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- Winston Churchill

Transdanube Travel Stories

Az elmúlt hónapok eseménydús időszak volt a Transdanube Travel Stories projekt életében. A Duna menti történeteket véglegesítettük,

amelyet a korábbi hírlevelünkben olvashattak részletesebben. Ezen túlmenően új eszközök kifejlesztésébe kezdtünk, hogy egyedi

élményeket nyújthassunk az utazóknak. A történetek és az élmények életre keltése érdekében tréningeket szerveztünk és termékklubok

létrehozásába fogtunk. 

Mi az a termékklub? Mik azok az új eszközeink, amelyekkel különleges Duna-élményt adunk a látogatóknak?

Olvassa el hírlevelünket! 

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

Hírlevél

Színes, csábító nagyobb egész érzetét mutatják be a látogatónak, bárhol is

lépjen be a történetbe, bármit nézzen is meg, az ismeretlen felfedezésének, a

teljes történet megismerésének vágyát kelti.

Korábbi hírlevelünkben bemutattuk az elkészült Duna menti történeteinket. Ha

még nem olvasta, vagy szeretné újra elolvasni, itt megtalálhatja!

További információ

Jöjjön, és lépjen be a Duna világába!

Duna Európa: A

"folyékony tér" felfedezése

A dunai kaland -Légiók,

irány a Duna!

Visszatérés az utolsó

Dunához - Természet

és emberiség

A kultúra eredője a Duna

mentén - Művészet, kultúra

és építészet - Formáló

korszakok és alkotóik

megtapasztalása -

Gazdagság, pompa,

nevezetességek

Duna-kereskedelem:

Történetek és áruk

cseréje

A Duna szelleme

Dunamenti történetek

Olvassa el az új Duna menti úti történeteinket és
merüljön el a Duna nyújtotta élményekben!
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Új élmények a Duna mentén

Transdanube Travel Stories 

A partnertalálkozó során megvitattuk, hogyan használhatnák az

utazók/turisták a fenntartható közlekedést az útvonalakon. A

megvitatott munkaanyag számos fejlesztési javaslatot tartalmazott, a

meglévő infrastruktúrák hatékonyságára és kihasználására

összpontosítva. Gyakorlati példák szemléltetésére ellátogattunk

Carnuntumba, ahol megtanultuk az ősi örökség élményközpontú

bemutatásának jó gyakorlatát, amely közelebb hozza a rég elfeledett

emlékeket a látogatókhoz.

Fenntartható mobilitás és
közlekedés a
4. partner találkozón

További információ

Találkozzon a rómaiakkal

Virtuális túra a római császárok és a Duna borút mentén.

Jelenleg a projektpartnerek egy TELJESEN ÚJ VR-ESZKÖZ készítésén

dolgoznak mindazok számára, akik fenntartható módon szeretnének

utazni a Duna mentén. Virtuális utazásra viszi a látogatót öt különböző

római örökséghez tartozó DUNA-i úticélon, Ptujban (SLO), Pécsett

(HUN), Zaječarban (SER), Gyulafehérvárott (ROM) és Ruse-ban (BUL).

Ez a magával ragadó VR-élmény, amely a teljes 360°-os virtuális

látogatást lehetővé tevő történetmesélési koncepción alapul,

hamarosan készen áll a VR-szemüvegen, a weben és a közösségi

médián keresztül történő terjesztésre!

Marajd velünk!!!

További információ

Ez az új digitális eszköz "A dunai kaland – Légiók, irány a Duna! című történetünkhöz

kapcsolódik. 

Az egykori római városok és
limesi állomások mentén is
élvezheti a Duna menti
kalandokat, ahol légiók őrizték
a határrégiókat, biztosítva a
békét, a jólétet, az áru- és
tudáscserét!
 

Térjünk vissza a római időkbe!
Sremska Mitrovica – Sirmium

Sirmiumot, amely egykor kelta, majd illír település volt, Kr.u. 14-ben

hódították meg a rómaiak, és Pannonia római tartomány fővárosává nőtte

ki magát, Sirmium püspökeinek székhelyével. Marcus Aurelius császár itt

foglalta el egyik főhadiszállását a makromán háborúk idején. Claudius

Gothicus (214-270), 268-270 közötti római császár élete nagy részét itt

töltötte.

Nézze meg a videót, tudjon meg még többet!

Kövesse a Romans Wine Danube Culutre route

odalát a Facebookon @romanswinedanube

https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/6922
https://www.youtube.com/c/RomansWineDanube/featured
https://www.youtube.com/watch?v=IMz5PUFpPlg
https://vimeo.com/652820742
https://www.facebook.com/romanswinedanube
https://www.facebook.com/romanswinedanube
https://www.facebook.com/romanswinedanube
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Az élményalapú turizmus fejlesztése mellett ügyelünk
arra is, hogy szakképzett emberek segítsék az utazók
autómentes utazásait. Megszerveztük tehát a mobilitás
menedzser képzést, és regionális termékklubok
lértrehozását kezdtük el, hogy a kulturális és természeti
örökséget és az értékeinket megfelelően tudjuk
bemutatni.
 

A természet menedékei a
Dunán!
DANUBEPARKS' könyv

További legendák és történetek, fotók és ismeretterjesztő tartalmak várnak

önre a Duna-utazás történetében "Visszatérés az utolsó Dunához -

Természet és emberiség".

1285-től egy komp szállította az embereket, főként helyi gazdákat Gerolfing

és Weichering között. Egy holdfényes éjszakán Fischer, a révész hangot

hallott, amely áthívta a Duna túloldalára. Átment és felvette utasát, és

elindultak a túlpart felé.  Ahogy a folyó közepére értek,  a csónak lassítani

kezdett  .A csillogó fényben a révész látta,  hogy a csónakban ülő férfinak

kecskeszakálla van. Maga az ördög volt! A révész imádkozni kezdett. Egyszer

csak az ördög eltűnt, és a komp magától átúszott a túloldalra."

Ismer még ehhez hasonló helyi legendákat és történeteket? Bővebben a

DANUBEPARKS "A természet menedékei a Dunán" című könyvében talál!

További izgalmas legendák és történetek itt!

Ez az eszköz a Visszatérés az utolsó Dunához - történethez kapcsolódik

Képzés és termékklub találkozók

Háttérinformációk

Az útvonalak célja, hogy összekapcsolják a látnivalókat, segítsék az

emberek eligazodását az útvonalon, miközben élményszerűen mutatják

be a kulturális és természeti értékeket. A Transdanube Travel Stories

projekt a turizmus innovatív megközelítését alkalmazza, a résztvevő

projektpartnerek termékklubokat hoznak létre az egyes útvonalak mentén.

Céljuk, hogy összehozzák a legfontosabb turisztikai szereplőket a Duna

menti úti történetek narratívájához és a fenntartható utazás

koncepciójához illeszkedő új ajánlatok és termékek kidolgozása és

működtetése érdekében. A termékklub találkozói elkezdődtek és a

következő évben is folytatódnak! Tudjon meg még többet itt!

Termékklub találkozók

Mobilitásmenedzsment képzés
Az utazóknak könnyedén és egyszerűen kell utazniuk, és rendelkezniük kell

minden szükséges információval. Képzett mobilitási menedzserek

megfelelő információkkal szolgálhatnak a látnivalókról és az utazási

lehetőségekről. Ezért a projekt részeként meghatároztuk a mobilitási

menedzser alapértékeit és képzést szerveztünk az új mobilitási

menedzserek számára.

Projektünk Fenntartható mobilitás menedzsment tréningje Dunaszigeten és

Pozsonyban került megrendezésre 2021. szeptember 27. és 30. között, ahol

hat Duna menti országból tizenhat résztvevőt vett részt. Lehetőségük volt

meghallgatni számos értékes előadást a fenntartható mobilitás elméletéről

és jó gyakorlatairól, valamint tapasztalatokat szereztek a fenntartható

közlekedési eszközökről, és a pozsonyi utazási kihívásokról.

További információ

Tudja-e, hogy melyik helyszín látható a videón?

https://www.facebook.com/lastdanube
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-travel-stories/news
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/6809
https://vimeo.com/653034924
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Ahogy az előző hírlevelünkben is olvashatta: "Bárhová megy, bárhogyan is találkozik a Kék Hölggyel, mesék ezrei szólnak a természetről, a történelemről, a

szépségről, az emberekről és az egész világról. Rövid és hosszú mesék, bonyolultan és egyszerűen zsonganak körülöttünk minden tisztáson, minden városban,

minden kerékpárúton, megtöltve a régiót a múlt és a jövő színeivel, hangjaival és illatával. Erre a mesekincsre összpontosít a Duna menti úti történetek projekt."

Fedezze fel a Duna-vidék természeti és kulturális örökségét a DUNA MENTI ÚTI TÖRTÉNETEK segítségével. Tudja meg, milyen szerepet játszik a Duna a

történelemben

Európa, a természet, a római idők, a művészet és a kultúra, a kereskedelem, a természet és a spiritualitás, és várom az egyedülálló élményt.

Válasszon egy önnek vonzó témát, utazzon fenntarthatóan, és tapasztalja meg a Duna régió élményeit egy teljesen új szemszögből. Izgalmas és felejthetetlen

kaland vár Önre és útitársára. Mire vár még?

Jelentkezz most, és indulj el egy életre szóló útra!

Danube Travel Challenge

Milyen izgalmas eseményeket rejt még a
projektünk?

Fedezze fel a Duna mentén

fekvő új, más Európát.

Viharos történelmétől

kezdve a technológiai

újításokon át a kreativitásig,

kulturális sokszínűsége

egyedülálló,

világszínvonalú úti céllá

teszi. 

Több ezer állat- és

növényfaj, lenyűgöző erdők

és vad vizek - a Duna

rendkívüli és páratlan

természeti környezetet

kínál. Tökéletes útvonal

minden természetkedvelő

szabadtéri rajongó

számára. 

Induljon el egy időutazásra,

és csodálja meg a Duna

mentén található lenyűgöző

építményeket, amelyek a

római korból maradtak fenn.

Ezen az utazás során olyan

különleges helyeket látogat

meg, amelyek garantáltan a

következő utazási hot spotok

lesznek. 

A Duna Európa legrégebbi

kereskedelmi útvonalai közé

tartozik. A Dunát már a sötét

középkorban is használták a

kereskedők, hogy áruikat

idegen országokba szállítsák.

Tudja meg, hogyan

befolyásolta a Duna a

kereskedelmi utakat, és

tapasztalja meg az akkor és

most... 

A Duna régió az évek során

számos különböző vallás

otthona volt - a párbeszéd,

az együttérzés és a

tolerancia helye.

Kapcsolódjon újra belső

énjéhez, és tapasztalja meg

a Duna mentén található

számos spirituális helyszínt.

Felejthetetlen élmény vár

rád.

Figyelem, minden

művészet- és

kultúrakedvelő! Ezen az

útvonalon gyönyörködhet a

szecessziós épületekben,

megtalálhatja a világ

legrégebbi fuvoláját,

felfedezheti a reneszánsz

festményekre gyakorolt kínai

hatásokat, de kényelmesen

leülhet egy kávéházban, és

beszélgethet az irodalomról. 

Trail#1: 
Az ellentmondások

Európája

Trail#2: 
Természet
szeretete 

Trail#3: 
Rómaiak nyomában

Trail#4: 
Művészet és kultúra

Trail#5: 
Duna kereskedelmi

útvonal

Trail#6: 
A Duna szelleme

Olvasd tovább és jelentkezz!

https://danubetravelstories.com/en/
https://danubetravelstories.com/en/
https://danubetravelstories.com/en/
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A  termékklubok által összegyűjtött és közösen kidolgozott

tapasztalatok mellett minden projektpartner saját új eszközt

fejleszt ki ezek bemutatására (pl. VR-eszköz, fesztivál, könyv

stb.).

A fent leírt tapasztalatokon kívül még néhányat létrehoznak:

Kóstolja meg a régió ízeit a Duna szakácskönyvvel!"

Összegyűjtöttük és bemutatjuk a hagyományos ételek

receptjeit, amelyeket az utazás során megtalálhat és

megkóstolhat. Újraélheti dunai emlékeit az általad

meglátogatott régiók legjobb ételeinek elkészítésével és

fogyasztásával!

Nem hagyjuk, hogy eltévedj az utadon - további

alkalmazásokat és egyéb digitális eszközöket fogunk

fejleszteni, hogy segítsünk neked eligazodni, és

megmutassuk az utadon várakozó rejtett kincseket!

Honlap: www.interreg-danube.eu

Kövessen minket a

Facebookon

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Még több élmény a Dunán!

A magyarnál valamivel enyhébb, a csehnél csípősebb szlovák konyha gazdag, kalóriadús és ízletes, sok gombóccal és sült hússal, de híres

specialitásokkal is. Szlovákia Közép-Európában elfoglalt helye miatt betekintést nyert és kapcsolatba került a különböző kultúrákkal. Az évszázadok

során a szlovák konyha a szomszédos országok, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Ausztria és Ukrajna hatását is megkapta. A szlovák

konyha sajátos specialitásai azonban kiemelkedtek ebből az "európai fazékból". Leginkább a cseh konyhához hasonlít, de mégis különbözik a

fűszerek nagyobb mértékű használatában, ami a magyarhoz teszi hasonlóvá, amelynek gulyását átvette és nemzeti sajátosságaihoz igazította. A

fűszeres és pikáns ételeket köretek ellensúlyozzák gombócok, húsgombócok, sokféleképpen elkészített burgonya, rizs, tésztafélék és hasonlók

formájában. A leghíresebb szlovák ételek a burgonyagombóc, a bryndzové halušky, a kapustnica leves, a sült steak vyprazane rezne és a

szegedinszki gulyás. A szlovák konyhára jellemző az egyszerűség, a sokféle zöldség és hüvelyes, például káposzta, karfiol, hagyma, fokhagyma, bab,

borsó, burgonya használata, és mindezt szalonna-, bárány-, sertés- és baromfidarabokkal egészítették ki. A pásztorok hagyományaiból adódóan

juhsajtból sem volt hiány az asztalon. A szlovák konyha legjobb képviselője minden bizonnyal a "bryndzové halušky", amely kis gombócok "bryndz"-

vel (juhsajt), sült, ropogós szalonnakockákkal megszórva. A "Bryndzové halušky"-t Szlovákián kívül sehol máshol a világon nem lehet megkóstolni.

Ha Szlovákiába utazik, és egy tipikus szlovák ételt szeretne enni, rendeljen "halušky"-t. Ez az étel Liptó és Árva vidékéről származik, és ma a szlovák

hagyományos konyha fő ételének számít.

Hozzávalók:

75 dkg reszelt krumpli

15 dkg teljes kiőrlésű liszt

15 dkg símaliszt

40 dkg brindza –juhtúró

20 dkg füstölt szalonna

1 tojás

só

snidling vagy petrezselyem

felaprítva

BRYNZOVÉ HAL USKY

Elkészítés:

Forraljon fel vizet egy nagyobb edényben. A szalonnát kockákra

vágjuk és megpirítjuk. A reszelt burgonyát, a lisztet, a sót és a tojást

egy tálba tesszük, és az egészet jól összekeverjük. Az elkészített

tésztát nokedli szaggató, halušky vagy spaetzle készítő segítségével

közvetlenül forrásban lévő vízbe szaggatjuk. A halušky

elkészítéséhez egy közönséges perforált szűrő is használható. Addig

főzzük, amíg a felszínre nem jönnek. Ezután szűrjük le. Tegyük egy

tálba a bryndzát, adjuk hozzá a kifőtt tésztát és keverjük össze az

egészet. Ha szükséges, adjunk hozzá egy kis szalonnazsírt. A

gombócokat sült szalonnával és apróra vágott metélőhagymával

vagy petrezselyemlevéllel megszórva tálaljuk.

Dunai szakácskönyv

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

