
Tour de Délvidék 2016. 
 

Magyaroszági szakasz útvonal leírás és látnivalók 
 

  A „Három Folyó Kerékpárút” (Eurovelo 13-as)  útvonala, kövessük a jelzéseket! 
 
 
2016. augusztus 4. (csütörtök) este érkezés Szlovéniából, szállás: 
- Letenyei Strand- és Termálfürdő:  

http://www.termalfurdo.hu/furdo/letenyei-termalfurdo-190 
 

2016. augusztus 5. (péntek): 
 
Letenye-Barcs 103 km 
 
Murakeresztúr-Kollátszeg és Belezna között lesz 3 km erdei út a fenyvesen keresztül, de 
nem kell megijedni: itt autóval is át szoktak járni. (A térképen sötétebb színnel jelöltem a 
földutas szakaszokat.) Kis kitérővel meglátogatható Új-Zrinyivár emlékhely, II. Zrinyi 
Miklós építette a török ellen, ma már csak a nyomai látszanak - és néhány 
„hidegháborús” bunker az 1950-es évekből. 
 
Belezna felé aszfaltúton lehet menni, de „aki nem fél a haláltól” további 3 km-es 
hegymászással jöhet velem Őrtiloson keresztül is, jutalma a hegytetőről egy szép 
panoráma lesz a Mura-Dráva öszefolyásra. 
 
Örtiloson a Látóhegy-ről vigyázták a határt és a falu túlsó végén a „Festung” (ágyúállás) 
egyike a kevés megmaradt 1848-as emlékeinknek: az erődítményről vigyázták a 
nemzetőrök Jellasich hadait. 
 
A Gyékényesi bányatavaknál kiépített strandon lehet mártózni egyet, itt búvárok szokták 
gyakorolni a mélymerülést. 
 
Csurgón kanyarodjunk el a református kollégium patinás épületéhez: itt tanított Csokonay 
Vitéz Mihály 
 
Babócsán a „Basakert” nárciszmező a török basa háremhölgyei emlékét őrzi (a falu után 
balra lesz az út mellett)  
 
Barcson van egy termálfürdő is, de a Drávai szabadstrandon is lehet fürödni a 
szálláshelyünk mellett (a határátkelő-híd alatt keresd!) 
 
Sátrazóhely: szabadstrand, Barcs 

 
http://www.viziturabarcs.hu/ 

 
 



2016. augusztus 6. (szombat): 
 
Barcs-Harkány 90 km (ebből 23 km földúton, gáton és sok-sok km kerékpárúton) 
 
Délelőtt kenuzás a Dráván a Csomoros-szigethez. 

 
Barcsról a Drávaparti régi határőr úton haladunk Drávatamásiig, 9 km hosszban nem 
aszfaltos de jól járható kemény homokút. Az egyetlen problémát egy vízmosás 
keresztezés jelenti, ahol elmosta az utat az árvíz, itt kb 50 m-en egy vízmosáson keresztül 
át kell cipelni a biciklit - egyedül jobb ha nem indulsz neki, inkább várjuk össze egymást, 
mutatom az ösvényt. 
 
Versenybiciklivel inkább Darány felé ajánlott kerülni a 6-os úton (ez a többi földutas 
szalaszra is érvényes). 
 
Felsőszentmártonban a „Három Folyó Kerékpárút” jelzéseket követve rátérünk a gáton 
épített kerékpárútra. 
 
Révfalu talpasház – gerendavázas vályogház, ökrökkel el lehetett húzni, ha jött az árvíz. 
 
Vejti és Szapőorca között 14 km hosszban nincs aszfaltburkolat a gáton, biciklivel el 
lehet menni. 
 
Szaporca előtt a mező közepén nemrég épült egy „Ős-Dráva” Nemzeti Park 
bemutatóhely: http://www.ddnp.hu/odlk   
 
Innét Harkányig végig kerékpárúton haladunk!  
 
Drávaszabolcson kövessük a kerékpárút jelölést és ha figyelmesek vagyunk, akkor a híd 
után jobbra egy „hidegháborús” bunkert találunk a fák között. 
 
Harkányig a régi vasútvonal helyén a fasor alatt kerékpárút vezet. 
 
Harkány katolikus templom kertjében megtekintendő a „magyar kálvária”. 
 
A művelődési házban őslénytani gyűjtemény. 
 

- Szállás: Termál Kemping, Harkány, esti fürdés, búcsúest! 
 

http://campingharkany.hu/ 
 
 
 
 
 
 



 
2016. augusztus 7. (vasárnap): 
 
Harkány – Beremend (határátkelő) – Pélmonostor – Kiskőszeg (Batina-Bezdán határátkelő)  
össz: 70 km  Az út jelentős részét - Harkánytól Nagyharsányig - kerékpárúton tehetjük meg. 
 
Máriagyűd kegytemplom, híres búcsujáróhely ( 3 km kitérő kerékpárúton) 
 
Siklós – Magyarország legépebben megmaradt középkori vára, itt forgatták a „Tenkes 
kapitánya” c. filmet. A vár bejáratától lefelé található katolikus templomban középkori freskók 
láthatóak és a városban egy igazi török dzsámit tártak föl és rekonstruálták az eredeti formában. 
 
Beremenden a látogatható kovácsműhely, egy hideg vizű strand és a hegyen a „megbékélés 
kápolnája” érdemel figyelmet. 
 
Határátkelés után Pélmonostor, majd a drávaszögi magyar falvak: Hercegszőlősön Csúzán és 
Vörösmarton keresztül visz az utunk Kiskőszegre (Batina) – határátkelő Bezdán felé. 
 
 

 

 
Siklós vára 


