Kerékpárosbarát város
City for bicyclists
Stadt für Fahrradfahrer
www.turizmusvac.hu

Kerékpáros túrák I Cycling tours I Radfahren Touren
nehézségi szint: KÖNNYŰ / EASY / LEICHT
az útvonal az EuroVelo 6
bicikliút része.
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nehézségi szint: NEHÉZ / HARD / SCHWIERING
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BUDAPEST

Vác a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál, hegyek és síkság találkozásánál terül el. A természeti táj és az
élővilág változatosságában gyönyörködhet mindaz, aki felkeresi valamelyik túraútvonalat, tanösvényt,
vagy éppenkétkeréken fedezi fel a váci Duna-part látnivalóit. A város fölött magasodó Naszály hegy,a sasbér
ceknek nevezett, környezetükből meredeken kiemelkedő hegyek egyik legszebb hazai példája. A Duna mellett
kiépített, Franciaországból Romániába vezető EuroVelo6 bicikliúton végighaladva Vácon megannyi játszóteret,
sétányt, vendéglátóhelyet találhatnak az idelátogatók.

Tudta-e?
A váci Duna-part Magyarországon a leghosszabb,
kiépített korzó, melyen végig bicikliút vezet?
Vác is located in the Danube Bend, by the foot of the Börzsöny, at the meeting of hills and plain. You can
admire the diversity of the natural landscape and the wildlife if you visit one of the hike routes, natural trails
or even discover the sights of the Danube shore by bicycle. The Naszály Mountain towering over the town is one of
the most beautiful specimens in the country of the so called upthrusts, mountains that are sharply outstanding from
their environment. Biking on the EuroVelo6 bicycle track, that is built along the Danube and leads from France to
Romania, the visitors can find playgrounds, promenades and restaurants in Vác.

Did You Know?
The promenade on the Danube shore is the longest
established promenade in Hungary with a bicycle road.
Vác liegt am Fuße von Börzsöny, wo sich die Berge und das Flachland treffen. Jeder kann die Vielfalt der
natürlichen Landschaft bewundern, wenn derjenige einen der Wanderwege, Lehrpfade aufsucht, oder auf
zwei Rädern die S ehenswürdigkeiten des Donauufers entdeckt. Über der Stadt emporragender Naszály Berg, ist einer
der schönsten ungarischen Exemplare der sogenannten Adlergipfel, der aus ihrer Umgebung steil hervorragt. Am
EuroVelo6 R adweg entlang, der am Donauufer läuft und von Frankreich nach Rumänien führt, können die Besucher
in Vác zahlreiche Spielplätze, Promenaden und Restaurants finden.

Haben Sie gewusst?
Die Vácer Promenade entlang der Donau ist die längste,
ausgebaute über einen Radweg verfügende Promenade 
in Ungarn.
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