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Közép-Európa legnagyobb
természetes folyami rendszere mentén

EURÓPA AMAZONASA
KERÉKPÁROS TÚRAÚTVONAL

PROJEKT INFORMÁCIÓK
Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium,
Szlovénia
Regionális Fejlesztés, Régiók Közö Együ működés és
Helyi Önkormányzatok Tartományi Titkársága, Szerbia
Nemze Fejlesztési Minisztérium - Kerékpáros
Koordinációs Főosztály, Magyarország
Nemze Fejlesztési Minisztérium - Kerékpározásért és
Ak v Kikapcsolódásért Felelős Kormánybiztos Irodája,
Magyarország

Zala Megyei Önkormányzat, Magyarország
Turizmus Minisztérium, Horvátország
Eszék-Baranya megye Turisz kai Közössége,
Horvátország
Fenntarthatósági és Idegenforgalmi Szövetségi
Minisztérium, Árvízvédelmi Igazgatóság, Ausztria
UNESCO Regionális Tudományos és Kulturális Irodája
Európában, Olaszország
Duna Kompetencia Központ, Szerbia

TÁRSULT PARTNEREK
Iskriva, Helyi Értékek Fejlesztési Intézete, Szlovénia
Velika Polana Önkormányzata, Szlovénia
Bad Radkersburg Régió Turisz kai Szövetsége, Ausztria
Muraköz megye Turisz kai Közössége, Horvátország
Verőce-Drávamente megye Természetvédelmi és
Véde Ökológiai Hálózatának Menedzsment
Szervezete, Horvátország
Kapronca-Körös megye, Horvátország
Balaton-felvidéki Nemze Park Igazgatósága,
Magyarország
Trail Angels K ., Ausztria

Eszék-Baranya Fejlesztési Ügynöksége, Horvátország
WWF Adria – Szövetség a Természet Védelmére és a
Biológiai Sokféleség Megőrzésére, Horvátország
Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési
Szolgáltató Közhasznú Nonproﬁt K ., Magyarország
Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány,
Magyarország
WWF Ausztria - Természetvédelmi Világalap,
Ausztria
Apa n Város Önkormányzata, Szerbia
Zombor Város Önkormányzata, Szerbia

PROJEKT PARTNEREK

Európa egyik legszebb és legérintetlenebb folyóvidéke
a Mura és Dráva folyók alsó szakaszát foglalja magában
a Duna csatlakozó szakaszaival, amely Ausztrián, Szlovénián,
Magyarországon, Horvátországon és Szerbián keresztül folyik.
A folyók a biológiai sokféleség kincsei, gazdag kulturális örökséggel
és barátságos emberekkel körülvéve - tökéletes hely a kerékpáros
kalandok számára.
„Ez a projekt azért jelentős, mert a kerékpározás fontos téma számunkra és vendégeink
számára Bad Radkersburgban és környékén. Az Európa Amazonasa Kerékpáros
Túraútvonalat egy lehetőségnek tekintjük arra, hogy több nemzetközi vendég látogasson
hozzánk. Bízunk benne, hogy egy egyedülálló turisz kai terméket hozunk létre, és
örömmel veszünk részt egy olyan érdekes hálózatban, ahol mindannyian tanulunk
egymástól. A projekt minden bizonnyal növelni fogja az ismertségünket, különösen
Délkelet-Európában, ami több nemzetközi vendéget eredményezhet Bad
Radkersburgban.”

Az Európa Amazonasa Kerékpáros Túraútvonal projekt 15
projekt partnert és 10 társult partnert köt össze a fenntartható
mobilitás és az egyedülálló idegenforgalmi termék modelljének
kialakításában, a jövőbeni öt országra kiterjedő UNESCO
Bioszféra Rezervátum mentén.
Az idegenforgalmi termék fejlesztése melle

a

projekt elősegí a régiók és a véde területek közö
együ működést a terveze

határokon átnyúló

Bioszféra Rezervátumon belül, hozzájárulva annak
teljes sikeréhez. Az Európa Amazonasa Kerékpáros

Több mint

Túraútvonal projekt a véde

övezeteken belüli

területek fenntartható fejlődésének pla ormja is,

hektár Natura 2000 terület

km kerékpáros
túraútvonal

partner
(15 projekt partner
és 10 társult partner)

amely a Mura-Dráva-Duna régió öt országára
kiterjedő fenntartható ökoturisz kai makrodesz náció létrehozását jelen . Ennek létrehozását
követően a kerékpáros túraútvonal új munkahelyeket
fog teremteni és új határokon átnyúló
összekö etéseket hoz létre, lehetővé téve további

Kedves Olvasó,
Szerete el hívom Önt, hogy szálljon kerékpárra és fedezze fel Európa zöld
szívét. Lazítson és töltődjön fel a Mura, Dráva és Duna kanyarulatai közt.
Merüljön el az európai Amazonas természe csodáiban. Tekerjen a folyók
mentén és fedezze fel az állat- és növényfajokban gazdag tájak mozaikját.
Pihentesse szemét a tokzatos erdők mély árnyalatain és az ősi folyók hűvös
kék színein.
Fedezze fel a csodálatos fehérfarkú sasok és fekete gólyák erejét és szépségét vagy a jégmadarak
csillogó ruháját. Használja ki a lehetőséget és éljen a kaland lehetőségével.
Lehetősége nyílik korlátjai kitolására és személyes céljainak elérésére. Élvezze a barátaival és
családjával töltö időt, tapasztalja meg a helyi vendégszeretet és a térség ízletes ételeit és borait.
A turisz kai szervezetekkel, a szolgáltatókkal, az önkormányzatokkal, a régiókkal és a véde
területek kezelőivel együ működve ökológiailag fenntartható turisz kai célterületet hozunk
létre a kiegyensúlyozo helyi fejlődés elősegítése érdekében. A működtetés során befolyó
jövedelem egy része a veszélyeztete állatok és élőhelyeik védelmére irányuló projekteket
ﬁnanszírozza. Egyesíte ük erőinket annak érdekében, hogy a kerékpárosok és a természet
szerelmesei számára egy természetközeli turisz kai desz nációt hozzunk létre, akik emelle a
helyi kulturális örökséget és a modern turisták által igényelt rendezvényeket is fel akarják fedezni.
Mindig elmerülhet és újra megtalálhatja magát Európa Amazonasa ősi világában!

A legnagyobb véde
folyami terület
Európában

A világ első,
öt országra kiterjedő
UNESCO Bioszféra
Rezervátuma

természetvédelmi projektek támogatását.
Az Európa Amazonasa Kerékpáros Túraútvonal, mint
egy fenntartható termék zászlóshajó és egy
egyedülálló márka fejlesztése érdekében a 25 partner

szervezet először létrehozza annak szerveze
rendszerét, ami egy közös, foglalható terméket
eredményez, mely egyértelmű és egyedülálló
eladhatósággal rendelkezik, köszönhetően a
csodálatos folyómen tájaknak. A kidolgozásra
kerülő természet-fókuszú turisz kai útmutató
a l a p j á n a m e g l é v ő ke r é k p á r o s ú t v o n a l a k
összekapcsolódnak és megfelelő infrastruktúrával
(pihenő területek, információs pontok) lesznek
felszerelve, így több mint 1000 km közös kerékpáros
túraútvonal jön létre a Mura, Dráva és Duna partjain,
a terveze határon átnyúló Bioszféra Rezervátumon
belül.
A kerékpárosok melle az Európa Amazonasa
Kerékpáros Túraútvonal az összes látogató számára
nyitva áll és látványos természe tájakat és
lehetőségeket kínál különböző szabadidős
tevékenységekre, ami nagyszerű célpont a természet
szerelmesei számára!

ország
folyó

Urška Dolinar

Európa Amazonasa Kerékpáros Túraútvonal projektmenedzsere
Iskriva, Helyi Értékek Fejlesztési Intézete

Leendő határon átnyúló UNESCO Bioszféra
Rezervátum „Mura-Dráva-Duna” (TBR MDD)
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A leendő TBR MDD zónái
Törzs Zóna
Ütköző zóna
Átmene Terület
különböző meglévő védelmi zónák
A térképen megjelenő zónák az öt ország kijelölő dokumentumainak jelenlegi állapotát tükrözik, kivéve néhány
kis területet a horvát-szerb határon. O két érvényes hivatalos övezet létezik, amelyek különböznek egymástól
és ezért nem lehet őket megfelelő módon ábrázolni. Ezek a területek külön színnel vannak jelölve a térképen.
Magyarország, Horvátország, Szerbia, Szlovénia: Létező (határon átnyúló) Bioszféra Rezervátum
Ausztria: Bioszféra Rezervátum kijelölésére irányuló kérelem 2018-ban került benyújtásra, az UNESCO
döntése 2019 júniusában várható.

