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Szigetköz tDM – tourinforM

9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 9. 
Tel.: + 36 96 206 304; www.szigetkozportal.hu

MoSonMagyaróvárSky hraD

9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2. 
Tel.: + 36 96 566 600; http://mek.sze.hu

„Bio” flexuM-terMálne kúpaliSko

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai K. u.10. 
Tel./Fax: + 36 96 211 533; www.tha.hu

FUTURA 
nteraktívne Prírodovedné Centrum Zážitkov

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 
142. Tel.: +36 96 566 280; www.futuramoson.hu

SZigetköZ dobrodružný park MoSonMagyaróvár

9200 Mosonmagyaróvár, Rudolf-liget 
Tel.: +36 20 37 82 770; www.szigetkozkalandpark.hu 

DoM „CSelleyovCov”
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 19. 
Tel.: +36 96 212 094; www.hansagimuzeum.hu 

MoSonvárMegyei MúzeuM 
9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István király út 1. 
Tel.: +36 96 204 322; www.hansagimuzeum.hu 

haSičSké MúzeuM

9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 16. 
Tel.: +36 96 215 633; www.mothe.hu

kultúrne StreDiSCo „fleSCh károly”
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 14. 
Tel.: +36 96 579 707; www.fkkk.hu 

SpoločenSky DoM „fehér ló”
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 
140. Tel.: +36 96 206 307

ufM aréna – Športová Hala

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1.
Tel.: +36 30 568 50 77; www.movarena.hu
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Priamo v centre mesta sa nachádza Termálne kúpalisko „Bio” Flexum-Ter-
mál, zásobované liečivou vodou z hĺbky 2000 metrov, ktoré patrí k najlepším 
v Európe. 

Komfortné bazény s rôznymi teplotami umožňujú vychutnať si wellness-zá-
žitky, rekreáciu, športovanie a liečenie sa. Na báze kvalifikovanej liečivej 
vody je k dispozícii široká škála liečivých procedúr: ordinácie špecialistov, 
kúpele, kúpele s kysličníkom uhličitým, galvánové kúpele, podvodná vodná 
masáž, liečivá masáž, bahnový obklad, elektroterapia, liečebný telocvik, 
aquafitnes. 7 bazénov kúpaliska sa prevádzkuje v každom ročnom obdo-
bí bez používania chemikálií: 25 m vonkajší plavecký bazén, 33 m krytý 
plavecký bazén, liečebný sedací bazén, sedací bazén s minerálnu vodou, 
wellness-zážitkový liečebný bazén, wellness-zážitkový bazén, spolu s plo-
chou 2300 m2 V okolí bazénov sa nachádzajú rozsiahle plochy, určené na 
rekreáciu s pohodlnými posteľami a s reštauráciou.

Otváracia doba: pondelok až nedeľa 8 - 20 hodín.

9200 Mosonmagyaróvár, Kígyó utca 1. 
Tel.: +36 96 211 533  • info@tha.hu

www.tha.hu

poSuDok oDBorného lekára o terMálnej voDe

Štátny ústav verejného zdravia kvalifikoval vodu termálnej studne ako alka-
lickú – hydrokarbonátovú a chloridovú termálnu vodu so zvýšeným obsa-
hom solí, ktorá vďaka vysokého obsahu iónov jódu sa zaraďuje do skupiny 
jódových minerálnych vôd. Značný je aj obsah fluoridu a kyseliny kremen-
nej. Liečivá voda je vďaka svojmu chemickému zloženiu vhodná formou 
kúpeľnej liečby, pitnej kúry, resp. inhalácie na liečenie nasledovných chorôb:

•  pohybové ústrojenstvo (kúpeľná liečba), 
•  chronické onemocnenie dýchacieho ústrojenstva (inhalácia)
•  žalúdočné choroby a choroby tráviaceho ústrojenstva

„bio” Flexum-Termálne kúpalisko



H-9200 Mosonmagyaróvár, 
Régi Vámház tér. 11.

+36 96 579 067
info@diamantdent.hu
www.diamantdent.hu

facebook.com/diamantdent

H-9225 Dunakiliti, Csölösztői u. 3.
+36 96 671 478

info@saricsarda.hu
www.saricsarda.hu

facebook.com/saricsarda

H-9225 Dunakiliti, Csölösztői u. 1.
+36 96 671 470

info@diamanthotel.hu
www.diamanthotel.hu

facebook.com/diamanthotel

6. 

Panoráma 
Kávéház



www.szigetkozportal.hu

V Mošoni, na Ulici kráľa Svätého Štefana č. 123 sa nachádza rodný dom sve-
toznámeho huslového virtuóza  a hudobného pedagóga Károlya Flescha. 
Mošonský Kostol sv. Jána Nepomuckého bol postavený v rokoch 1750 v ba-
rokovom štýle. Pred ním stojí bronzová socha kráľa Svätého Štefana, ktorá 
bola postavená na počesť milénia.

Najvzrušujúcejšou atrakciou Mošonmagyaróváru je FUTURA.  V tristoroč-
nej budove bývalej obilnice bolo založené  interaktívne prírodovedné zážit-
kové centrum, kde sa návštevníci môžu bližšie zoznámiť s prírodnými veda-
mi pomocou štyroch základných elementov. Výstava vo FUTURe je veľmi 
vzrušujúca a plná zážitkov tak pre deti  ako aj pre dospelých.

Raritou mesta je drevená Italská kaplnka v časti mesta Ipartelep („priemy-
selný areál“), ktorú postavili talianskí vojnoví zajatci počas 1. svetovej voj-
ny. Takisto v tejto časti mesta sa nachádza aj Námestie Gyásztér, kde je 
umiestnená  skupina sôch Golgota, ktorá predstavuje symbolický cintorín 
na pamiatku obetiam salvy 26. októbra 1956.

Kultúrnu  farebnosť mesta dokazujú aj evanjelický kostol v neorománskom 
štýle, taktiež kostol reformovanej cirkvi v štýle ma-
ďarskej secesie. Dedičstvo židovského spoločen-
stva môžeme nájsť na viacerých miestach mesta.

Mošonmagyaróvár sa rozprestiera pri stretnutí riek Lajty a Dunaja, 80 km 
od Viedne a 30 km od Bratislavy. Mesto je dostupné diaľničnou, cyklistickou 
cestou, železnicou aj vodnou cestou. Cez mesto vedie medzinárodná podu-
najská cyklistická trasa. 

Dôležitou turistickou príťažlivosťou mesta je jeho liečivá voda. Termálne 
kúpalisko je otvorené po celý rok. Liečivá voda je zaradená medzi piatich 
najúčinnejších liečivých vôd v Európe.

Mošonmagyaróvár má vyše 2000 ročnú históriu. V rímskych časoch založili 
pri Limesi vojenský tábor a k nemu patriacu osadlosť s názvom Ad Flexum. 
Magyaróvár dostal mestské privilégiá v roku 1354, Mošon sa stal mestom 
v stredoveku. V roku 1905 sa k Magyaróváru pripojil aj Lučoň. Mošon a 
Magyaróvár sa spojili v roku 1939, a odvtedy spolu tvoria dnešné mesto. 

Óvársky hrad so štyrmi vežami dostal dnešnú podobu počas viac storočí. V 
jednej veži bol uväznený aj mladý Mátyás Hunyadi, ale bola tu uchovaná  aj 
Svätá Koruna. V roku 1818 založil zať Márie Terézie tešínsky vojvoda  Albert 
Kazimír August Saský  prvú vysokú školu poľnohospodársku na kontinente 
práve v tomto hrade. Následníkom tejto vysokej školy je dnešná Poľnohos-
podárska a potravinárska fakulta Univerzity Istvána Széchenyiho. Na Ná-
mestí Deáka sa nachádza monumentálna socha sv. Jána  Nepomuckého, 
ktorá bola postavená v roku 1744. Táto socha je jedným z najdôležitejších 
barokových pamiatok mesta. Na námestí sa nachádza aj jednoposchodová 
budova arcivojvodského kaštieľa Habsburgovcov, vedľa  nej stojí bronzová  
socha - muž sediaci na lavici, ktorá zobrazuje žoviálneho Frigyesa Habs-
burga.

Na Hlavnej ulici sa nachádza budova radnice, ktorá bola postavená v roku 
1827 v neorenesančnom štýle. Predtým tu bola kancelária župy.
Pokladom medzi budovami na Hlavnej ulici je gotický dom Cselleyovcov. V 
tejto budove sa nachádza expozícia umeleckých remeselníkov Múzea Han-
ság, ďalej zo zbierky Gyurkovicha veľdiela slávnych maďarských maliarov z 
19. a 20. storočia ( ako napr. Munkácsy, Rippl-Rónai, Vaszary, atď. ), v piv-
nici z valených klenb môžete navštíviť expozíciu kameňov z rímskych čias.
Z domu Cselleyovcov cez Radničnú ulicu (Városház utca) sa dostaneme 
na pešiu zónu mesta, na Maďarskú ulicu (Magyar utca). Tu stojí  freskami 
vyzdobený Kostol sv. Gottharda, ktorý bol postavený v 18. str. v barokovom 
štýle. V útrobách  kostola je vytvorená  krypta Habsburgovcov, kde odpočí-
vajú v rakvách z rudy arcivojvoda Frigyes a jeho manželka. Ako pápežské 

dary tu tiež odpočívajú v sklenených rakvách svätí z katakomb. Vedľa kos-
tola stojí socha Svätého  Lászlóa, ktorý bol postavený v roku 1993 z peňazí 
z verejnej zbierky.

Pri hlavnej ceste, ktorá vedie z Magyaróváru do Mošona, oproti nemocnice 
bol na začiatku 20. str. postavený jeden z najstarších múzeí krajiny, Múzeum 
Hanság ( dnes Múzeum Mošonvármegye ), ktoré má bohatú národopisnú 
zbierku.

 mosonmagyaróvár

MoSonMagyaróvár8. 



www.szigetkozportal.hu

szigeTköz (malý Žitný)

Najväčším ostrovom našej vlasti je Szigetköz. Rozprestiera sa medzi veľ-
kým Dunajom a Mošonským Dunajom, nazýva sa aj darom Dunaja, lebo 
bol vytvorený z usadenín tejto rieky. Milovníkov prírody čaká tu bohatý svet 
živočíchov a rastlín. Milovníci vodnej turistiky môžu prechodiť celý Mošon-
ský Dunaj aj horné ramená Dunaja, ktoré sú obklopené malebnými lesmi. 
Rozmanité riečne ramená sľubujú nezabudnuteľné zážitky kajakárom aj 
kanoistom. Návštevníci môžu obdivovať okolitú prírodu aj z výletnej lode po 
Mošonskom Dunaji. Dunajské ramená a umelo vytvorené banské jazerá za-
bezpečujú výborné podmienky na rybolov. Časť podunajskej medzinárodnej 
cyklistickej trasy vedie cez Szigetköz, pritom na bicyklovanie sú vhodné aj 
vedľajšie cesty aj hrádza pri Dunaji.

Medzi Mošonmagyaróvárom a Győröm vedie cyklotrasa EuroVelo 6, pozdĺž 
ktorej sú vytvorené príjemné miesta na oddych. Pri týchto odpočívadlách sa 
môžu turisti informovať o stavaných aj prírodných hodnotách Szigetközu. Sú 
obľúbené tiež jazdy na koni a prevážanie sa kočom.

V Dunakiliti čaká milovníkov golfu deväťjamkové golfové ihrisko. V Sziget-
közi sa nachádzajú štvorhviezdičkové hotely, wellness hotely, súkromné 
hosťovské domy a miesta na kemping, sú tu reštaurácie a pohostinstvá s 
rozmanitými službami obyvateľstvu aj turistom.

Dunakiliti

Na najsevernejšej časti Szigetközu sa nachádza obec Dunakiliti, pochádza-
júca z obdobia Arpádovcov. V okolí dediny sa nachádzajú riečne ramená 
Dunaja, ktoré sú vynikajúce miesta na vodnú turistiku a rybolov. Obec za-
bezpečuje milovníkom neporušenej prírody  výborné  podmienky na pešie 
túry. Medzi pamätihodnosti obce patrí rímsko-katolícky kostol postavený v 
neogotickom štýle, v ktorom sa nachádzajú krásne vitráže v oknách. Pred 
kostolom stojí dub, ktorý bol zasadený v roku 1896 na počesť milénia. Je tu 
aj kaštieľ Batthyány, ktorý je rodným domom
Dr.Lászlóa Batthyány-Strattmanna, nazývaného aj „lekárom chudobných“. 
Oproti kaštieľa stojí malá kaplnka, dedinský dom, nachádza sa tu aj zaují-
mavá podívaná - nedokončené vodné dielo.

www.Szigetkozportal.huMoSonMagyaróvár a Szigetköz (Malý žitný)10. 
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DunaSzeg

 Obec Dunaszeg sa nachádza v srdci Malého žitného ostrova (Szigetköz), 
15 kilometrov od centra mesta Győr. Rozprestiera sa na brehu Mošonského 
Dunaja, v malebnom zákutí rieky, o čom svedčí aj maďarský názov obce 
– „Dunajské Zákutie“. Ľudia, ktorí tu žijú a pracujú, sa neustále usilujú o 
skrášľovanie svojho okolia, o rozvoj infraštruktúry a existujúcich či novo 
vzniknutých podnikov. Aj vďaka tomuto úsiliu rastie počet obyvateľov obce 
a tým zastavané územie. Obec ponúka návštevníkom veľa pozoruhodnos-
tí. Vedľa rímskokatolíckeho kostola nájdeme pamätný park so 14 štáciami 
krížovej cesty. V obci sa nachádzajú aj štyri stĺpy s votívnymi obrazmi zná-
zorňujúcimi patróna dediny. Svojim riešením sú jedinečné na území Malej 
dunajskej kotliny. Dolná časť územia Malého žitného ostrova je výnimočná 
svojimi prírodnými krásami, jej dominantou je sieť mŕtvych ramien a jazierok 
pri živom vodnom toku. Tu vybudovaný náučný chodník ponúka celodenný 
program pre skupiny, či už sa jedná o deti alebo dospelých. Dedinské múze-
um, resp. múzeum ľudovej kultúry prezentuje pamiatky tradičného spôsobu 
každodenného života tunajších obyvateľov, a zbierka stacionárnych moto-
rov ponúka návštevníkom jedinečný zážitok. Pri západnom okraji obce, ved-
ľa cyklistickej trasy sa nachádza technický pamätník postavený na pamiatku 
niekdajších priemyselných železníc na území Malého žitného ostrova.

DunaSziget

Územie dnešnej obce Dunasziget patrilo až do podpísania Trianonskej 
mierovej zmluvy k obciam Bratislavskej župy, centrum ktorých bolo na ľavej 
strane hlavného toku Dunaja, na Žitnom ostrove. Menovite sú to nasledovné 
obce: Doborgaz, Keszölcés, Süly, Vajka. Obyvatelia týchto dedín sa živili 
prevažne rybolovom a chovom zvierat. Dunaj však, popri tom, že  zabezpe-
čoval živobytie, predstavoval často i hrozbu. Po povodni v roku 1954 bolo 
potrebné takmer celú obec znova postaviť od základov. Návštevníci, kto-
rí sem zavítajú, sa môžu kochať jedinečnou prírodou Szigetköz, ktorý sa 
rozprestiera len pár minút cesty autom od mesta a od diaľnice M1. Okrem 
možností kúpania, rybolovu, jazdenia na koni je možné spoznať vodný svet 
prostredníctvom organizovaných vodných túr. Sikulská brána bola postave-
ná na pamiatku boja za slobodu a nezávislosť v rokoch 1848-49. V Pamät-
nom parku stojí na betónovom podstavci drevená zvonica. „Dvojička” zvonu, 
ktorý tu má svoj príbytok, sa nachádza v Singapure. Nápis na ňom znie: 
„Bože, žehnaj Maďarom! V ramennej sústave v inundačnom území Malého 
žitného ostrova je v rámci umelého zásobovania ramien vodou v prevádz-
ke tzv. Denkpálska hať a Denkpálsky rybochod ako jej súčasť. Rybochod 
zlepšuje možnosti migrácie vodných živočíchov. V letnom období ponúka 
prírodné kúpalisko v Dobrohošti vynikajúce možnosti okúpať sa a relaxovať.
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haláSzi

Halászi sa rozprestiera 4 km od Mosonmagyaróváru pri brehu Mošonského 
Dunaja, v Szigetközu. Počet obyvateľov je okolo 3000. Obec dostal prezýv-
ku „brána Szigetközu“, lebo cez most Halászi môžeme sa dostať do „sveta 
tisícich ostrovov“. Prvý most bol postavený v rokoch 1905–1906, ale odvte-
dy ho bolo potrebné trikrát znovu postaviť. Počas druhej svetovej vojny ho 
vyhodili do vzduchu, v roku 1992 sa zrútil, a v roku 2010 bola dokončená 
rekonštrukcia, vďaka ktorej súčasný most je dostatočne široký, s trasou aj 
pre cyklistov. Názov obce poukazuje na to, že jeho bývalí obyvatelia záso-
bovali Mosonmagyaróvár s rybou. V centre obci sa nachádzajú 2 barokové 
sedliacke domy a impozantný barokový kostol, s maľbami od žiakov maliara 
Maulbertscha. Pri brehu Mošonského Dunaja sa nachádza čarda a park 
voľného času, ktoré sú obľúbeným cieľom cyklosturistov a milovníkov vody. 
V majeri Babos sa nachádza jazdecká škola a park dobrodružstiev, ktoré 
ponúkajú viaceré možnosti pre milovníkov aktívneho oddychu.

héDervár

Prvé písomné spomienky sú z roku 1210; pečiatka  rímsko-katolíckeho 
osídlenia má nápis: a.d. 1031. Obec má zaujímavé legendy o prírodných 
hodnotách ako „strom Árpád“, „strom Kont“, „chleby, ktoré sa premenili na 
kamene“. Najznámejšou historickou budovou je renesančný kaštieľ postave-
ný v 16. storočí, ktorý je trojposchodový s troma vežami. Kaštieľ je v dnešnej 
dobe  tvorivým domom spolku Maďarskí Umeleckí Tvorcovia. Významným 
stredovekým pútnickým miestom je Kaplnka „Boldogasszony“, posvätená 
Panne Márii. Pred kaplnkou sa nachádza náhrobný pomník dvojnásobného 
premiéra grófa Károlya Khuen-Héderváryho. Tento pomník v 17. str. medzi 
prvými v našej vlasti rozšírili o kaplnku. Nachádza sa v nej drevená socha 
Panny Márie z 15. storočia – Čierna Madona.  V záhrade stojí torzo najstar-
šieho stromu Maďarska: „strom Árpád“ . Na základe výskumov bol tento 
cca  700-ročný strom 14 m vysoký s 710 cm priemerom kmeňa. Jeho po-
menovanie poukazuje na slávnu bitku pri Bratislave v roku 907. V Hédervári 
je viac hotelov a reštaurácií, na brehu Mošonského Dunaja očakáva výlet-
níkov jazdiareň aj s možnosťami cyklistickej a vodnej túry. Zaujímavosťou 
zo súčasnej doby je v Maďarsku jedinečná socha „Pásavka zemiaková“. 
Gastronomické zaujímavosti z obce sú hédervárska holubová polievka a 
hédervárska slanina. Kaštieľ a park sú v súčasnosti zatvorené.

www.Szigetkozportal.hu
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hegyeShaloM

Veľká obec Hegyeshalom leží na hlavnom železničnom ťahu Viedeň - Buda-
pešť, v trojuholníku tvorenom hlavnou cestou číslo jeden (E-5) a diaľnicami 
M-1 a M15 v severozápadnej časti krajiny. Obec bezprostredne susedí s Ra-
kúskom. Históriu Hegyeshalomu určovala v prvom rade geografická poloha. 
Veľkoobec rozprestierajúca sa pozdĺž niekoľko tisíc ročnej „kráľovskej cesty” 
bola dôležitá pre Rímsku ríšu, pre rôzne národy počas obdobia sťahovania 
národov, ako aj a pre samotné tisícročné Maďarsko. V darovacej listine krá-
ľa Ondreja II. z roku 1217 od sa už spomína ako Hegelshalm, tento názov 
pomenúva kopec so špicatým vrchom. Rímsko-katolícky kostol postavený 
na kopci zasvätili v tom čase Panne Márii (Sancta Maria). V takmer 200-roč-
nom erbe obce Hegyeshalom predstavuje pštros kráľovské atribúty rýchlosti 
a bdelosti, strieborná podkova je zas symbolom blahobytu a šťastia. V obci 
žilo počas mnohých stáročí obyvateľstvo zmiešanej národnosti, následne 
prevažne nemeckej národnosti. Dodnes sa tu zachovali dve vierovyznania. 
Rímsko-katolícky kostol, ktorý je kultúrnou pamiatkou a kostol evanjelickej 
cirkvi vysvätený v roku 1850 sú toho dôkazom. Obľúbeným miestom pre 
šport, oddych a zábavu detí aj dospelých je jazero Stettni a jeho okolie.

jánoSSoMorja

Malé mesto s 6000 obyvateľmi sa nachádza tesne pri rakúskej hranici a 
pri hranici geografických celkov Hanság a Mosonská nížina. Jánossomorja 
vznikla v roku 1970 spojením troch obci (Mosonszentpéter, Mosonszent-
jános a Pusztasomorja). Tunajší okraj mokrade Hanság bol na základe 
vykopávok obývaný aj pred príchodom Maďarov do Karpatskej kotliny. Ne-
meckých obyvateľov usadili v regióne Habsburgovci, vlastniaci mosonské 
panstvo po vyhnaní Turkov. Po roku 1946 z oblasti vysídlili viac ako 4000 
Nemcov z Mosonszentpéteru a Mosonszentjánosu, na ich miesto usadili 
vysídlených Maďarov z Hornej zeme a usadlíkov z Matyóföldu. V dôsledku 
striktného hraničného režimu, zavedeného v päťdesiatich rokoch sa zacho-
vali prírodné hodnoty, ktoré sú v súčasnosti považované za turistickú atrak-
ciu, navštevovanú hlavne cykloturistami. Blízko obce sa nachádza úniková 
trasa migrantov z roku 1956 a most v Andau. Najvýznamnejšími pamätihod-
nosťami sú jej rímskokatolícke kostoly: jeden v časti Mosonszentpéter, ktorý 
bol postavený na základoch z dôb Arpádovcov a druhý v časti Somorja zo 
16. storočia, neskôr barokizovaný. Pozornosť si zaslúži aj pamätník „Hár-
mashalom“, ktorý bol vytvorený zo zeminy 52 žúp bývalého Uhorska.
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kiMle

Túto obec obývanú ľuďmi maďarskej, chorvátskej a nemeckej národnosti 
pretíná dlhý úsek Mošonského Dunaja. Pri katolíckom kostole v Horvátkimle  
sa nachádza vyrezané dielo farára a kňazského básnika menom Mate Mate 
Mersic Miloradic (1850-1928). Katolícky kostol v Magyarkimle z XIII. storočia 
bol barokizovaný v XVIII. storoči. Na námestí stojí socha Svätej Trojice pri 
110 ročnej lipe. Na počesť milénia bola v roku 2001 odhalená socha kráľa 
Bela IV. V časti Novákpuszta bol postavený nový kostol.

kunSziget

Táto obec v západnej časti krajiny, ležiaca 17 km od Győru na brehu Mo-
šonského Dunaja, bola od nepamäti obývaná. Viedla tadiaľ hranica Rímskej 
ríše, z čias ktorej pochádza aj tunajšia strážna veža. Najdôležitejším prírod-
ným bohatstvom obce je pobrežie Mošonského Dunaja. Výnimočnú turistic-
kú príťažlivosť obce predstavujú jej sakrálne pamätihodnosti. Rímsko-ka-
tolícky kostol Svätého Vavrinca bol postavený v roku 1843 v klasicistickom 
štýle. Kostol bol renovovaný v roku 2011. V jeho susedstve sa nachádza 
budova fary postavená na základe projektov Károlya Koósa v roku 1844. Na 
dvore fary sa podarilo v roku 2012 zachrániť vedľajšie budovy pochádzajú-
ce zo začiatku 19. storočia, medzi nimi aj otvorenú letnú kuchyňu, ktorá v 
súčasnosti slúži ako miesto konania rôznych spoločenských podujatí. Na 
námestí pred kostolom bola v lete roku 2014 ukončená výstavba Sakrálneho 
kultúrneho priestoru, ktoré okrem funkcie verejného priestoru predstavuje 
prostredníctvom informačných tabúľ aj najdôležitejšie sakrálne hodnoty 
obce. Obcou prechádza náučný chodník, na jednotlivých stanovištiach 
ktorého (napríklad na brehu Mošonského Dunaja, ako aj na športovom a 
detskom ihrisku) sme umiestnili odpočívadlá so strieškou. Tieto, vytvárajúc 
jednotný obraz, predstavujú spoločenský priestor tak pre turistov, ako aj pre 
obyvateľov obce.

léBény

Lébény sa nachádza v blízkosti diaľnice M1. Chotár obce lemuje Hanság a 
rieka Rábca. Je pripojená aj do sústavy cyklotrás Szigetközu. Územie obce 
je obývané od staroveku. Pamiatkami rímskych dôb sú pevnosť a cintorín 
Quadrata-Barátföldpuszta. Prvá písomná zmienka Lébénya pochádza z 
roku 1199. Na hlavnom námestí dediny sa nachádza významný trojloďový 
románsky kostol Sv. Jakuba zo 13. storočia, ktorý založil župan Pot a má 
formu baziliky. Kostol nás očaruje svojou majestátnosťou, impozantnosťou, 
ale i jemnosťou a sivou prísnosťou a bohato zdobenou hlavnou bránou. V 
blízkosti dediny sa nachádzajú jazerá, dubové lesy, bažinaté lúky a kanály, 
ktoré patria k prírodným chvostom Maďarska a poskytujú výborné príležitos-
ti pre výletníkov a rybárov. Zachované pôvodné lúky Hanságu sú chránené. 
Počas hospodárskej krízy 1929-1930 učiteľ András Szebach naučil miest-
nych na zhotovenie predmetov zo šúpolia. Hlavnými výrobkami dodnes za-
chovalého domáceho remesla boli tašky a koberce. 

levél

Prvýkrát sa v písomných pamiatkach -  ktoré pochádzajú z roku 1410,sú 
písané nemecky a nachádzajú sa v cirkevnom archíve v Bratislave  - spo-
mína pod názvom „Kalthostan“ . S maďarským názvom Lever sa prvýkrát 
stretávame v dokumente z roku 1425 taktiež v cirkevnom archíve, ďalej v 
roku 1532 pri daňovom sčítaní. Podľa tradície meno obce – Lővér, Lever, 
Level – zachováva meno pechenegských pohraničníkov, lukostrelcov. Ne-
skorší obyvatelia boli kočiši, kuriéri a poštári maďaróvárskeho hradu. Na 
to poukazuje aj meno jedného územia smerom na Hegyeshalom: Územie 
poštárov. Pri útoku Turkov v roku 1529 - keď padlo celé územie Győrskej 
a Mosonskej župy – sa krajina vyľudnila. Okolo roku 1570 cisár I. Miksa 
zaľudnil krajinu württenberskými nemeckými katolíkmi.
Dedina bola majetkom členov rodiny Forgách, neskoršie rodiny Zichy, a od 
roku 1763 bola majetkom Habsburgovcov. Na základe urbárskeho nariade-
nia Márie Terézie z roku 1773 bola statkárkou obce Mária Kristína Habsburg.

szigeTköz (malý Žitný)
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lipót

V minulých storočiach Lipót bol známy hlavne ako rybárska obec, obyvatelia 
ktorej mali spolu s ostatnými kolegami zo Szigetközu svoje stánky na ryb-
ných trhoch Viedne a Prešporku. Podobne známe remeslo bolo ryžovanie 
zlata. Začiatkom 19. storočia v obci pôsobilo 39 ryžovačov. V obci fungovalo 
6 vodných mlynov a veľa ľudí sa živilo ako prievozník alebo lodník. Život 
obce významne ovplyvnila regulácia Dunaja, začatá v roku 1885. Väčšina 
obyvateľov musela nájsť nové zamestnanie, hlavne v poľnohospodárstve. 
Obec so 700 obyvateľmi sa v súčasnosti živí hlavne z cestovného ruchu. 
V roku 2009 vyhrala súťaž „za kvetnaté Maďarsko” a tu vyrábajú známe 
pečivá pekárne Lipóti Pékség. Severne od obce sa nachádza 70 hektárové 
jazero s leknami bielymi. Okolo jazera vedie náučný chodník s odpočívadla-
mi a postriežkami. Pekná je i gaštanmi lemovaná cesta smerom na Darnóz-
seli. Najväčšou turistickou atrakciou je termálne kúpalisko, zásobované 65 
stupňovou vodou z hĺbky 2000 m. Dnešný ráz obce určujú domy, postavené 
po povodni v roku 1954. Rýmskokatolický kostol bol postavený v 17. storočí 
v barokovom štýlu. Obraz hlavného oltára maľoval Maulbertsch, pôsobiaci 
v tom čase v Győri, hodnotné sú aj obraz pochádzajúci z kláštora v Moson-
magyaróvári a drevorezba oltára. 

Máriakálnok

V Győr-Mošon-Šopronskej župe, v Szigetközi sa nachádza obec Máriakál-
nok, ktorý má približne dvetisíc obyvateľov. V poslednom čase si ho viacerí 
zvolia za svoje bydlisko. Malebná okolitá príroda, dobrá cestná sieť, cyklis-
tická trasa, ktorá spája obec  s okolitými osadami, služby obyvateľstvu a 
rôzne inštitúcie ho robia príťažlivým obyvateľstvu aj turistom.
Najznámejšou pamätihodnosťou obce je Kaplnka „Sarlós Boldogasszony“, 
ktorá bola známa už aj v stredoveku ako pútnické miesto. Po celom roku ju 
navštevuje veľa pútnikov aj turistov. V blízkosti kaplnky sa nachádza Obecné 
múzeum a Szigetközské múzeum. Môžeme sa v nich zoznámiť s etnogra-
fickými pamiatkami obce, ďalej s rôznymi predmetmi, ktoré ľudia používali 
pred stovkami rokov  v Szigetközu. Tiež na Námestí kaplnky sa nachádza 
Pomník padlých vojakov  prvej svetovej vojny a Ružová záhrada s viac tisí-
cami ruží. Vedľa hlavnej cesty obce sa nachádza rímsko-katolícky  kostol 
zo 17. storočia. Parky a verejné priestranstvá sú vďaka obyvateľstvu presne 
tak ošetrované ako vlastné záhrady. Cintorín obce je jedným  z najkrajších 
„parkov“ dediny. V Máriakálnoku sa nachádzajú tri jazdiarne, z ktorých v 
jednej sa organizujú aj medzinárodné súťaže v drezúrnom jazdení. Milov-
níkov rybolovu a vodných športov očakávajú Mošonský Dunaj a kálnošské 
dunajské ramená.
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MeCSér

Obec sa nachádza 20 km od Győru – smerom na Mosonmagyaróvár -, 
obklopuje ju Mošonský Dunaj a prekrásna zeleň. Žije tu 620 ľudí. Obec je 
prístupná po diaľnici M1, po hlavnej ceste č. 1 a po tzv. „maložitnoostrovskej 
ceste“ (szigetközi út). Hromadná doprava je zabezpečená priamym autobu-
sovým spojením smerom na Győr. Obec je vybavená všetkými inžinierskymi 
sieťami, je zabezpečené aj plné pokrytie ADSL internetom. V obci je v pre-
vádzke dobre vybavená materská škola a základná škola s prvým stupňom, 
v ktorej sa nachádza moderná lekárska ambulancia a komplexne vybavený 
Obecný dom. Mecsér sa nazýva aj ostrovom pokoja a mieru. Každodenný 
život obce napĺňa obsahom niekoľko mimovládnych organizácií. Návštevníci 
sa môžu tešiť na bohatý program podujatí s tematikou zachovania tradícií, 
kultúry a športu. Letný „Pramicový festival”, ktorý má aj medzinárodný ohlas, 
láka do obce mnoho návštevníkov.

nagyBajCS

Obec Nagybajcs sa rozprestiera na juhovýchodnom cípe Malého Žitného 
ostrova (Szigetköz), v bezprostrednej blízkosti Dunaja. Je to dedina s viac 
ako 900-ročnou históriou. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 
1252, v jednej darovacej listine sa spomína ako šľachtický majetok „villa 
Boych”. Náboženská obec bola v dedine založená v roku 1397. Na listine 
z roku 1484 sa už uvádza ako Nagbaych. S pečaťou obce sa prvýkrát stre-
távame v roku 1815. Rímsko-katolícky kostol bol postavený v roku 1869, 
nachádza sa v ňom umelecky hodnotná socha Piety zo 16. storočia. Obec 
leží len 9 km od mesta Győr, v súčasnosti má 986 obyvateľov. V blízkosti 
veľkého mesta ponúka toto pokojné prostredie, rieka a jeho okolie príjemné 
možnosti na oddych a rybolov. V obci je možné využiť množstvo služieb 
– potraviny so zmiešaným tovarom, obchod pre záhradkárov, mäsiarstvo, 
2 reštaurácie, 2 penzióny, kaderníctvo, kozmetika, kvetinárstvo. Tých, ktorí 
hľadajú aktívny oddych, láka krytá jazdiareň, dostihová a parkúrová dráha, 
športové ihrisko a rybník. Prírodné bohatstvo obklopujúce dedinu - ako napr. 
Dunaj a jeho okolie, Červená lúka (Vörösrét) či lokalita Csápolnak – ponúka 
vynikajúce možnosti na turistiku.

www.Szigetkozportal.huSzigetköz (Malý žitný)16. 



rajka

Prvá písomná zmienka o Rajky pochádza zo začiatku 13. storočia. V minu-
losti sa obec volal „Rákfalva“, lebo hlavnou obživou miestnych obyvatel’ov 
bola rakárenie. Nemeckí osadníci dali obci meno Ragendorf. V minulosti 
obec disponovala i s tržnou právou, čo výrazne podporovala jej rozvoj. V 
súčasnosti v Rajke je hraničný priechod do Slovenskej republiky. Najkrajšou 
pamätihodnost’ou tu je rímskokatolícky kostol. Veža kostola pochádza z 13. 
storočia, a bola vytvorená z rimanskej strážnej veže. Pred kostolom leží 
kalvária. Významný je i kaštiel’ Zichyovcov, evanjelický kostol a park sôch 
pri hraničnom priechode. Obec je východiskovým bodom pre milovníkov 
vodných túr.

váMoSSzaBaDi

Zložený tvar maďarského názvu obce nám pripomína, že na tomto území sa 
kedysi nachádzali dve dediny.  Kým slovo “Vámos” svedčí o tom, že Alsóvá-
mos bol mýtnym miestom cez dlhé stáročia, v časti “Szabadi” sa zachoval 
názov niekdajšej dediny Győrszabadi. Vámosszabadi je zároveň cestným 
hraničným prechodom smerom na sever. Most cez Dunaj má kultúrno-his-
torickú hodnotu. Pôvodný kostol dediny zo 14. storočia bol zničený počas 
tureckých bojov. Nástenné maľby novšieho kostola z polovice minulého 
storočia sú dielom neznámeho talianskeho maliara. V roku 1896 dedinu 
postihla povodeň. Kostol bol zrenovovaný v roku 1994. Severne od obce sa 
nachádza lokalita nazývaná Vörösrét („Červená lúka“), ktorá sa vyznačuje 
výskytom viacerých chránených rastlinných druhov. Medzi kanálmi, juhozá-
padne a západne od zastavanej časti sa nachádza lokalita Körtvélylapos 
(„Hrušková jamina”). Na území Malého žitného ostrova sa jedine v tejto lo-
kalite vyskytuje iskerník veľký alebo mäta vodná. V centre obce sa skvejú 
vodné plochy 4 rybárskych jazier. Lev stojací v ľavej časti erbu obce symbo-
licky poukazuje na skutočnosť, že niekdajšie obce boli viac ako 600 rokov 
súčasťou rozsiahleho majetku rodu Héderváryovcov. Na pravom boku erbu 
vidíme hrotmi navon otočenú pluhovú radlicu – lemeš a vľavo vedľa neho 
čerieslo, ktoré poukazujú na agrárny charakter dediny. Veniec zlatých dubo-
vých lístí okolo štítu symbolizuje lesy obklopujúce obec. Prepojený veniec 
symbolizuje zlúčenie dvoch obcí v roku 1950.

szigeTköz (malý Žitný) szigeTköz (malý Žitný)

Szigetköz (Malý žitný) www.Szigetkozportal.hu18. 
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AKTÍVNA TURISTIKA
V CELOM ROKU



Aktívne progrAmy www.szigetkozportAl.hu

V komplexu, ktorí sa nachádza v kľudnom a prekrásnom prírodnom prostre 
dí na hostí túžiací sa kúpať čakajú: dva bazeny s liečivou vodou, plavecký a 
detský bazen, bazen s vyrivkou a protiprúdom, perličkovy kúpel, zážitkový 
bazen plny s masažnými prvkami, plážový bazen 1200 m2 ( spolu s vlno vým 
bazenom, vodový zábavný park a obrovské tobogány) a vodný mlyn so sau-
nou umiestnený na ostrov. Zábave hostí slúžia ihriská na plážový volejbal a 
futbal vhodné aj na usporia

danie medzinárodných súťaží, vodny telocvik a aerobic, relaxačné masaže, 
detské a vodné ihrisko, rybník na prezentáciu rýb Szigetkoz, cez víkendy 
rozmanité programy a predstavenia. V širokej škále stravovacích jednotiek 
sú bufet, restauracia, pizzeria, grill, vodný bar a kaviareň – cukráreň.

       H-9233 Lipót, Fő u. 84.
       Tel: + 36 96 215 723; Fax: + 36 96 215 734
       E-mail: info@lipotfurdo.hu
       www.lipotfurdo.hu

lipóT Termálne kúpalisko s aquaparkom & Camping****  pešie Túry

01. krátka pešia túra pri prahu (3,7 kM)
Od kempingu Vadvíz ideme smerom k priehrade, kde si prezrieme systém 
splavov. Zo severej strany môžeme vidieť Variant C, teda hrádze odchý-
leného Dunaja na slovenskej strane. Našu cestu pokračujeme ďalej, kým 
sa nedostaneme k jednej širšej poľnej ceste, kde odbočíme naľavo, a proti 
toku rieky sa dostaneme k prahu. Tu sa otočíme a vrátime sa späť k nášmu 
vozidlu. Priehradu si môžeme prezrieť aj so sprievodcom.

02. StreDne Dlhá pešia túra DunaSziget (9 kM)
Od táboriska odchádzame pri hrádzach smerom na východ. Po päťstomet-
ro-vej prechádzke sa začíname pomaly  vzďaľovať od hrádze, a cez mladý 
topoľový les sa dostaneme k mostu „Kő” (kameň). Tu si môžeme vybrať 
medzi 3 cestami! Najkratšia vedie na severozápadný cíp ostrova. Stredná 
cesta vedie ku konci vetvy rieky  pri Denkpáli, a dostaneme sa k jedinému 
prepúšťaciemu kanalu pre ryby v Szigetközu. Našou cestou pokračujeme  
cez ostrov Hajós (ostrov Lodník), ktorý vznikol na jednej potopenej lodi, až 
k brehu Starého Dunaja. Tretia cesta vedie cez územie, ktoré bolo rehabili-
tované v roku 2005.

03. preCháDzka po náuCnoM ChoDníku v lipóte (2 hoDiny)
Východiskovým bodom je Holt-Duna Kemping v Lipóte. Začiatok našej cesty 
vedie smerom na Dunaremete. Na konci dediny odbočíme  doprava, a pri ja-
zere Remete pokračujeme ďalej cez hrádze až k dunaremetskému prístavu. 
Od prístavu ideme pri hrádzi  až k prvému zostupu, kde odbočíme doprava 
smerom späť k Lipótu. Po lúke odbočíme znovu doprava, a tak sa dostane-
me na breh Mŕtveho Dunaja, a po brehu sa vrátime späť ku kempingu.

04. pútniCká CeSta Svätého  jakaBa (45 kM)
Cieľom pútnickej cesty Sv. Jakaba v Maďarsku je Kostol Sv. Jakaba v Lébé-
nyi. Ale pútnická cesta, ktorá začína v Budapešti, nekončí v Lébényi: vedie 
ďalej na západ, cez Európu až po Santiago de Compostela, kde odpočíva 
apoštol Jakab. Označenia pútnickej cesty  sú totožné s európskymi ozna-
čeniami: žltá mušľa, žltý šíp. Pútnická cesta cez Szigetköz je veľmi dobre 
vyznačená, môže byť realizovaná peši aj bicyklom. Táto pútnická cesta 
prechádza cez osídlenia: Lébény, Károlyháza, Kimle (alternatíva je Héder-
vár), Máriakálnok, Mošonmagyaróvár a Rajka. Útulné miesta na nocľah sú 
v Lébényi, Hédervári, Mošonmagyaróvári a v Rajke. Podrobné informácie 
a mapu  pútnickej cesty nájdete na webovej stránke www.szentjakabut.hu.

01.

02.

03.
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Aktívne progrAmy www.szigetkozportAl.hu

odporúčané TurisTiCké Trasy odporúčané TurisTiCké Trasy

Cyklotrasa Euro Velo 6
1. prehliadka (40 Km): Mosonmagyaróvár - Mosonszolnok - Albertkázmérpuszta - Mosonszolnok - Mosonmagyaróvár
2. prehliadka (28 Km): Mosonmagyaróvár - Bezenye - Hegyeshalom - Levél - Mosonmagyaróvár

3. prehliadka (46 km): Mosonmagyaróvár - Dunasziget - Dunakiliti - Rajka - Bezenye - Mosonmagyaróvár
4. prehliadka (34 km): Móvár - Halászi - Püski - Lipót - Hédervár - Novákpuszta - Darnózseli - Halászi - Máriakálnok - Móvár
5. prehliadka (82 km): Mosonmagyaróvár - Halászi - Hédervár - Ásványráró - Mecsér - Lébény - Mosonszentmiklós - Öttevény -  
     Kunsziget Bolgányi-most - Mosonmagyaróvár

24. 
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FUTURAJET5D Attraction

PlanetariumInteractive
exhibition

Science Show
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H–9200 Mosonmagyaróvár 

Szent István király út 142.

T.: +36 (96) 566 280

info@futuramoson.hu

www.futuramoson.hu

hotel lajta park****
9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 6.
Tel.: +36 96 207 088
info@hotellajtapart.hu
www.hotellajtapar.hu

jégMaDár voDnýCh túr

9226 Dunasziget, Galambos u. 24.
Tel.: +36 20 56 68 196
bencenemeth1@hotmail.com
www.jegmadarviziturak.hu

penzión jazDeCkého kluBu

9178 Hédervár, Vámkerék u. 2.
Tel.: +36 30 63 04 471
info@hedervarilovasklub.hu
www.hedervarilovasklub.hu

pruh pôDy aSoCiáCie

9226 Dunasziget, Fő u. 67.
Tel.: +36 20 22 85 220
moni@pisztrangkor.hu
www.pisztrangkor.hu

öko MoBil flotta

Tel.: +36 20 22 85 220
moni@piosztrangkor.hu
www.okomobilflotta.hu

MoSonMagyaróvár waterSport aSSoCiation

9200 Mosonmagyaróvár, Strand u. 16.
Tel.: +36 30 99 47 262, +36 70 62 45 569
mvse1993@t-online.hu
www.mvse.gportal.hu, www.voluta.hu

PingitZer Požičovňa BiCyklov a ServiS

9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 10.
Tel.: +36 30 44 74 131
pingiszerviz@gmail.com
www.pingiszerviz.hu

Szürke hóD voDnýCh túr

9226 Dunasziget, Duna utca
Tel.: +36 20 46 45 012, +36 20 39 60 617
stevex@freemail.hu, prigyu@gmail.com
www.szigetkozkemping.hu

part CaMping

9177 Ásványráró, Kikötő u. 51.
Tel.:  + 36 70 62 54 881
dunaturiszt@gmail.com, info@partcamping.hu
www.partcamping.hu

nagySzigeti Stanovanie

9226 Dunasziget, Dózsa György utca
Tel.: +36 20 51 23 443, +36 20 44 28 501
nagyszigetisatorozo@gmail.com
www.nagyszigetisatorozo.hu

party ČarDa park voľného čaSu

9228 Halászi, Dunasétány
Tel.: +36 30 27 29 015
szomti@freemail.hu
www.partyszabadido.hu

víziló voDnýCh túr

9234 Kisbodak, Gátőrház utca 1.
Tel.: +36 30 37 27 676, +36 20 25 44 641
jelentkezes@vizilo-vizitura.hu
www.vizilo-vizitura.hu

akTívne rodinné programy

Požičovňa BiCyklov

organizáCia vodnýCh Túr

26. 
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akTívne rodinné programyakTívne rodinné programy
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Szelle lovaSuDvar (jazDiareň)
9226 Dunasziget, Sérfenyő u. 113.
Tel.: +36 96 233 515, +36 30 83 84 480
info@szellelovasudvar.hu
www.facebook.com/szellelovasudvar

penzión jazDeCkého kluBu

9178 Hédervár, Vámkerék utca 2.
Tel.: +36 30 63 04 471
info@hedervarilovasklub.hu
www.hedervarilovasklub.hu

 
Szelle lovaSuDvar (jazDiareň)
9226 Dunasziget, Sérfenyő u. 113.
Tel.: +36 96 233 515, +36 30 83 84 480
info@szellelovasudvar.hu
www.facebook.com/szellelovasudvar

park panzia a reStaurant

9178 Hédervár, Fő u. 41.
Tel.: +36 96 204 974. +36 30 62 27 090
info@parkhedervar.hu
www.parkhedervar.hu

orChiDea hotel****
9233 Lipót, Rákóczi u. 42-44.
Tel./Fax: +36 96 674 042
www.orchideahotel.hu

 
orChiDea hotel****
9233 Lipót, Rákóczi u. 42-44.
Tel.: +36 96 674 042
www.orchideahotel.hu

 

orChiDea hotel****
9233 Lipót, Rákóczi u. 42-44.
Tel.: +36 96 674 042
www.orchideahotel.hu

 

„príroDa nepozná hraniCe!“
Tislér Diána Természetvédelmi mérnök
Telephely: Tornácos ház, Hegykő, Kossuth Lajos u. 74.
Tel.: +36 70 22 98 483
info@fertotajtura.hu
https://fertotajtura.hu; www.facebook.com/fertotajtura

dobrodružStvo ryBárStvo

výroBky Szigetkozu

jazDeCtvo

Prevážanie Sa kočoM 
plavBa výletnou loďou po Dunaji

výlet So SprievoDCoM

plavBa MotorovýM člnoM 

 
Futura interaktívne Prídovedné Centrum Zážitikov

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király utca 142.
Tel.: +36 96 566 280
info@futuramoson.hu; www.futuramoson.hu 

SZigetköZ dobrodružný park MoSonMagyaróvár

9200 Mosonmagyaróvár, Rudolf liget
Tel.: +36 20 37 82 770, +36 20 91 80 266
www.facebook.com/szigetkozkalandpark; www.szigetkozkalandpark.hu

vZdelávaCie a výSkumné Centrum “živá krajina”
9226 Dunasziget, Fő utca 67.
Tel.: +36 20 22 85 220
moni@pisztrangkor.hu; www.pisztrangkor.hu

 
ChoCo CarD čokoláDa výnoBa

9243 Albertkázmérpuszta, Futrinka utca 1.
Tel.: +36 30 43 21 251
info@chococard.hu; www.chococard.hu

BraDyho DoM „Szigetköz lelke“
9225, Dunakiliti- Tejfalusziget, Radnóti u. 5/a
Tel.: +36 96 566 167, +36 30 99 38 411
info@raczpalinka.hu, www.raczpalinka.hu

 
zátonyi-Dunaág 
9225 Dunakiliti, Külterület; Tel.: +36 96 524 988

öreg CSuka angling jazero

9228 Halászi, Úgó tópart; Tel.: +36 96 210 127

Stettni-tó éS SzaBaDiDô park, nagyBánya-tó (jazero)
9222 Hegyeshalom, Pozsonyi u.; Tel.: +36 30 37 88 210

kengyártói tavak, holt-Duna, köveCSeS tó (jazero)
9233 Lipót, Kengyártó utca; Tel.: +36 30 40 61 424

DoBoS ryBolov oBChoD

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 68. ;  Tel.: + 36 96 214 608
www.facebook.com/DobosHorgaszbolt

9231 Máriakálnok, Kápolna tér

 
part CaMping 
9177 Ásványráró, Kikötő u. 51.
Tel.: + 36 70 62 54 881
dunaturiszt@gmail.com, info@partcamping.hu; www.partcamping.hu

rozáriuM

paintBall



Stavané DeDičStvo

sTavané dedičsTvo sTavané dedičsTvo

www.Szigetkozportal.hu

01. DoM CSelley

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 19.
Tel.: +36 96 212 094, 
hansagi@hansagimuzeum.hu; www.hansagimuzeum.hu

Najstarší dom mesta zo stredoveku, Dom Cselley, je hostiteľom výstavy 
umeleckých remeselníkov Múzea Hanság, expozície kameňov z rímskych 
čias a tiež zbierky Gyurkovicha: diela slávnych maďarských maliarov z 19. 
a 20. storočia.

02. MošonMagyaróvárSky hraD    
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
Tel.: +36 96 566 637
mosonmagyarovar@tourinform.hu; www.mosonmagyarovar.hu/turizmus

Óvársky hrad bol postavený v 13. storočí  na zvyšky rímskeho osídlenia, 
bol viackrát prestavaný. Základ budovy tvorí   nepravidelný štvoruholník. 
Po potlačení Rákócziho povstania stratil svoj vojenský význam. V roku 1818  
tešínsky vojvoda  Albert Kazimír August Saský, zať Márie Terézie, založil 
v tejto budove vysokú školu poľnohospodársku. Následníkom tejto vysokej 
školy je dnešná Poľnohospodárska a  potravinárska fakulta Univerzity Istvá-
na Széchenyiho.

03. MúzeuM MošonvárMegyei

9200  Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 1.
Tel./Fax: +36 96 212 094
hansagi@hansagimuzeum.hu; www.hansagimuzeum.hu

V neoklasicistickej budove múzea  na Ulici Svätého Štefana je stála expozí-
cia archeologických a etnografických  pamiatok  Mošonskej planiny a Szig-
etközu, ďalej periodické výstavy.

04. paMätný park 1956
9200,  Mosonmagyaróvár, Határőr utca 16.

V časti mesta Ipartelep („ priemyselný park“)  sa nachádza aj Námestie 
Gyásztér,  ktorá predstavuje symbolický cintorín na pamiatku obetiam salvy 
26. októbra 1956. Na námestí sa nachádzajú vyrezávané náhrobné stĺpy, a 
tiež pamätník s tromi postavami ( dielo Tibora Riegera ).

05. Starý Mlyn

9200,  Mosonmagyaróvár, Deák tér

Budova sa spomína v starých písomnostiach už v roku 1270. Od roku 1648 
pôsobil v tejto trojposchodovej budove  statkársky mlyn a pivovar.  

Mlyn  bol neskôr elektrifikovaný a bol v prevádzke až do roku 1980. Pivovar 
v budove fungoval od roku 1710 do roku 1937.

06. DeDičStvo židov v mošonmagyaróvári

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. u.

9200 Mošonmagyaróvár, Ulica Mihálya Mosonyiho Mošonská židovská 
obec kúpila budovu v 1860-tych rokoch v Mošoni. Časť pozemku ohradi-
la a založila na nej židovský cintorín. Pamiatkou na tie časy je časť brány 
cintorína a gaštanová aleja, pod ktorou sprevádzali zosnulých na poslednej 
ceste k hrobu. Keď prejdeme cestu pod alejou, dostaneme sa k Pomníku 
holokaustu, ktorý dala postaviť tunajšia židovská obec z verejnej zbierky. 
Spodnú časť pomníku tvorí Dávidova hviezda s priemerom 3 m, na nej je zo-
znam obetí z mošonského okresu. Vrchnú časť tvoria dve kamenné tabule. 
Na jednej strane je zobrazený spoločný koreň  európskej  kultúry: desatoro, 
na druhej strane tabúľ je myšlienka zo židovskej modlitby: „kto stvoril pokoj 
vo výšinách, nech stvorí pokoj aj v našich dušiach“. Cintorín je vzorne opat-
rovaný, dá sa navštíviť na základe predbežného dohovoru.

07. héDervárSky kaštieľ
9178 Hédervár, Fő u. 47. 

Rytier Hédervár pravdepodobne si dal postaviť hrad už v strede 12. storočia. 
Hrad bol postavený podľa domnienky  z dreva a bol zničený počas invázie 
Tatárov. Dnešnú barokovú podobu získal kaštieľ v druhej polovici 18. 
storočia. Anglický park okolo kaštieľa bol postavený pod osobným vedením  
Angličana Bernarda Petriho, ktorý tu zasadil aj exotické stromy ako čínsky 
ginkgo alebo americký ľaliovník tulipánokvetý.

08. koStol Sv. jakaBa v léBényi

9155 Lébény, Templom tér 1. 
Tel.: +36 96 360 094, ph@lebeny.hu; www.lebeny.hu

Jedným z najdôležitejších kultúrnych pamiatok Maďarska  zo stredoveku  
je Kostol  Sv. Jakaba, ktorý bol postavený v románskom štýle. Pôdorys 
kostola je trojloďový, orientovaný na východ. Všetky tri lode sú ukončené 
polkruhovými svätyňami. Kostol má formu baziliky s prechodovou klenbou ( 
klenba bola prestavaná v 17. str. ), má dve veže, hlavnú a vedľajšiu bránu na 
južnej strane. Spodná časť obidvoch veží bola spojená priamo do kostola, 
len pri neskôr vstavaných schodoch do severnej veži bola dolná časť jednej 
veži zamurovaná.
 

09. vároSkapu Square

In 2016 the city was awarded the Flower of Europe competition. The Város-
kapu  Square has become Europe’s most beautiful squares.
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PONÚKAME VIAC,
AKO LEN UBYTOVANIE...



Ubytovanie www.szigetkozportal.hU

ubyTovanie - mosonmagyaróvárubyTovanie - mosonmagyaróvár

aqua hotel terMál & faMily reSort***
& CaMping

9200 Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 1. 
Tel.: +36 96 579 168
Fax: +36 96 579 169
aquahotel@t-online.hu, info@tha.hu; www.tha.hu

erDôS hoStineC a apartMan

9200 Mosonmagyaróvár, Horgász u. 7.
Tel.: +36 30 39 81 763, +36 70 24 93 626
+36 30 51 68 752; Fax: +36 96 579 497
erdospanzio@t-online.hu
www.erdospanzio.hu

féSzek krčMa

9200 Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 22.
Tel.: +36 96 211 599, +36 20 98 23 224
info@pensionnest.hu
www.pensionnest.hu

Hotel Lajta Park****
9200 Mosonmagyaróvár
Vízpart utca 6.
Tel.: +36/96 207 088
Fax: +36/96 205 369

B&B Lajta Park
9200 Mosonmagyaróvár

Vízpart utca 15.
Tel.: +36/96 207 088
Fax: +36/96 205 369

info@hotellajtapark.hu

www.hotellajtapark.hu

hoSťovSký DoM BaBoS

9200 Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 14.
Tel.: +36 30 20 44 198 
info@babosvendeghaz.hu
www.babosvendeghaz.hu

hoSťovSká izBa Czinger

9200 Mosonmagyaróvár, Csillag u. 24.
Tel.: +36 96 219 807, +36 70 28 25 942
info@czingerszobak.hu
www.czingerszobak.hu

34. 

gulyáS lajoS kolejniCa MeSta

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 3.
Tel.: +36 96 577 640
Fax: +36 96 577 642
gulyaslajoskollegium@gmail.com

SiMBaD hotel*** reStaurant & Bar

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai Károly u. 4. 
Tel: +36 30 64 62 520
reserve@simbad.hu
www.simbad.hu

óvár apartMan hotel

9200 Mosonmagyaróvár, Dohy J. u. 51.
Tel.: +36 30 61 60 385, +36 20 97 29 094
info@ovarapartmanhotel.com
www.ovarapartmanhotel.com

panoráMa hotel***
9200 Mosonmagyaróvár, Gulyás Lajos u. 21.
Tel.: +36 96 216 167, Fax: +36 96 206 840
hotel@panoramahotel.hu
www.panoramahotel.hu

StroBle apartMány

9200 Mosonmagyaróvár, Nőszirom u. 28.
Tel.: + 36 96 203 343, + 43 664 200 55 33
office@strobl-johann.eu
www.strobl-johann.eu

riviera rooMS izBy

9200 Mosonmagyaróvár, Szent László tér 4.
Tel: +36 96 211 673
info@rivierarooms.hu
www.rivierarooms.hu

Suri Bau apartMány

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 1.
Tel.: + 36 20 40 45 807
apartman@suribau.hu
www.apartman.suribau.hu



Ubytovanie www.szigetkozportal.hU

luCa houSe

9211 Feketeerdő, Fő u. 7.
Tel.: +36 20 93 53 203
lucahaza@gmail.com
www.lucahaza.hu

kék apartMan

9178 Hédervár, Kossuth L. u. 13.
Tel.: +36 96 215 430, +36 30 37 42 426
Fax: +36 96 215 430
info@kek-apartman.hu
www.kek-apartman.hu

waDrózSa

Diet’a - MlaDiStvý uBytovanie

9161 Győrsövényház, Gárdonyi Géza u. 45.
Tel.: +36 30 30 91 195
vadrozsawaldorf@gmail.com
www.vadrozsawaldorf.hu

kóCSag keMp

9178 Hédervár, Kossuth L. u. 67.
Tel.: +36 30 93 90 350
iroda@gyermektabor.hu
www.gyermektabor.hu

CykliSta uBytovanie

9228 Halászi Sportpálya
Tel.: +36 96 210 732, +36 20 55 66 742
info@halaszi.hu
www.halaszi.hu

park panzia a reStaurant

9178 Hédervár, Fő u. 41.
Tel.:  +36 30 62 27 090
info@parkhedervar.hu
www.parkhedervar.hu

raDek hoStineC

9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 21.
Tel.: + 36 20 37 12 060
radekvendeghaz@gmail.com
www.attilapanzio.eu

Barokk hotel***
9222 Hegyeshalom, Gesztenye sor 3.
Tel.: +36 96 701 013
Fax: +36 96 701 014 
barokkhotel@haninet.hu
www.barokkhotel.hu

regia penziónu a reštauráCie

9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 122.
Tel.: +36 30 57 67 867
regia@regiapanzio.hu
www.regiapanzio.hu

kluB jeźDzieCki z héDervár

9178 Hédervár, Vámkerék u. 2.
Tel.: +36 30 63 04 471
info@hedervarilovasklub.hu
www.hedervarilovasklub.hu

ubyTovanie - szigeTközubyTovanie - mosonmagyaróvár, szigeTköz

36. 

haláSzi

hegyeShaloM

héDervár

vitalitáS panzia

9200 Mosonmagyaróvár, Kereszt u. 5.
Tel.: +36 96 576 754, +36 20 37 21 775
nagy.henrietta@t-online.hu
www.vitalitaspanzio.hu

leSná škola

9226 Dunasziget, Sérfenyő u. 2.
Tel.: +36 20 22 85 220
moni@pisztrangkor.hu
www.pisztrangkor.hu

DiaMant hotel Szigetköz****
9225 Dunakiliti, Csölösztői u. 1.
Tel.: +36 96 671 470
Fax: +36 96 671 477
info@diamanthotel.hu
www.diamanthotel.hu

heu-réka panzia

9226 Dunasziget, Akácos u. 213/219 hrsz.
Tel.: +36 96 233 504, +36 96 672 008
+36 30 22 65 146; Fax: +36 96 411 375
info@heu-reka.hu
www.heu-reka.hu

kiSveSSzôSi turiStiCký DoM

9226, Dunasziget, Duna utca
Tel.: +36 20 34 75 248
stevex@freemail.hu
www.szigetkozkemping.hu

MaywalD hoStineC a apartMan

9226 Dunasziget, Sérfenyő út 137.
Tel.: +36 96 233 350, +36 20 59 97 749
Fax: +36 96 233 350
info@maywald.hu
www.maywald.hu

ilona hoStineC

9235 Dunaremete, Fő u. 1.
Tel.: +36 96 718 005, +36 30 23 67 362
makai.bt@freemail.hu

Szelle lovaSuDvar

9226 Dunasziget, Sérfenyő u. 113.
Tel.: +36 96 233 515, +36 30 83 84 480
info@szellelovasudvar.hu
www.facebook.com/szellelovasudvar

DunaSziget Dieťa keMpingy

9226 Dunasziget, Akácos u. 1.
Tel.: +36 20 40 13 163
dunaszigetigyermektabor@gmail.com

zátonyi ČarDa, hoSťovSká izBa

9226 Dunasziget, Zátonyi tér. 2.
Tel.: +36 96 233 505, +36 30 93 60 520
info@zatonyicsarda.hu
www.zatonyicsarda.hu

Dunakiliti

DunaSziget

DunareMete

gyôrSövényház

feketeerDô
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hoSťovSký DoM Sari

9233 Lipót, Rákóczi u. 18.
Tel.: +36 96 720 620, +36 30 46 24 512
sarivendeghazlipot@falu-tv.hu
sarivendeghazlipot@gmail.com
www.sarivendeghaz.hu

kiSerDő hoSťovSký DoM

9224 Rajka, Ady E. u. 14.
Tel.: +36 20 45 49 476
kissfbence@freemail.hu
www.facebook.com/kiserdovendeghaz

panzia a hoSťovSký DoM Dunaparti

9176 Mecsér, Ady E. u. 45.
Tel.: +36 96 213 386, +36 20 94 95 789
Fax: +36 96 213 386
dunaparti.vendeghazak@gmail.com
www.dunaparti.hu

fleSCh nonprofit kft. 
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 14.
Tel.: +36 96 579 707
www.fkkk.hu

felSô-Szigetközi SzaBaDiDô

éS vízi Sport egyeSület

9225 Dunakiliti, Gyümölcsös út 8.
Tel.: +36 30 48 66 922,  Fax: +36 96 577 077
www.vadviz-kemping.hu

Marton Dental fogáSzati renDelô

9200 Mosonmagyaróvár, Ivánfi Ede u. 5.
Tel.: +36 96 951 046
http://marton.dental/hu/

hegyeShalMi közSéggazDálkoDáS

9222 Hegyeshalom, Fő utca 134.
Tel.: +36 30 94 64 330
Fax: +36 96 220 084
hegyesgazda@mailbox.hu

Dr. wlaSitSCh fogorvoSi renDelô

Dr. wlaSitSCh Mirkó

9200 Mosonmagyaróvár, Fő út  7.
Tel: +36 30 29 84 216
voluta.mirko@gmail.com

kiSBoDakért alapítvány, 
9234 Kisbodak, Felszabadulás utca 1.
Tel.: +36 96 215 506
www.kisbodak.hu

ubyTovanie - szigeTközubyTovanie - szigeTköz
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MeCSér

rajka

mimovládne organizáCie

erDôS panzia, reStaurant 
9241 Jánossomorja, Szent István út 53.
Tel.: +36 30 39 81 763, +36 70 24 93 626
Fax: +36 96 579 497
erdospanzio@t-online.hu
www.erdospanzio.hu

orChiDea - faMily panzió

éS apartManházak
9233 Lipót, Békefa sor 5.
Tel.: +36 30 38 64 722
info@family-apartman.hu
www.family-apartman.hu

hároMág hoSťovSký DoM

9062 Kisbajcs, Duna u. 31.
Tel.: +36 20 58 25 212, +36 20 57 44 479
info@haromagvendeghaz.hu
www.haromagvendeghaz.hu

A panzióban minden igényt kielégítő, igényesen berendezett, klimatizált, minibárral 
és LCD TV-vel felszerelt hat 2 ágyas – pótágyazható- szobával várjuk. Továbbá hat 
darab apartmanházzal, melyek közül kettő egyenként 60 m2 alapterületű, kétszintes 
iker fahazák 3-3 szobával, teljesen felszerelt konyhával és kiszolgáló helységekkel 
családok, baráti társaságok, családok számára ideális pihenési lehetőséget 
biztosítanak.

hoSťovSký dom dve veža

9155 Lébény, Damjanich u. 12.
Tel.: +36 30 42 48 355, +36 20 24 15 676
lebenyivendeghaz@gmail.com
www.lebenyivendeghaz.hu

orChiDea hotel****lipót

9233 Lipót, Rákóczi u. 42-44.
Tel./fax: +36 96 674 042
info@orchideahotel.hu
www.orchideahotel.hu

CSereSznyéS hoSťovSký DoM

9233 Lipót, Rákóczi F. u. 2.
Tel.: +36 30 63 14 889
cseresznyeshaz70@gmail.com
www.cseresznyes.atw.hu

hoSťovSký DoM fazekaS

9233 Lipót, Kossuth út 27.
Tel.: +36 96 721 316, +36 30 59 22 590
+36 30 91 32 709
fazekas.laci@lipot-fazekasvendeghaz.hu
www.lipot-fazekasvendeghaz.hu

hoSťovSký DoM  olga

9233 Lipót, Béke fasor 6.
Tel.: +36 30 24 94 072, +36 30 24 94 140
+36 30 41 92 499
kfazekas@freemail.hu
http://travelporthotels.hu/olga

jánoSSoMorja

kiSBajCS

léBény

lipót



aqua hotel terMál 
& faMily reSort*** & CaMping

9200 Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 1.
Tel.: +36 96 579 168; Fax: +36 96 579 169
aquahotel@t-online.hu 
www.tha.hu

party ČarDa, 
keMping, park voľného čaSu

9228 Halászi, Duna sétány 
Tel.: +36 30 27 29 015; Tel./fax: +36 96 210 088
szomti@freemail.hu
www.partyszabadido.hu

part CaMping

9177 Ásványráró Kikötő u. 51.
Tel.:  +36 70 62 54 881 
dunaturiszt@gmail.com
www.partcamping.hu

eSthajnalCSillag Stanovanie

9181 Kisbodak, Gátőrház u. 1.
Tel.: +36 30 37 27 676, +36 20 43 19 220
info@vizilo-vizitura.hu
www.szigetkoz-vizitura.hu

kiSveSSzôSi touriSt Center

9226, Dunasziget, Duna utca
Tel.: +36 20 34 75 248
stevex@freemail.hu
www.szigetkozkemping.hu

lipót terMál CaMping**** 
9233 Lipót, Fő u. 84.
Tel.: + 36 30 47 37 656
info@lipoticamping.hu
www.campinglipot.hu

nagySzigeti Stanovanie

9226 Dunasziget, Dózsa György utca
Tel.: +36 20 51 23 443, +36 20 44 28 501
nagyszigetsatorozo@gmail.com
www.nagyszigetisatorozo.hu

kiSkoCSMa CaMping

9226 Dunasziget, Doborgaz u. 39.
Tel.: +36 20 46 45 012, +36 20 39 60 617
stevex@freemail.hu
www.szigetkozkemping.hu

ökopark Stanovanie

9226 Dunasziget, Fő utca 65.
Tel.: +36 20 22 85 220
moni@pisztrangkor.hu
www.pisztrangkor.hu

kempingy

uBytovanie

áSványráró kiSBoDak

MoSonMagyaróvár

DunaSziget

40. 

haláSzi

lipót

Návšteva atelieru premiovej čokolady je zadarmo,
iba v dopredu dohodnutom termíne

Lapos Csokoládé Kft. 
9243 Albertkázmérpuszta, Futrinka utca 1.

Tel.: +36 30 4321 251 • E-mail: info@chococard.hu

www.chococard.hu
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OD GRILOVANIU 
K PÁNSKEJ VEČERI



party ČarDa

park voľného čaSu
9228 Halászi, Duna sétány
Tel.: +36 96 210 088
Fax: +36 96 210 088
szomti@freemail.hu
www.partyszabadido.hu

flaMingó reStaurant 
9222 Hegyeshalom, Fő út 1.
Tel.: +36 96 220 201
Fax: +36 96 220 201
info@flamingo-etterem.hu
www.flamingo-restaurant.hu

park panzió a reStauráCie
9178 Hédervár, Fő u. 41.
Tel.: +36 30 62 27 090
info@parkhedervar.hu
www.parkhedervar.hu

rózSa CSárDa reStaurant & hotel***
9222 Hegyeshalom, Miklóshalmi u. 1.
Tel.: +36 96 220 230
Fax: +36 96 220 230
info@rozsacsarda.hu
www.rozsacsarda.hu

DönCi ČarDa 
9176 Mecsér, Rigópuszta tanya
Tel.: +36 30 82 52 260; 
sznevg@t-email.hu
www.doncicsarda.hu
www.facebook.com/DonciCsarda

orChiDea hotel**** 
lipót reStaurant
9233 Lipót, Rákóczi u. 42-44.
Tel.: +36 96 674 042 Fax: +36 96 674 042
info@orchideahotel.hu; 
www.orchideahotel.hu

egyeteM reStaurant

9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2. B
Tel.: +36 30 99 76 075, 36 96 566 619
info@egyetemetterem.hu
www.egyetemetterem.hu

panoráMa hotel*** reStaurant

9200 Mosonmagyaróvár, Gulyás Lajos u. 21.
Tel.: +36 96 216 167, Fax: +36 96 206 840
hotel@panoramahotel.hu
www.panoramahotel.hu

gaBen reStaurant 
vine Bar & vináreň 
9200 Mosonmagyaróvár, Szent László tér 4.
Tel.: +36 96 211 673; Fax: +36 96 579 258
info@gabenrestaurant.eu
www.gabenrestaurant.eu

panoráMa Coffee houSe

9200 Mosonmagyaróvár, Gulyás Lajos u. 21.
Tel.: +36 96 216 167
hotel@panoramahotel.hu
www.panoramahotel.hu

lajta park hotel**** reStaurant

9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 6.
Tel.: +36 96 207 088
Fax: +36 96 205 369
info@hotellajtapark.hu
www.hotellajtapark.hu

SiMBaD hotel*** reStaurant & Bar

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 4. 
Tel.: +36 30 64 62 520
reserve@simbad.hu
www.simbad.hu

MagyaroS hoStineC

9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 3.
Tel.: +36 96 576 365; Fax: +36 96 576 365
magyarosvendeglo@gmail.com
www.facebook.com/magyarosvendeglo

várkert Café

9200 Mosonmagyaróvár, Cserháti S. u. 5.
Tel.: +36 96 234 574
varkertkavezo@citromail.hu
www.varkert.eu

niMróD reStaurant

9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai u. 59.
Tel.: +36 96 211 141
info@nimrodetterem.hu
www.nimrodetterem.hu

Sári ČarDa

9225 Dunakiliti, Csölösztői u. 3.
Tel.: +36 96 671 478
Fax: +36 96 671 477
info@saricsarda.hu
www.saricsarda.hu

óvároSi kaffeehauS a reStaurant
9200 Mosonmagyaróvár, Jókai u. 
Tel.: +36 30 35 57 607
www.ovarosikavehaz.hu

zátonyi ČarDa, panzia
9226 Dunasziget, Zátonyi tér 2.
Tel.: +36 96 233 505
info@zatonyicsarda.hu
www.zatonyicsarda.hu

jeDalne

Jedalne Jedalne

www.Szigetkozportal.hu

MoSonMagyaróvár

Dunakiliti

DunaSziget

haláSzi

héDervár

MeCSér

hegyeShaloM

lipót

vyDavateľ:
Szigetköz Turizmusáért Egyesület TDM

H-9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 9.
Tel.: + 36 96 206 304

info@szigetkozportal.hu

zoDpoveDný vyDavateľ:
Gráfi Szabolcs elnök

fotky:
Szigetköz Turizmusáért Egyesület TDM

Fűzfa Zoltán, Gráfi Szabolcs, Horváth Balázs
Tóth Zoltán, Vajkó László

DeSign:
2D Grafika, Dubi Árpád

tlač:
Monocopy Nyomda

www.szigetkozportal.hu

impresszum
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AQUA Hotel Termál & Family Resort & Kemping 
H-9200 Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 1.

Telefon/Fax: 00 36 96 579 168, 00 36 96 579 169
E-mail: aquahotel@t-online.hu; www.tha.hu

46. 

KVALITNÉ SLUŽBY, 
ZA VÝHODNÉ CENY!

E-mail: info@hedervarilovasklub.hu  |  /hedervarilovasklub

9178 Hédervár, Vámkerék utca 2.  |  Mobil: +36 30/630-4471

AKTÍVNY ODDYCH A UBYTOVANIE NA 
ÚROVNI NA MALOM ŽITNOM OSTROVE.

www.hedervarilovasklub.hu

9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart utca 6.
Tel.: +36/96 207 088, Fax: +36/96 205 369

info@hotellajtapark.hu
www.hotellajtapark.hu

facebook.com/hotellajtapark
Skype: Hotel Lajta Park

...zeleny ostrov v srdci mesta... 



+36 96 674 042
info@orchideahotel.hu

www.orchideahotel.hu


