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- Winston Churchill

Transdanube Travel Stories

Az elmúlt hónapok eseménydús volt a Transdanube Travel Stories projektünk. A Dunai történetek elkészültek és megjelentek; ezekről

részletesebben korábbi hírlevelünkben olvashattak. Emellett új eszközök fejlesztésébe kezdtünk, hogy az utazóknak egyedi élményeket

nyújtsunk. A történetek és élmények életre keltése érdekében képzéseket indítottunk és teszteltük új Zöld Utazási Termékeinket.

Melyek az új eszközeink, amelyekkel különleges dunai élményt nyújthatunk a látogatóknak?

Tudja meg hírlevelünkből!!!

Programme co-funded by European Union funds
(ERDF, IPA, ENI)
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Konferencia, Ulmban

2022. július 4-6 között

A Transdanube Travel Stories félidős konferenciájára 2022. július 4-6. között

került sor Ulmban, Németországban.

A Duna Iroda, Ulmban rendezte meg a Transdanube Travel Stories projekt

ötödik partnertalálkozóját. Az eseményre a Nemzetközi Duna Fesztivál

keretében került sor, amelyet minden második évben a Duna partján, Ulm és

Neu-Ulm testvérvárosokban tartanak -lásd  @Internationales.Donaufest. A

vendéglátó partner izgalmas kísérőprogramokat szervezett a résztvevők

számára (pl.: hajókirándulás a Dunán Ulmban, és elmélyülés a gazdag múltú

város kulturális örökségében). Számos dunai ország ételeit, italait és zenéjét

élvezhettük).

További információ itt!

https://www.facebook.com/Internationales.Donaufest
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7692


Stephanie

Instagram: @reiselife
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Egy Duna, hat izgalmas útvonal - számtalan élmény

A DANUBE TRAVEL STORIES 6 egyedülálló útvonalat foglal magában. Minden útvonal tematikus fókusszal és összehangolt útvonallal

rendelkezik. A létrehozott történetek közül egy-egy útvonalra 6 utazót küldünk, hogy próbára tegyék az útvonalakat és a célpontokat. Az

utazók tartózkodásuk során értékes ismereteket szereznek Európáról, a természetről, a római korról, a dunai művészetről és kultúráról, a

kereskedelemről és a spiritualitásról. És persze rengeteget szórakoznak. Kövesd utazásukat a közösségi médiában, és tudj meg többet a

DANUBE TRAVEL STORIES-ról!

Örömmel mutatjuk be a Danube Travel Challenge résztvevőit!

Danube Travel Challenge

Reiselife július 12. és 19. között Németországból indulnak dunántúli

útjukra, hogy felfedezzék az 1. "Liquid Space - Folyékony Duna"

nyomvonalat a Duna mentén.     

CSAPAT #1 KONTRASZTOK EURÓPÁJA

Jan

 Instagram: @reiselife

Útvonal: Linz (AT) - Budapest (HU)

Linz (AT)

Čunovo (HU)

Sopron (HU)

Komárom (HU)

Esztergom (HU)

Budapest (HU)

Annika

Instagram: @dominiclars

Dominic

 Instagram: @dominiclars

CSAPAT #2 TERMÉSZET SZERETET

Útvonal: Kopački rit (HR) - Iron Gate (RS/RO)

Osijek (HR)

Kopački rit (HR)

Duna-Dráva National Park (HU)

Gornje Podunavlje Nature Reserve (RS)

Iron Gate (RS/RO)

dominiclars & Annika   augusztus 1. és 7. között

utaznak Németországból, hogy felfedezzék a Duna

régió lélegzetelállító természeti tájait. 

#danubetravelstories

- hamarosan a

utazók a közösségi média

csatornáin!

Július 12-19 

A
ugusztus 1-7

https://www.instagram.com/reiselife/
https://www.instagram.com/reiselife/
https://www.instagram.com/reiselife
https://www.instagram.com/dominiclars/
https://www.instagram.com/dominiclars
https://www.instagram.com/dominiclars
https://www.danube-pearls.eu/en/danube-travel-stories


Naomi

Instagram: @turistulliber.ro
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Naomi & Violin -   TuristulLiber július 17. és 23. között

az ókori rómaiak nyomdokain indulnak el a Duna-

parton.

CSAPAT #3 A RÓMAIAK
NYOMÁBAN

Violin

 Instagram: @turistulliber.ro

Útvonal: Schärding (AT) - Ptuj (SI)

Schärding (AT)

Passau (DE)

Schlögen (AT)

Szombathely (HU)

Ptuj (SI)

Erzsi

Instragram: @theculturegreeks

CultureGreeks, azaz Erzsi és Bence Magyarországról június 11. és

17. között a hagyományos dunai kereskedelmi útvonalakat

követve az 5-ös útvonal felfedezésére utazott.

CSAPAT #5 DUNAI KERESKEDELMI
ÚTVONAL

Bence

Instagram: @theculturegreeks

Útvonal: Ulm/Neu-Ulm (DE) - Ilok (HR)

Ulm (DE)

Vukovar (HR)

Ilok (HR)          

Anni

Instagram: @griekarnskii

Jean Claude

Instagram: @griekarnskii

Anni és Jean Claude július 25. és 31. között életük

útjára indulnak, hogy a 6-os útvonalon felfedezzék a

Duna-vidék spirituális helyeit.

Útvonal: Budapest (HU) - Murska Sobota (SI)

Budapest (HU) - Györ (HU) -

Pannonhalma (HU) - Szombathely (HU)

Murska Sobota (SI) - Jeruzalem (SI) - Lendava (SI)

CSAPAT #6 DUNA SZELLEME

Július 17-23
Jún

ius 11-17

Július 25-31
Július 23-29

Cezar

Instagram: @imperatortravel

TEAM #4 MŰVÉSZET ÉS KULTÚRA

Útvonal:  Oradea (RO) - Subotica

(RS)

Oradea (RO)

Szeged (HUN)

Subotica (RS)

Cezar -  Imperatortravel július 23-29. között egy életre

szóló utazásra indul, hogy felfedezze a Duna régió

művészetét, kultúráját és építészetét.

https://www.instagram.com/turistulliber.ro/
https://www.instagram.com/turistulliber.ro
https://www.instagram.com/turistulliber.ro
https://www.instagram.com/theculturegeeks/?fbclid=IwAR0scKgDOCwTVD6utTfmV03NVrWyEsps9TIUxO7gvE8_7LQ9Ke9b7kW8SWI
https://www.instagram.com/theculturegeeks/?fbclid=IwAR0scKgDOCwTVD6utTfmV03NVrWyEsps9TIUxO7gvE8_7LQ9Ke9b7kW8SWI
https://www.instagram.com/theculturegeeks/?fbclid=IwAR0scKgDOCwTVD6utTfmV03NVrWyEsps9TIUxO7gvE8_7LQ9Ke9b7kW8SWI
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/griekarnskii/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/griekarnskii
https://www.instagram.com/imperatortravel/
https://www.instagram.com/imperatortravel
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A DANUBE újjáalakulása -
INSPIRÁCIÓ ÉS ÖTLETEK ÚJ

ÚTAKHOZ

A Transdanube Travel Stories célja a dunai régió turizmusának

újragondolása a fenntarthatóság elvei alapján. Ezen átalakítási

tevékenységek továbbgondolása érdekében 2022. márciusában

online konferenciát tartottak a turizmus látnokai és gondolkodói,

valamint a turisztikai és élmény-ökoszisztéma széles körű résztvevői

részvételével.

Nézze meg az eseményt itt:

                                                                  További információ itt található!

 
'Winter School' c. esemény az idegvezetők számára  Mosonmagyaróváron

A rendezvény célja az volt, hogy dunai idegenvezetőket képezzenek ki, akik egy

egységes megközelítéssel osztják meg a dunai turizmusról alkotott

elképzeléseiket, és támogatják a látogatók fenntartható utazását. A

workshopon idegenvezetők, újságírók, kurátorok és marketingmenedzserek

vettek részt Szlovéniából, Romániából, Bulgáriából, Moldovából, Ausztriából,

Szerbiából, Magyarországról és Horvátországból. 

A résztvevők új turisztikai trendekkel és módszerekkel ismerkedtek meg,

valamint elméleti és gyakorlati foglalkozásokon közösen fejlesztették

történetmesélési és látogatóvezetési készségeiket. 

A rendezvény jó lehetőséget kínált a kapcsolatépítésre, és további

lehetőségeket nyitott a közös fellépésre és a Duna-régió turisztikai kínálatának

bővítésére.

 
1st TIKfest -TIKVEŠ

A projektünk keretében 2022. május 7-én rendezték meg a TIKfest - Élő

történelem és gasztronómia fesztivált a felújított tikvaji várkomplexum

területén. A fesztivál gazdag gasztronómiai kínálata mellett a látogatókat

ingyenes interpretációs túra várja a Tikveš-kastélykomplexumban a

Habsburg főhercegnő (Nikolina Baškarad) vezetésével, valamint számos

más, a felelevenített történelemhez és a baranyai gasztronómiához

kapcsolódó műhelymunka és kiállítás.

További információ az eseményről itt található.

Képek az eseményekről itt 

https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7297?fbclid=IwAR1GmNCq4K5HSy-ldnHShLfvkkhTC26C6l_BN1fx2FL01fAjJ5HTYKjYt50
https://www.youtube.com/watch?v=aMB8SKFZUow
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7613


Virtuális túra
 A Római császárok és a Duna borút

mentén

Örömmel jelentjük be hivatalosan
is az első DANUBEPARKS
szakácskönyvet! 
Ez az eszköz a "Visszatérés az utolsó Dunához" című történetünkhöz

kapcsolódik.

Egy folyó, tíz ország, számtalan íz" végre megjelent!

A szakácskönyv szerzője - prof. Ivan Gašpić - a kultúra, az identitás és a

gasztronómia kapcsolatának szakértője. Kiválasztott 12 csodálatos

receptet, amelyek a folyó által formált és inspirált dunai identitás

történetét mesélik el.

A szakácskönyvben mind a 10 dunai országból (Németországtól

Romániáig) találunk egy-egy receptet, sőt 2 ókori római receptet is.

Ezenfelül a DANUBEPARKS hálózatról és annak 18 védett területéről is

találsz információkat.

A szakácskönyvet ingyenesen letöltheti  itt!

Kövesse a Római császárok és a Duna borút

oldalát: Facebook @romanswinedanube

2022. Július  Transdanube Travel Stories Új élmények a Duna mentén

A Duna Kompetencia Központ (DCC) szorosan együttműködött az

érdekelt felekkel és a helyi termékklubok tagjaival, hogy a Római

császárok és a Duna Borút mellett kulturális, gasztronómiai és turisztikai

kínálatot is bemutasson, és egy átfogó 360-as virtuális élményt

nyújtson. Amellett, hogy a turisták a virtuális világban

megtapasztalhatják a római örökséget, a desztináción belüli egyéb

látnivalókat, azt, hogy hol lehet aludni és enni, valamint más közeli

látnivalókat, amelyeket érdemes felkeresni, mostantól közvetlen

kapcsolatot tarthatnak a helyi földi ügynökökkel. Az összes videó a

https://www.youtube.com/c/RomansWineDanube.Subscribe YouTube

videócsatornán található, és megtapasztalhatják:

Ptuj (SLO), Pécs (HUN), Sremska Mitrovica (SER), Zajecar (SER), Alba

Iulia (ROM) és Russe (BUL) élményeit.

Ebben a hírben 3 helyet mutatunk be nektek:

Tarts velünk az izgalmas kalandban a Youtube csatornánkon keresztül!

Örömmel mutatunk be csodálatos úti célokat a Római császárok és a

Duna Borút mellett. Különösen izgatottak vagyunk a 360 fokos VR-

videóink miatt, amelyek segítségével alaposan felfedezheti ezeket a

gyönyörű helyeket.

További információt itt!

Ez az eszköz a "Rómaiak nyomában" című történetünkhöz kapcsolódik.  

https://danubeparks.org/sharepoint/public/1653551614_uploads.pdf?fbclid=IwAR0oyquoGsh1KLinxGb1g3hxa9bsdPzeENkTiXojylzdi-wq_VgOsATv6rs
https://www.facebook.com/romanswinedanube
https://www.facebook.com/romanswinedanube
https://www.youtube.com/c/RomansWineDanube.
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7648
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Az első zöld utazási termék tesztelése a projektünk keretében!

Szeretné látni, hogyan néznek ki a DANUBEPARKS zöld utazási termékei? Szerezzen némi inspirációt ebben a csodálatos rövid videóban,

amelyet tesztelő csapatunk készített a Kopački rit Natúrparkban és a Baranja régióban töltött 1-3 napos útvonal-tesztelésükről!

További információk a programról: itt.

NAP #

NAP #

A római ókor óta a Duna Közép-Európa legfontosabb közlekedési útvonala, és

összekötő kapocs egy olyan régió között, amelynek történelme és kultúrája

szorosan összefonódott. Kereskedők, telepesek és misszionáriusok használták

ki ezt a Kelet és Nyugat közötti kapcsolatot a korai középkorban, amikor új

fejedelemségek és királyságok jöttek létre a Duna mentén. A Bizáncba és a

"Szentföldre" tartó keresztes lovagok és zarándokok, valamint a magyar,

Habsburg és oszmán seregek szintén a Dunán haladtak. A Habsburg Duna

Monarchia több mint 500 éven át összekötő kapocsként - a "császárok és

királyok útjaként" - szolgált, amely mentén a határokon átívelő "dunai Európa"

viharos közös történelmének kulturális és történelmi emlékei fedezhetők fel.

További információ itt található. 

 

Utazás a Császárok és a Királyok útján -Regensburgtól Mohácsig

 (Linz Tourismus) 

https://panonatours.com/en/program/thelastdanubesheartland?fbclid=IwAR1j6LPwvOZzOdkTsifHHke1u_q5go2Wi-UeqgtAkYtDmQUAnchP0NEqnRY
https://www.youtube.com/watch?v=cIVGiVzzlYs
https://www.youtube.com/watch?v=YKxv4pn6dc8&fbclid=IwAR3FYcZiHfJoEmTTNKGduT9VyYSZSEUhm7qiRu3dGSgcbKwmMlGDvu7w9q0
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-travel-stories/section/green-travel-product-regensburg-and-mohacs
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honlap: www.interreg-danube.eu

kövessen minket a Facebookon

Iratkozzon fel a hírlevelünkre!

A Duna-vidék 400 éven át a Római Birodalom északi határa volt,

és szoros kapcsolatban állt ezzel a hatalmas gazdasági és kulturális

térséggel Skóciától Egyiptomig. Kalandtúránk a római "Duna Limes"

(UNESCO Világörökség) egykori szakaszán vezet Németországtól

Szlovákiáig. Ennek a lenyűgöző kornak a benyomásait közvetítjük,

amelyek a puszta városnézésen túl közvetlenül átélhetők, és

hagyjuk, hogy elmerüljön a rómaiak dunai világában!

További információ itt található. 

 

Utazás - A római dunai limes -a Duna-utazás szebbik módja

 (Linz Tourismus) 

Milyen dolgok várnak még a projektben?

Az utolsó félévben a Linz Tourismus megrendezi a projektünk

zárókonferenciáját.  A zárókonferenciára november 24-én kerül sor Linzben!

A rendezvényen a projekt eredményeit mutatjuk be.

A projekt keretében több útvonalon is zöld utazási terméket fejlesztünk ki.

Ebben a hírlevélben már adtunk ízelítőt 1-1 útvonal Zöld utazási termékéről.

A konferencián  példákat mutatunk be az egyes kidolgozott

csomagajánlatokból,, hogy milyen élményeket élhetnek át az utazók.

További tapasztalatokat is megosztunk majd, hiszen a Danube Travel

Challenge résztvevői bejárták valamennyit történetünket/útvonalunkat,

megosztjuk, milyen kalandokat éltek át az utazásuk során.

További információk és regisztráció az eseményre hamarosan!

A projekt zárókonferenciája
hamarosan érkezik! 

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-travel-stories
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-travel-stories
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-travel-stories/campaigns
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-travel-stories/campaigns
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-travel-stories
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-travel-stories
https://www.facebook.com/travelstoriesproject/?notif_id=1637269994343071&notif_t=page_user_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/travelstoriesproject/?notif_id=1637269994343071&notif_t=page_user_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/travelstoriesproject/?notif_id=1637269994343071&notif_t=page_user_activity&ref=notif
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-travel-stories/campaigns
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-travel-stories/section/green-travel-product-the-more-beautiful-way-to-enjoy-travel-linz-ruckreise

