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Kerékpározás a természet védelméért öt országot át, a Mura, Dráva 

és Duna mentén 
 
Az Európai Amazonas Kerékpáros Útvonal a Mura, Dráva, Duna folyók mentén halad több mint 
1250 km hosszban, melynek összesen 27 szakasza különleges természeti látnivalókat és kulturális 
élményeket tartogat a látogatók számára. A kerékpártúra foglalásával nem csak kalandokban lehet 
részük, hanem közvetlenül is támogatják a régió természeti értékeinek védelmét. 
 
A TÉRSÉG – Az Európai Amazonas Kerékpáros Útvonal projektben 15 partner és további 11 
közreműködő szervezet munkálkodik az öt országra kiterjedő Mura-Dráva-Duna UNESCO Bioszféra 
Rezervátum teljes területét átfogó, hosszú távon is fenntartható, különleges turisztikai termék 
kidolgozásán. A projekt egyben modellként is kíván szolgálni más védett területek fenntartható 
fejlesztésére, célul tűzve ki a Mura-Dráva-Duna régió egységes ökoturisztikai desztinációként való 
megjelenítését. 
 
“Egy fenntartható ökoturisztikai desztináció létrehozásában működünk együtt turisztikai 
szervezetekkel, szolgáltatókkal, önkormányzatokkal, továbbá a nemzeti parkokkal, a régió területileg 
kiegyensúlyozott fejlesztése érdekében.”, nyilatkozta Urška Dolinar, az Európai Amazonas 
Kerékpáros Útvonal projekt menedzsere. 
 
Az 1250 km hosszban, a Mura-Dráva-Duna folyók mindkét partja mentén, Ausztrián, Szlovénián 
Horvátországon, Magyarországon és Szerbián keresztül futó Európai Amazonas Kerékpáros Útvonal 
egy fenntartható turisztikai termék zászlóshajó projektjét képviseli. Miközben az útvonal saját 
foglalási rendszerén keresztül teljeskörű szolgáltatásokat kínál a kerékpárosoknak, addig a 
természetet a fókuszba állítva, az úgynevezett “valorizációs program” révén bevételeiből közvetlen 
finanszírozási forrást nyújt a régió természetvédelmi célú projektjei számára. 
 
 
Tények az Európai Amazonas Kerékpáros Útvonalról: 

 teljes hossza több, mint 1.250 km 

 végighalad az öt ország régióit magában foglaló, összesen 1 millió hektár területű, tervezett 
UNESCO Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumon 

 2 párhuzamos útvonal: Északi útvonal (550 km) Déli útvonal (700 km) 

 3 folyó: Mura, Dráva, Duna: Közép-Európa legjelentősebb védett folyótérsége 

 5 ország: Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyarország, Szerbia 

 27 szakasz, 11 az Északi, 16 a Déli útvonalon 

 kezdő pont: Mureck, Ausztria 

 végpont: Mohács, Magyarország 
 
 
 
“E lélegzetelállítóan szép folyómenti táj speciális vonzerője rendkívüli biodiverzitása, ritka és 
különleges élőhelyei, ártéri erdeivel, szigeteivel, rétjeivel, homokos partjaival és holtágaival. Az 
Európai Amazonas Kerékpáros Útvonalat választó látogatók személyes élményt szerezhetnek e 
vonzerőkről, egyúttal közvetlenül is hozzájárulhatnak a térség természeti értékeinek védelméhez”, 
mondta Pámer Zoltán, a projekt szakértője. 
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A természeti értékek, látnivalók megismerésén túl a látogatók a régió városain, falvain átkerekezve 
ízelítőt kaphatnak a térség gazdag kulturális örökségéből, megtapasztalhatják a helyiek 
vendégszeretetét, a hagyományőrző szálláshelyeken, éttermekben pedig különleges helyi ételeket 
kóstolhatnak. 
 
 
A kerékpárosok kényelmét szolgálja az Európai Amazonas útvonal saját foglalási rendszere, melyen a 
látogatók akár teljes turisztikai csomagként foglalhatják le túrájukat. A kínált csomagok tartalma: 
 

 top ajánlatok a felkészült és tapasztalt szervező csapattól, 

 önálló utazás tervezés és foglalás lehetősége az online foglalási rendszeren keresztül, 

 minősített szálláshelyek, éttermek 

 széles helyi gasztronómiai kínálat, 

 poggyász / kerékpár szállítási szolgáltatás 

 helyi turisztikai attrakciók, látnivalók, rendezvények, 

 különleges és egyedi utazási ajánlatok, 

 biztonság, garancia: valamennyi utazási szolgáltatás megfelel az EU Utazási 
szolgálatatásokra vonatkozó 90/314/EEC előírásainak. 

 
 
 
Az Európai Amazonas útvonal természetesen nem csak a kerékpárosok, hanem valamennyi a 
természet, a különleges táj iránt érdeklődő látogató számára nyitott. Az egyik első lehetőség e 
csodálatos régió felfedezésére az idei évben megrendezésre kerülő Európai Amazonas Nemzetközi 
Kerékpáros Fesztiválokon adódik majd, melyeket Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyarország és 
Szerbia érintett térségeiben szerveznek partnereink. 
 
 


