
2022 December

Transdanube Travel Stories

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

Hírlevél

Transdanube Travel Stories projektünk a hónap végén véget ér, de a Dunai utazási történetek folytatódnak, és újabb
izgalmas kalandokra invitálnak minket! Gyertek, induljunk el a Duna forrásától, kanyarogjunk lefelé a Duna-deltába,

ahol megannyi élmény és kincs vár ránk! 
  

Tartson velünk, és lépjen be a Danube Travel Stories világába! 

A Duna-régió lenyűgöző természeti és kulturális látnivalóival a fenntartható turizmus mintarégiója Európában. A régió számos
üdülőhelye már most is könnyen megközelíthető és környezetbarát közlekedési eszközökkel összeköttetésben áll. Mostantól
új, vonzó turisztikai csomagok invitálnak a Duna és látnivalóinak felfedezésére. A csomagokat a "Transdanube Travel Stories"
projekt részeként dolgozták ki, amely 2022 decemberében fejeződik be a "Transdanube"-triológia utolsó részeként, a dunai
régió fenntartható turisztikai mobilitására összpontosítva. Az Ausztriai Környezetvédelmi Ügynökség vezetésével hét Duna
menti szomszédos állam tíz partnere különböző utazási témákat, utazási élményeket és intelligens útitársakat, úgynevezett
zöld utazási termékeket dolgozott ki. A hangsúlyt hat dunai utazási narratívára helyezték, amelyek különösen intenzíven
megtapasztalhatók a tömegközlekedés, a buszok és a vonatok használatával. Ezek megmutatják, hogy a tiszta közlekedés és a
szelíd turizmus a Duna-mentén hogyan válik egységes összcsomaggá.

  
 
 
 A Fenntartható turizmus mobilitás

partnersége (THE PEP) A projekt során sikeresen létrehozták a THE PEP (Közlekedés Egészség
Környezet Páneurópai Program) fenntartható turisztikai mobilitás
partnerségét. Mostanáig 12 európai ország illetékes nemzeti hatóságainak
turisztikai és közlekedési szakértői működnek együtt a fenntartható
turisztikai mobilitás előmozdítása érdekében a páneurópai régióban.
Céljuk, hogy 2023 végére elkészítsenek egy eszköztárat, amely a
rendelkezésre álló legjobb gyakorlatok gyűjteményét tartalmazza.
 
Az eddigi munka eredményeit Robert Thaler, az osztrák Szövetségi
Éghajlatvédelmi, Környezetvédelmi, Energiaügyi, Mobilitási, Innovációs és
Technológiai Minisztérium aktív mobilitásért és
mobilitásmenedzsmentért felelős főosztályvezetője a THE PEP
partnerség aktív mobilitás részeként a THE PEP Irányítóbizottság 2022.
október 17-19. között Genfben tartott 20. ülésén mutatta be.

  
Előadás a THE PEP irányítóbizottsági ülésén itt. 

  
Amennyiben érdekli a partnerséghez való csatlakozás, kérjük, küldjön e-
mailt a a.friedwagner@verracon.at címre. Nagyszerű lehetőség lenne a
partnerség következő ülésén való részvétel, amelyre 2023. január 25-26-
án Hollandiában kerül sor.

  

Klímabarát dunai utazások

Kedves Olvasó!

https://thepep.unece.org/sites/default/files/2022-10/09%20THEPEP_Partnership_SusTourisMobility_SCOM22_fin.pdf
mailto:a.friedwagner@verracon.at
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A Duna sokféle kék árnyalata

 
Olyan "rejtett helyeket" fedezünk fel, és olyan összefüggésekkel találkozunk, amelyek nemcsak a

Duna régió történelmét és kultúráját teszik hozzáférhetővé, hanem megvilágítják kortárs
kérdéseinket is; olyan összefüggésekkel, amelyek megmutatják, hogy a művészet és a kultúra nem

csupán a presztízs, a pompa és a pompa miatt van, hanem hogy a szépség és a fenségesség mindig
is hozzájárult ahhoz, hogy az emberi élet elviselhetőbb, jobb és gazdagabb legyen. Mindezek az

összefüggések és jelenségek olyan utazási élményeket eredményeznek, amelyek méltóak a
nevükhöz. A városnézés önmagában nem tesz igazságot. Hanem a találkozásokról, a konyháról és a

zenéről, az emberekről és a szokásokról; arról, hogy visszatérjünk a természethez, és minden
érzékszervünkkel több dimenziót szólaltassunk meg. A Duna nem természetvédelmi terület és nem
is turisztikai szabadidő- és szórakozóhely. Ez az emberek élő környezete, és minden utazásnak ezt

kell érzékelhetővé tennie. Nem a tökéletességről, hanem az improvizációról van szó. A
meglepetésről és az érzelmekről szól, nem pedig a kvázi-ipari eljárásokról, amelyeket a

tömegturizmus időről időre maga után vonszol.
  

A szimfónia képe mindig legyen az útmutatónk: forte és pianissimo, allegro és adagio, természet,
kultúra, konyha, építészet, népi kultúra, életöröm, de melankólia is, vallás és spiritualitás. 

  
A Duna olyan sokrétű, mint a kék árnyalatai.

 
Kattintson a képre, és olvassa el a teljes Danube Travel Stories angol nyelvű változatát.

A német nyelvű változatot itt találja.
 

LÉPJEN BE A
DUNAI UTAZÁSI TÖRTÉNETEK VILÁGBA

2022 December Transdanube Travel Stories 

https://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/54/73fb3387b4043c1e023e40545169b0afbe046cf1.pdf
https://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/54/67569b9c83bba308e80b942922e4acf0673da796.pdf
https://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/54/67569b9c83bba308e80b942922e4acf0673da796.pdf
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Engedje meg, hogy elkísérjük Önt egy dunai kirándulásra! Dunai
utazásra invitáltuk Önt a projekt zárókonferenciáján Linzben!!! A
Duna forrásától indultunk, és hat történetet meséltünk a
résztvevőknek arról a hatalmas kulturális és természeti örökségről,
amely a Duna régió meghatározott útvonala mentén, célponttól
célpontig fejlődik. Együtt követtük a folyó áramlását, a fenntartható
megközelítési módokra és a rengeteg új élményre összpontosítva.

Záró konferencia a Linzi
Dohánygyárban

Ha szeretné megnézni az eseményt, itt megteheti. 
A konferenciával kapcsolatos további információk pedig itt
találhatók. 

  

A brosúra rengeteg információt tartalmaz a projekt
eredményeiről. Izgalmas történeteket olvashat,
amelyek a Duna forrásától indulnak és a Duna-deltáig
vezetnek. Bepillantást nyerhet azok élményeibe is,
akik végigjárták a Dunamenti utazás történeteit. 

Eredményeink

https://www.youtube.com/watch?v=ykwBZ1oD8TA&t=4s
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/8016
https://simplebooklet.com/danubetravelstories#page=1
https://simplebooklet.com/danubetravelstories#page=3
https://simplebooklet.com/danubetravelstories#page=4
https://simplebooklet.com/danubetravelstories#page=7
https://simplebooklet.com/danubetravelstories#page=2
https://simplebooklet.com/danubetravelstories#page=6


2022 December Transdanube Travel Stories 

 
Egy Duna, 6 izgalmas útvonal és számtalan élmény

  
A DANUBE TRAVEL STORIES 6 egyedülálló útvonalat tartalmaz. Mindegyik útvonal tematikus fókusszal rendelkezik, és összehangolt

útvonaltervet tartalmaz. Egy-egy útvonalra 6 résztvevőt küldtünk, hogy próbára tegyék az úti célokat. 6 résztvevőnk az ott tartózkodásuk
alatt értékes ismereteket szerzett Európáról, a természetről, a római korról, a művészetről és kultúráról, a kereskedelemről, a természetről

és a spiritualitásról. És persze rengeteget szórakoztak.
  

Hogy mi vár rád a DANUBE TRAVEL STORIES-en, azt a videóban láthatod!

Danube Travel Challenge

#danubetravelstories 
utazási kihívóink közösségi média

csatornáin!

Stephanie
Közösségi médiacsatorna: @reiselife

1. CSAPAT AZ ELLENTÉTEK
EURÓPÁJA

Jan
Közösségi médiacsatorna:: @reiselife

Annika
Közösségi médiacsatorna:: @dominiclars

Dominic
 Közösségi médiacsatorna: @dominiclars

2.CSAPAT TERMÉSZET SZERETETE

Naomi
Közösségi médiacsatorna: @turistulliber.ro

3. CSAPAT A RÓMAIAK NYOMÁBAN

Violin
Közösségi médiacsatorna: @turistulliber.ro

Erzsi
Közösségi
médiacsatorna: @theculturegreeks

5. CSAPAT DUNAI
KERESKEDELMI ÚTVONAL

Bence
 Közösségi médiacsatorna:
@theculturegreeks

Anni
Közösségi médiacsatorna: @griekarnskii

Jean Claude
 Közösségi médiacsatorna: @griekarnskii

6. CSAPAT  DUNA SZELLEME

Cezar
Közösségi médiacsatorna: @imperatortravel

4. CSAPAT MŰVÉSZET ÉS
KULTÚRA

további videók itt érhetők el

https://www.danube-pearls.eu/en/danube-travel-stories
https://www.instagram.com/reiselife/
https://www.instagram.com/reiselife
https://www.instagram.com/dominiclars/
https://www.instagram.com/dominiclars
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/accounts/login/?next=/griekarnskii/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/griekarnskii
https://www.instagram.com/imperatortravel/
https://www.danube-pearls.eu/en/danube-travel-stories
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UTAZÁS A CSÁSZÁROK ÉS KIRÁLYOK ÚTJÁN - REGENSBURGTÓL
MOHÁCSIG

Green Travel Product 
Utazás a Duna történetein keresztül

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 is a Dunát követték. A
Habsburg Duna Monarchia több mint 500 éven át összekötő
kapocsként szolgált - a "császárok és királyok útja", amely mentén a
határokon átívelő "Duna-Európa" viharos közös történelmének
kulturális és történelmi emlékei fedezhetők fel.
További információ itt található. 

Látogatás a Kopački rit natúrparkban Horvátország, Gornje Podunavlje
különleges természeti rezervátumban.
Idegenvezetés (német, angol vagy horvát nyelven).

 Ezt az utazási élményt a Duna középső régió három védett területét
érintő körutazásként fogalmaztuk meg, és három napot vesz igénybe. Ez
idő alatt a cél az, hogy az utazók megismerjék a Duna középső régió
három védett területét, minden nap más-más területet.
 
A közép-dunai régió három részre oszlik:

1. Horvátországi rész - Kopački rit Natúrpark
2. Magyar rész - Duna-Dráva Nemzeti Park
3. szerbiai rész - Gornje Podunavlje Természetvédelmi Terület

 
A termék lehetőséget ad az embereknek, hogy megismerjék a három
országot átfogó, lélegzetelállító vizes élőhelyeket. A vendégek
megkóstolhatják az összes helyi alapanyagból készült autentikus ételeket,
megkóstolhatják az ezeken a vidékeken termő autentikus szőlőfajtákból
készült helyi borokat, megismerkedhetnek a helyi kultúrával és azzal,
hogyan éltek régen az emberek, meglátogathatnak néhány falut és várost
az útvonal mentén, műemlékeket, várakat, és egy kis időt magukra is
szánhatnak, hogy pihenjenek és élvezzék az általános élményt.
 
További információ itt található. 

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 LIMESEN - A DUNAI UTAZÁS SZEBBIK
MÓDJA

https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7740
https://danubeparks.org/news/green-travel-product-testing-the-last-danube-on-two-wheels-tdts-project
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7742
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"A Duna Monarchia peremén" című utazássorozatunkban 2022-ben
Szerbiában és a kelet-horvátországi Szlavóniában járunk, a magyar
szecesszió legszebb épületeivel büszkélkedő, a turisták által
(szerencsénkre) még nem felfedezett Szabadkán kezdünk. Ott
találkozunk Paskó Csaba plébánossal, Caritas-elnökkel,
székesegyházigazgatóval és tévés szakáccsal, és rögtön megismerkedünk
a régió kulináris élvezetével. Ez a történelmi régió, a Batschka, ma
Magyarország és Szerbia között van felosztva. A Batschka 1699-ben
került a Habsburgok fennhatósága alá, akik intenzív gyarmatosítást
hajtottak végre ezen a határvidéken német nyelvű telepesekkel, főként
dunai svábokkal. De magyarok, szerbek és horvátok is lakták ezt az
alföldet. Ezután a közeli Újvidékre, a Vajdaság fővárosába utazunk, ahol
megtekinthetjük a hatalmas Peterwardein erődöt. Újvidék 2022-ben
Európa Kulturális Fővárosa lesz, és szintén sok látnivalót tartogat.
Rengeteg időnk lesz a városnézésre és a találkozókra. Innen két
kirándulást teszünk: az egyik Fruska Gora dombos vidékére, szerb ortodox
kolostorokkal, a másik pedig a fővárosba, Belgrádba, amely lenyűgözően
fekszik a Duna és a Száva összefolyásánál, végül pedig kitérőt teszünk a
Duna másik oldalára, Horvátországba, hogy megnézzük Vukovárt, amely
az 1991-es horvát-szerb háborúban szerzett hírnevet, valamint Ilokot,
Horvátország legkeletibb városát, amelynek erődje és ferences kolostora
magasan a Duna felett magasodik. Az Eszék közelében, a Duna
torkolatánál fekvő Kopački rit Natúrparkot hajóval fedezzük fel.Ezen az
utazáson a legnagyobb figyelmet fordítjuk a társadalmi és ökológiai
fenntarthatóságra. A közlekedés klímabarát, modern autóbusszal történik.
Helyi, többnyire kisvállalkozásokkal dolgozunk együtt, hogy a környéken
élő emberek is részesülhessenek az utazásainkból. Mint mindig, a
programban érdekes emberekkel való találkozások szerepelnek, amelyek
mély és hiteles betekintést nyújtanak az ország történelmébe és jelenlegi
helyzetébe.
További információ itt található. 

KULTÚRA, TERMÉSZET ÉS TALÁLKOZÁSOK A VAJDASÁGBAN ÉS
SZLAVÓNIÁBAN

Az ország legjobb titka három zöld célpontot egyesít az északkeleti négy
határvidéken

 ●  3 napos kerékpáros útvonal Szlovénia pannon régióján és Európa
szívében.

 ● Ingyenes interaktív térkép áll rendelkezésre mintegy 200 látnivalóval.
 ● Teljes hossza: körülbelül 120 km (a változattól függően).

 
●  Legalacsonyabb és legmagasabb tengerszint feletti magasság:
158/334 m.

 A Szlovén Zöld Pannon Útvonal (SGPR) 2022. június 30-án indult, hogy
egybeessen a világ első igazi utazási szezonjának kezdetével két év után.
Azoknak az utazóknak a tiszteletére - akik készen állnak arra, hogy
elutazzanak a tömegtől, és ismét új kultúrákat, természetet, ételeket és
borokat, valamint kalandokat fogadjanak be - ez a 3 szakaszos
kerékpáros útvonal, amely zöld minősítésű célpontokon áll meg,
Szlovénia északkeleti sarkát fedezi fel, amely Európa szívében rejtőzik.

 Az Ausztriával, Magyarországgal és Horvátországgal négy határon fekvő
Szlovénia Pannon régiója mágneses csomópont, amely számos
hagyományokkal, termálfürdőkkel, változatos tájakkal,
szőlőültetvényekkel, végtelen számú fotózási lehetőséggel és egy életre
szóló történetekkel van tele. Ó, és mellesleg ez egy fantasztikus
kerékpáros ország is.

 Az SGPR, egy hurokút, Murska Sobotában, a Pomurje régió legnagyobb
városában kezdődik, amely a Mura folyót öleli körül. Ezután dél és kelet
felé halad, a folyóval párhuzamosan, a gyönyörű Lendava városáig. A
következő szakasz a Murán keresztül halad - a bal parton fekvő
Prekmurje régióból a jobb parton fekvő Prlekija régióba, majd a Ljutomer
és Jeruzalem városát összekötő szőlőhegyekbe. Az ösvény a Murska
Sobotába való visszatérés utolsó szakaszával zárul.a.
További információ itt található. és Slovenia Green honlapján.

KERÉKPÁROZZON AZ ÚJ SLOVEINA ZÖLD PANNON ÚTVONALON 

https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7745
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7879
https://www.slovenia-green.si/
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A Pozsonyból induló 7 napos kerékpáros zarándoklat során számos
vallási helyszín, történelmi és kulturális örökség keresztezi utunkat
gyönyörű, könnyen kerékpározható tájakon. Nem könnyű kilépni a
mindennapi rutinból, hogy egy más ritmusú útra induljunk. A hét nap
mindegyikén spirituális vezetők segítik kerékpáros zarándoklatunkat a
kijelölt helyszíneken. Emellett sok érdekességet is megtudunk majd az
út mentén látható kulturális és természeti értékekről.

  
Túránk Pozsonyból, a Szent Márton székesegyház elől indul, majd a
Szigetköz, a Mosoni-síkság, a Pannonhalmi-dombság, a Rábaköz és a
Fertő-Hanság gazdag tájain keresztül vezet, majd a Sopron - Kőszeg
útvonalon az Alpokalján át Savariába, azaz Szombathelyre, Szent
Márton szülőhelyére, a Via Sancti Martini nemzetközi zarándokút
végállomására.
További információ itt található.
 

VELO MARTINI - KERÉKPÁROS ZARÁNDOKLAT
 POZSONY - SZOMBATHELY

Üdvözöljük Kelet-Szlavóniában és Baranyában, a Horvát Köztársaság
keleti részén, a szerb és magyar határ mentén, a Dráva folyó utolsó ötven
kilométerén, pontosan a Duna közepén, a német Schwartzwaldtól a
Fekete-tengerig tartó, 2850 km hosszú Duna keleti részén fekvő festői
régióban.
E hatalmas folyó mentén való elhelyezkedése miatt Szlavónia és Baranya
történelmi régióinak legkeletibb részét a nemzetközileg elismert "horvát
Duna" néven is ismerik. A Közép- és Délkelet-Európa átmeneténél fekvő
térségünkbe látogatva lehetőségük lesz megismerni egy olyan érdekes
területet, ahol a horvát, osztrák-magyar és oszmán örökség találkozik.
Szomszédaink leginkább a széles és termékeny mezőkről, a nagy
folyókról és mocsarakról, a szelíd zöld dombokról, a színes falvakról, a
régi városokról, a vidám, érdekes hagyományokkal rendelkező
emberekről (tambura, népzene és népviselet), a gasztronómiai
finomságokról (szarvassült, Čobanac - a gulyás egyik változata, Fiš-
paprikaš - fűszeres halászlé piros őrölt paprikából, Kulen - hagyományos
kolbász, sajtos rétes...) és - a borról ismertek... A bortermelés már az ókori
Róma óta folyik ezen a vidéken. Horvátország legrégebbi pincészete
Szlavónia nyugati részén található, 1232-ből származik, itt a horvát Duna-
parton pedig a második (Iločki podrumi Ilokban) és a harmadik legrégebbi
pincészet (Vina Belje Kneževi Vinográdiban), mindkettő a középkorból
származik. A Pinot, Chardonnay, Merlot és Frankovka a legelterjedtebb
borfajták közé tartozik, a leghíresebb fehér fajta, a Graševina pedig
minden helyi borász büszkesége, a Traminac borfajta pedig világhírű,
édes ízével és frissen szedett rózsa illatával. A Đakovóból és Ilokból
származó bor különösen kedvelt, és nemcsak a horvátok, hanem a 20.
század közepe és II. Erzsébet királynő koronázása óta a brit udvar
vendégei is élvezik.
További információ itt található.

ÜDVÖZÖLJÜK A HRVATSKO PODUNAVLJE - A BOROK ÉS A
TERMÉSZETI GYÖNGYSZEMEK DUNAI KIRÁLYSÁGA

Nézze meg a Velo Martini videóját

https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7938
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7955
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Iratkozz fel a hírlevélre

Annak érdekében, hogy a projekt eredményei megszilárduljanak, és hogy
az érdeklődők hosszú távon is hasznosíthassák a Dunántúli utazási
történetek projekt tapasztalatait és tanulságait. A projekt keretében
kidolgozott néhány fontosabb tartalom három tanulási videóban kerül
elkészítésre. A videókban bővítheti ismereteit a Duna régió fenntartható
turizmusáról, példákból meríthet és inspirálódhat. Az első videó a
fenntartható mobilitás témájával és annak a turizmusba való
integrálásával foglalkozik. A második videó a tematikus turizmusra és a
tematikus turisztikai élmények létrehozását célzó Turisztikai
Termékklubok létrehozására összpontosít. A harmadik videó a
történetmesélés fontosságát hangsúlyozza a turizmusban. A
történetmesélés használatát és annak a fenntartható turizmusra
gyakorolt előnyeit a Dunai utazási történetek projekt keretében
kidolgozott dunai elbeszélések szemléltetik. A teaser első betekintést
nyújt a videóalapú e-learningbe.

  
 

E-Learning

A projekt időtartama alatt számos információt kutattak fel a dunai
országok útvonalai mentén található fenntartható mobilitási ajánlatokról.

 Ahhoz, hogy ezeket az eredményeket fenntartható módon lehessen
felhasználni és a fenntartható mobilitást népszerűsíteni, különösen
fontos, hogy ezeket a nyilvánosság és a turisták felé kommunikáljuk.

  
Ebből   célból utazási időtérképek készültek, amelyek egy pillantással
mutatják a motiváló és fenntartható utazási lehetőségeket busszal és
vonattal. Ezek arra ösztönzik az embereket, hogy utazás közben
fenntartható közlekedési eszközöket használjanak, és a projektpartnerek
és a társult partnerek is használják őket a promócióhoz. Az utazási
időtérképek itt találhatók:Travel Time Maps | Transdanube-Pearls
 
A fenntartható turizmus előmozdításában fontos szerepet játszanak a
turisztikai és mobilitási központok is.

 Mivel kihívást jelent a fenntartható mobilitási ajánlatokra vonatkozó jól
strukturált információk megtalálása, különösen a Duna régió országaiban,
ezért létrehozták a Duna Utazási Információs Adatbázist. Itt a
fenntartható mobilitási ajánlatokra vonatkozó hasznos linkek és
információk országok és úti célok szerint áttekinthetően vannak
felsorolva. Az adatbázist a multiplikátorok rendelkezésére bocsátják, hogy
elősegítsék a turisták és a helyiek fenntartható mobilitási ajánlatokkal
kapcsolatos konzultációját.
További információ itt található.
 

Fenntartható közlekedés

Hogyan lehet fenntartható
módon közlekedni az
Dunamenti utazási

történeteken?

Mit lehet tanulni a
projektünkből - az alapvető

tudás megosztása
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