Rajna – a Duna északi kapuja -tervezet
Kössük össze a Dunát az Északi-tengerrel!
2019. június 15-22. (szombat-szombat, 7 éj, 8 nap)
Ára 310 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, a hajóutakat, a belépők, tárlatvezetések, a napi
többszöri étkezés, a szállás (a 2 ágyas szobák rendelkeznek saját tusolóval és WC-vel), az utasbiztosítás, a
folyamatos magyar nyelvű idegenvezetés díját.
A Duna végigjárása után következzen egy kisebb folyó, a Rajna. Hossza kicsit több, mint a Duna fele,
azaz 1320 km. Vízhozama is jóval szerényebb, de hajózás szempontjában kiemelkedő szerepe van. Arról
nem is beszélve, hogy közismert német, francia és holland nagyvárosokat köt össze, mint Bázel,
Strasbourg, Franfurt, Bonn, Köln, Düsseldorf, Rotterdam, Amszterdam.
Graubünden svájci kantonban két forráspatakból, a
Felső- és Alsó-Rajnából ered. A folyó érinti
Liechtensteint és Ausztriát, a Boden-tóba ömölve éri el
Németországot, majd a német–svájci, később pedig a
német–francia határon folytatja útját észak felé. A
Ruhr-vidéket átszelve a folyó nyugat felé veszi az
irányt, majd Hollandiában, delta torkolaton keresztül
ömlik az Északi-tengerbe.
Forrásvidékén több, mint 150 gleccser táplálja a
nagyon sok Rajna nevű patakot.
A rajna forrásvidéke több, mint 1000 km-re fekszik
tőlünk, ezért az első nap csak a megközelítéssel telik,
ugyanúgy, mint a Duna esetében, sőt pontosan
ugyanazon az úton, ugyanarra a szállásra, a vacsora
pedig ugyanabban az étteremben lesz. Ezután már más
úton haladunk, majd a 8. napon találkozunk ismerős
hellyel, mivel Kelheimben szállunk meg a szokásos
helyen. Itt fog találkozni a Rajnát a Dunával összekötő
Duna-Majna Rajna csatorna a Dunával.

Utunk során 3 alkalommal szállunk különböző típusú hajóra. A kiemelten szép részeket mindig hajóról
fogjuk megtekinteni. Most azonban a levegőbe is emelkedünk. 2 alkalommal libegőről tekintünk a
Rajnára.

2019. június 15. (szombat) 1.

nap 795 km

6.30 Indulás Kozármislenyből (8 km) Menetidő: 15 perc
6.45 utas felvétel Pécs, Dómus parkoló
7.00 Indulás (160 km) Menetidő: 2 óra
9.00 Érkezés a pihenőhelyre, Dunaújváros autópálya pihenőbe
9.30 Indulás (70 km) Menetidő: 1 óra
10.30 utas felvétel Budapest, Kelenföldi vasútállomás
11.00 indulás (160 km) Menetidő: 2 óra
13.00 Érkezés a pihenőhelyre, Mosonmagyaróvár autópálya pihenőbe
13.30 indulás (210 km) Menetidő: 2 óra 30 perc
16.00 Érkezés a pihenőhelyre ASFINAG pihenőhelyre
16.30 Indulás (185 km) Menetidő: 2 óra 30 perc
19.00 Érkezés a szállásra Pidingbe

Szállás elfoglalása, majd vacsora 900 m távolságban 20.00 órakor.
Vacsora: Májgaluska leves, saláta, Kemencében friss sült sertés knédlivel, almásrétes vanília fagylalttal és
tejszínhabbal

2019. június 16. (vasárnap)

2. nap 530 km

Reggeli 6.00-tól a szálláson
7.30 Indulás a szállásról (230 km) Menetidő: 2,5 óra
10.00 Érkezés a pihenőhelyre (45 perc)
10.45 Indulás (185 km) Menetidő: 2,5 óra
13.15 Érkezés Viamalaba
Séta a Rajna forrásvidékén található messze földön híres hágóban, majd ebéd

15.15 Indulás az ebédhez
15.30-17.00 késői ebéd
17.00 Indulás (18 km) Menetidő: 20 perc
17.20 Érkezés az Alsó – és Felső Rajna találkozásához

Reichenauban veszi föl a folyó a Rajna nevet az Alsó- és Felső Rajna találkozásánál. A Plessur
összefolyásával Churtól a folyó hajózható lesz.

18.00 Indulás a Szállásra Bregenzbe (100 km) Menetidő: 1 óra 15 perc
19.15 Szállás elfoglalása

2019. június 17. (hétfő)

Reggeli 6.30-tól a szálláson
07.30 Indulás a szállástól (10 km) Menetidő: 30 perc
8.00 Érkezés Lindau hajóállomáshoz
9.10 Hajó indul (50 km) Menetidő: 1 óra
Hajózás közben elhaladunk a Rajna beömlése mellett.

10.20 Hajó érkezik Rorschachba
10.40 Indulás a vízeséshez (95 km) Menetidő: 1 óra 30 perc
12.10 érkezés a Rajna-vízeséshez - szabad program

14.00 Indulás (95 km) Menetidő: 2 óra
16.00 Érkezés Bázelbe, városnézés 2 óra 2,2 km

18.00 Indulás (140 km) Menetidő: 2 óra
20.00 érkezés a szállásra Kehlbe, majd vacsora

3. nap 380 km

2019. június 18. (kedd)

4. nap 305 km

Reggeli 6.00-tól a szálláson
07.30 Indulás Menetidő: 15 perc
07.45 Érkezés Strasbourgba, majd 1,5 órás buszos városnézés

09.15 Indulás Strasbourgból (125 km) Menetidő: 1 óra 30 perc
10.45 Érkezés az autópálya pihenőbe (30 perc)
11.15 Indulás (55 km) Menetidő: 1 óra
12.15 érkezés Wormsba
A Niebelung-híd tornyának megtekintése, majd ebéd a Hagenbräu étteremben, ahol az ételen kívül
az azonos nevű sört is főzik. Természetesen gondolva az itthon maradottakra kóstolóba lehet hozni
pár terméküket (1 literes csatos üveges sört, 5 literes partihordós kiszerelésű sört, sörpralinét,
sörlikőrt, sörkeserűt stb. Itt lehet megtekinteni a részleteket: https://www.hagenbraeu.de/shop )

14.15 Indulás (95 km) Menetidő: 1 óra 30 perc
15.45 érkezés Rüdescheimbe

Niederwald emlékmű megtekintése, majd libegővel leérkezés a Rajnához.

Indulás a szállásra Wiesbadenbe

2019. június 19. (szerda) 5.

nap 215 km

Reggeli 7.00-tól a szálláson
8.15 Indulás a szállásról a kikötőbe (35 km) Menetidő: 45 perc
9.00 Felszállás a hajóra, majd indulás Koblenzbe Menetidő (hajón): 4 óra

13.10 Érkezés Koblenz kikötőbe
Felvonóval a kilátó megközelítése.

14.40 Indulás Linz am Rhein kikötőjébe (45 km) Menetidő: 1 óra
15.50 Felszállás a hajóra, majd indulás Kölnbe Menetidő (hajón): 3 óra 10 perc
Késői ebéd a hajón. Utunk közben áthaladunk a korábbi fővároson, Bonnon.

19.00 Érkezés Kölnbe
A dóm és a város egy részének megtekintése
20.30 indulás a szállásra Kölnben (15 km) Menetidő: 30 perc

2019. június 20. (csütörtök)

6. nap 555 km

Reggeli 6.00-tól a szálláson
8.00 Indulás Kölnből (140 km) Menetidő: 2 óra
10.00 Érkezés Millingen aan de Rijnba
Érkezés Hollandiába, Millingen aan de Rijnba, arra a helyre, ahonnan már nincs tovább Rajna. Innentől 2 felé ágazik a folyó. A déli ág
(84 km) Waal, majd (24 km) Felső-Merwede (Boven-Merwede) és Krimpenig (9 km) Noord nevet viseli. Ezután Nieuwe Maas néven
áthalad Rotterdamon, majd Hoek van Hollandnál éri el az Északi-tengert.
Az északi ág Pannerdeni-csatorna néven Westervoortig halad és ismét két ágra szakad. A jobb oldali ág IJssel néven abban a csatornában
folyik Doesburgig, amelyet Nero Claudius Drusus ásatott a Rajna és az Oude IJssel (Ó-IJssel) egyesítése végett. Doesburgnál a két IJssel
egyesül, és a Zuiderzeebe ömlik.
A bal oldali ág Nederrijn (Alsó-Rajna) néven a Waallal párhuzamosan folyik Wageningen és Rhenen mellett Wijk-bij-Durstedéig, ahol a
Lek nevet veszi föl, innen egy igen gyenge mellékág, amely azonban fő ág számba megy, Kromme Rijn néven Utrecht felé halad, ahonnan
kiindulva egy csatorna vizét Vianennél a Lekbe vezeti. Utrechtnél azon kívül 1892 óta kiágazik a hajózható Merwede-csatorna, amely
Amszterdamba visz. Míg a Lek nevű ág Wijk-bij-Durstedétől kezdve útját folytatván, elhalad Schoonhoven mellett és a Nieuwe-Maassal
egyesül, a Rajna Utrechtnél még egy másik ágat bocsát ki magából, amelyet Vechtnek hívnak és Diemennél a Zuiderzeebe ömlik. Ami a
Rajnából ezen ág kibocsátása után megmarad, Oude Rijn néven inkább csak árokhoz hasonlít, és Utrechtből Leidenen át Katwijk-op-Rijnig
jut, ahol még a 19. század elején a homokban veszett el. A legújabb időkben a homokba beszikkadó vizeket egy csatornába gyűjtötték össze
és három zsilip segítségével ismét lefolyatják a tengerbe.

10.30 Indulás (40 km) Menetidő: 1 óra
11.30 Érkezés az autópálya pihenőbe 30 perc
12.00 Indulás (120 km) Menetidő: 1 óra 30 perc
13.30 Érkezés a „Rajna” legnagyobb ágához az Északi-tengerhez (Rotterdam)
Séta a tengerhez.

Az út azonban folytatódik a Rajna és a Duna összekötésével.
14.30 Ebéd
16.00 Indulás visszafelé (160 km) Menetidő: 2 óra
18.00 Érkezés az autópálya pihenőbe 30 perc
18.30 Indulás (95 km) Menetidő: 1 óra
19.30 Érkezés a szálláshelyre

2019. június 21. (péntek)

7. nap 670 km

Reggeli 7.00-tól a szállásokon
08.00 Indulás a Loreleyhez (185 km) Menetidő: 2 óra 30 perc
10.30 Érkezés a Loreley-hez

Búcsú a Rajnától

11.30 Indulás (210 km) Menetidő: 2 óra 45 perc
A Rajna–Majna–Duna-csatorna vagy hivatalos nevén Majna–Duna-csatorna közel 171 kilométer hosszú vízi út
Bajorországban, nemzetközi jelentőségű belvízi út. Bambergtől Kelkheimig köti össze a Majnát a Dunával. 1992. szeptember
25-i átadásának segítségével létrejött a Duna–Majna–Rajna vízi út (Europakanal), amin nagy hajókkal az Északi-tengernél
fekvő Rotterdamtól a Fekete-tengernél fekvő Konstancáig lehet hajózni. Ez a transzeurópai vízi út a világ leghosszabb belvízi
útja, hossza 3483 km, a hozzá kapcsolódó folyószakaszokkal együtt a vízi útrendszer hossza 12 000 km.
14.15 Ebéd és séta Würzburgban (ebéd a kép bal alsó sarkában lévő étteremben)

16.30 Indulás (190 km) Menetidő: 2 óra 30 perc
Közben a Majna-Duna csatorna kezdőpontjának és egy csatorna „felüljáró” megtekintése
19.00 Érkezés az autópálya pihenőbe 30 perc
19.30 Indulás (75 km) Menetidő: 1 óra
20.30 Érkezés a szálláshelyre Kelheimbe, ahol a csatorna találkozik a Dunával. Ez a csodálatos kisváros már ismerős lehet a
Duna 1-es úton résztvevőknek.

2019. június 22. (szombat)

8. nap 900 km

Reggeli 7.00-tól a szállásokon
08.00 Indulás (200 km) Menetidő: 2 óra 30 perc
10.30 Érkezés az autópálya pihenőbe 45 perc
11.15 Indulás (140 km) Menetidő: 2 óra
13.15 Ebéd
14.45 Indulás (170 km) Menetidő: 2 óra
16.45 Érkezés az autópálya pihenőbe (Mosonmagyaróvár) 30 perc
17.15 Indulás (160 km) Menetidő: 2 óra
19.15 Érkezés Budapestre Kelenföld 15 perc
19.30 Indulás Budapestről (225 km) Menetidő: 2 óra 30 perc
22.00 érkezés Kozármislenybe
22.35 Érkezés, Pécsre, a Dómus parkolóba

PREFERÁLT IDŐPONT: olyan fontos időpont, mely hatással van a további programokra. Aki nem tartja be az
adott helyre vonatkozó gyülekezési időpontot (akár 1 perccel), az személyenként és alkalmanként 1 €-t fizet be egy
közös kasszába, ami bekerül az év végi összejövetel költségvetésébe. 10 perces késésnél a csoport továbbindul.
Az indulások időpontjai kis mértékben az adott helyzet miatt eltérhetnek. Ez a kiszállás előtt még a buszon
mindenki számára közlésre kerül.

Étkezés: Több alkalommal késői ebédre van csak lehetőség. Ezért egy új fogalmat vezettünk be. A
„túlélőcsomag” azt jelenti, hogy ha a 2 étkezés között viszonylag több idő van és nincs lehetőség egyénileg étel
beszerzésére, akkor egy kis nassolási lehetőség lesz a buszon.

Jelentkezés: A részvételi szándék jelzése, a foglaló befizetésének időpontjával.
Foglaló befizetése: 150 000,- Ft befizetése, és a pontos ülőhely (buszon) kiválasztása a szabad helyek
függvényében.
Az útleírás szerzői jogi védelem alatt áll.
Jelentkezés és bővebb információ: Palotai János (06-30/48-777-38, e-mail: palotaix@t-online.hu,)
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny. www.csakszis.hu/2019

