámoly a ponúka súkromný bazén a bezplatné
Wi-Fi. Ponúka výhľad do záhrady a je vzdialený 25 km
od Pannonhalmy. Rekreačný dom má 4 spálne, 2 kúpeľne, posteľnú bielizeň a uteráky, satelitnú TV s plochou obrazovkou, jedálenský kút, kompletne vybavenú kuchyňu a terasu s výhľadom na bazén.

Konský park a penzión
vo Veľkom Bajči
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Intertranscoop Lake House
Intertranscoop Lake House sa nachádza v obci Vámosszabadi v Dolnom Žitnom ostrove, len 10 km od
centra Rábu. Apartmán pozostáva z 2 chatiek, ktoré sa
nachádzajú vedľa rybníka s rozlohou 4 000 m2, ktorý
je obklopený upravenou plochou s rozlohou 5 000 m2.
Kúpeľňa, kuchyňa a jedáleň sa nachádzajú vo väčšej
chate. Na pozemku sa nachádza aj tenisový klub Intertranscoop, ktorý hosťom ponúka relaxačný tenisový
kurt.
Hotel Klastrom, Ráb
Hotel Klastrom, kláštor a kostol postavený v rokoch
1714 až 1721, bol po stáročia dominantou mestskej panorámy Rábu. Budova uzatvára vnútorné nádvorie.
Hotelové izby sa nachádzajú v troch krídlach. Izby v západnom krídle sú orientované na breh rieky Ráby, zatiaľ čo ostatné izby majú výhľad na vnútorné nádvorie.
Hotelové izby boli prerobené z bývalých mníšskych
ciel, pričom sa venovala osobitná pozornosť zachovaniu pôvodnej atmosféry. Hostia majú k dispozícii 40
izieb s kúpeľňou, minibarom, farebnou TV a telefónom.
Recepcia vám tiež pomôže s organizáciou programu,
kultúrnymi podujatiami a predajom vstupeniek. Hotel
má vlastné parkovisko pred budovou.
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Hotel Árpád, Gabčíkovo
Nachádza sa v centre mesta Gabčíkovo, vedľa radnice, na Hlavnej ulici 1040, v srdci Žitného ostrova. Hotel
ponúka 12 elegantne zariadených dvojlôžkových, trojlôžkových a štvorlôžkových izieb. Hostia si môžu vybrať
z niekoľkých reštaurácií v okolí hotela, kde si môžu vychutnať chute miestnej kuchyne, užiť chuťovky môžu
taktiež aj na záhradných terasách. Všetky izby sú vybavené farebnou TV, satelitným prijímačom, rádiobudíkom, samostatnou sprchou a WC. Prístup na internet
je k dispozícii na recepcii.
Zámocký hotel Amade Chateau *****
Hotel má 30 individuálne navrhnutých luxusných izieb: 20 izieb a 10 apartmánov. Každá izba a apartmán
sú zariadené inak, s ručne maľovanými tapetami, ručne tkanými prikrývkami a množstvom jedinečných
dekorácií. Potulky cez nich je ako cesta v čase. Vysokokvalitný nábytok je stelesnením vycibreného vkusu, skutočnou „bravúrou“. Malé detaily vytvárajú pocit
harmónie a intimity.
Nezabudnuteľný gastronomický zážitok vám poskytne reštaurácia Pompadour s ponukou Fine Dining.
Hotel je ideálny aj na organizovanie rôznych podujatí,
pretože má dve prepojiteľné konferenčné miestnosti.
Miestnosť De Luxe poskytuje diskrétne prostredie na
obchodné stretnutia a konferencie až pre 12 osôb.
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UBYTOVANIE
A Hotel *** Kúria Plauter

Hotel
*** Kúria
Plauter

Nachádza sa vo Veľkom Mederi v idylickom prostredí.
Z nášho hotela sú ľahko dostupné Mestské termálne
kúpele Thermal Corvinus, pomenované po kráľovi Matejovi a sú vzdialené len 700 metrov. Centrum mesta
je vzdialené 500 metrov. Mesto sa nachádza 20 km od
Ráb, 20 km od Dunajskej Stredy a 35 km od Komárna.
Kaštieľ je pripomienkou starých čias s dobovým zariadením, parkom a malou farmou, ktorá je sama o sebe
turistickou atrakciou. V parku s rozlohou 35 000 m2
môžu hostia obdivovať jazdecké stajne a rybník.
Reštaurácia a penzión Corvin
V reštaurácii sa môžu konať rôzne rodinné oslavy,
zásnuby, narodeniny, svadby, krstiny, stretnutia po
ukončení štúdia a obchodné stretnutia až pre 75 osôb.
Reštaurácia CORVIN vo Veľkom Mederi sa nachádza
na Poľovníckej ulici, ktorá vedie k termálnemu kúpalisku, a vyznačuje sa pokojným prostredím, kvalitnými jedlami a nápojmi a slušnou obsluhou. Hotel bol
otvorený v máji 2011, je postavený v modernom štýle a
ponúka špeciality domácej, stredomorskej a medzinárodnej kuchyne. Novopostavený penzión CORVIN sa
nachádza na Poľovníckej ulici, 600 m od termálnych
kúpeľov THERMAL CORVINUS. Od roku 2012 ponúka
komfortné ubytovanie s rodinnou atmosférou v nad-

štandardných izbách, vynikajúce ceny, príjemný personál a domácu kuchyňu.
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Dolný Malý Žitný ostrov
Dolný Malý Žitný ostrov je oblasť medzi Mošonským
Dunajom a Starým Dunajom. Tento kraj je známy aj
ako kraj rybárov, lovcov, pastierov a ryžovania zlata.
Dobre udržiavaná cyklotrasa z blízkosti železničnej
stanice Ráb vás zavedie do podunajskej krajiny s mo-

čiarmi, lúkami, galériovými lesmi a Veľkým Dunajom
s pestrými kvetmi a bohatým vtáctvom. Táto oblasť je
bohatá na rybárske jazerá, ktoré so svojím udržiavaným okolím slúžia nielen ako koníček miestnych obyvateľov, ale aj ako turistická atrakcia. Čoraz viac jazier je
obklopených lavičkami, detskými ihriskami a príjemným prostredím.
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GEOGRAFICKÁ POLOHA OBLASTI
Dolný Žitný ostrov
Východná časť Žitného ostrova, nazývaná aj Altáj, v minulosti patrila do Komárňanskej župy. Vďaka prírodným podmienkam a pustošeniu tureckých vojen sa tu
vytvorili veľké osady s veľkým počtom obyvateľov.
Tieto faktory viedli aj k rozvoju rozsiahleho poľnohospodárskeho systému, ktorý je pre oblasť okolo Kolárova najcharakteristickejší. Tamojšie farmy sú známe
aj ako farmy Malej Planiny. Farmy tu vznikali najprv
ako dôsledok chovu dobytka, čo ich robilo vhodnými
na dlhodobý pobyt. Keďže obyvatelia Kolárova, ktorí sa
živili najmä chovom dobytka, mohli pásť svoje zvieratá
len vo vyššie položených, nezasiahnutých oblastiach
rozsiahleho pohraničia, vnútrozemská voda im často
odrezala možnosť návratu na pevninu.
Od konca 19. storočia, ale najmä v prvých desaťročiach
20. storočia, viedol rastúci význam poľnohospodárstva
a preľudnenie vnútrozemia k ďalšiemu významnému
procesu vysťahovalectva a opúšťania poľnohospodárskej pôdy. Na toto obdobie je charakteristický vznik
tzv. lužných fariem.
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