
Pozsony – Pozsonyborostyánkő – Komárom Mag-túra 1.

Szükséges az uniós Covid-igazolvány!
Kötelező előzetes regisztráció a határátlépéshez:
https://korona.gov.sk/en/ehranica/ (angol nyelvű űrlap)

Márc. 12. szombat

7:45 Találkozó: Veszprém, Haszkovó – Akácfa – Őrház u. sarok.
7:55 Indulás Zirc – Győr felé,

Mosonmagyaróvár (a városba érve a Halászkert / kemping
/ lámpa után) Shell kútnál pihenő, tankolás.
Határátkelés: Rajka (nem autópálya).
Az út 163 km.

kb.
11:00

Érkezés Dévénybe. Parkoló a vár alatt: Slovanské nábrežie.
Vár – belépő: 5 / 2,5 EUR.
A parkolónál van étterem, büfé.

13:45 Továbbindulás Pozsonyba: 15 km.
Parkoló: Klokočova  / Aréna színház  (Öreg-híd jobb parti 
hídfőhöz közel).

14:30 Találkozás az idegenvezetővel: Hal tér (Rybné námestie)
 – Vár, Szent Márton dóm, belváros, Mihály-kapu.
Idegenvezetés: 5,5 EUR, Szt. Márton dóm: 2,5 / 1 EUR, 
Prímási Palota: 3 EUR.

17:30 Szent Erzsébet templom („Kék templom”).
kb.
18:00

Továbbindulás Stomfára (Stupava): 23 km.
Intensiva panzió – Stomfai kastélypark (Nová 66),
Intersport Hotel – ugyanott (Nová 64).
Vacsorázási lehetőség van.

Márc. 12-én: napfelkelte: 6:11, napnyugta: 17:52.

https://korona.gov.sk/en/ehranica/
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Márc. 13. vasárnap

7:30 Reggeli (hátizsákból vagy az Intersport-ban).
8:00 Indulás gyalogtúrára:

Intensiva – Stomfai kastélypark – kék majd sárga csík 
jelzésen a Kis-Kárpátokba – Pozsonyborostyánkő  
(Pajštún) vára – Kozlisko-hegy (537 m) – sárga + jelzés – 
Sárkánykő  vára (Dračí hrádok) – sárga, majd jelzetlen 
úton Královska forrás és pihenőhely (ebéd hátizsákból) - 
felhagyott kőbánya – Intensiva.

14 km, szint: 470 m.
kb.
14:00

Visszaérkezés a szálláshelyre, pihenő.

14:30 Indulás autókkal Máriavölgybe (Marianka): 8 km.
14:45 Máriavölgy. Parkoló: Karpatska, az iskola közelében.

Szűz Mária születése zarándokbazilika, Lourdes-i barlang, 
Szentkút.
A parkban kávézó van.
A Szentkúttól a kék jelzésen séta a Vilmos-vízeséshez, 
vissza jelzetlen úton (4 km, szint: 160 m).

kb.
17:45

Indulás vissza a szálláshelyre.
Vacsorázási lehetőség van.
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Márc. 14. hétfő

7:30 Reggeli (hátizsákból vagy az Intersport-ban), szobák 
elhagyása.

8:00 Indulás Komáromba ( Révkomárom, Észak-Komárom, 
Komárno). 125 km. Parkoló: Hradná (a vár mellett).

10:30 Komáromi vár (Öregvár, Újvár), az Osztrák-Magyar 
Monarchia legnagyobb erődrendszerének tagja, 
idegenvezetéssel – jelenleg maszk viselése kötelező. A 
várlátogatáshoz zseblámpa vagy fejlámpa ajánlott!  Kb. 
másfél óra, 5 / 3 EUR.

kb.
12:00

Városnézés: Klapka tér, Szent András székesegyház, Nádor
utca, Európa udvar.
Az Európa udvarban étkezési lehetőség 
https://melindabufe.komarom.org/.

13:45 Indulás autókkal a magyar oldali Komáromba (Dél-
Komárom): 6 km.

14:00 Csillag erőd: a komáromi erődrendszer másik tagja, a 
Szépművészeti Múzeum szoborgyűjteménye, 
tárlatvezetéssel, 3000 / 2500 Ft.

kb.
16:00

Hazaindulás – megállunk a Táncsics utcán a Hotel Aqua 
parkolójában, a környéken több cukrászda, étterem, 
pizzéria van: kávé, sütemény, wc, stb.
Hazaút: 91 km.

https://melindabufe.komarom.org/
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Linkek:
Szállás:

https://www.travelguide.sk/hun/szallas/penzion-bar-
intenziva_100266_0_1.html
https://intersport-hotel-stupava.business.site/?
utm_source=gmb&utm_medium=referral#menu

Dévény:

https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9v%C3%A9ny_v%C3%A1ra
Pozsony:

https://kirandulastippek.hu/pozsony-es-kornyeke/pozsony-var
https://kirandulastippek.hu/pozsony-es-kornyeke/pozsony-szent-
marton-dom
https://kirandulastippek.hu/pozsony-es-kornyeke/pozsony-kek-
templom

Pozsonyborostyánkő és Sárkánykő:

https://varlexikon.hu/pozsonyborostyanko
https://www.varak.hu/latnivalo/index/2408-Pozsonyborostyanko-
Sarkanyko/

Máriavölgy:

http://www.palosepiteszet.hu/kulfoldi-kolostorok/szlovakia/
mariavolgy/

Komárom (Komárno):

http://www.komarno.sk/hu/varos-tortenelme_229.html
Csillag erőd:

https://erod.hu/a-csillagerod/

A belépődíjakat a megfelelő pénznemben előtte
összeszedjük, egyben fizetjük!
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