
 

 

 

"Szerb határ mentén˝ 
Buszos túra. 

Időpont:2019. június 23. vasárnap 
Szervező: Várnainé Meng Hajnalka 

 
Tervezett program: 
 
  7.15: Találkozás a Domus Parkolóban. 
  7.30: Indulás Hercegszántó-Karapancsára. 
  9.30: A Habsburg vadászkastély, a kastélypark és a vadászati múzeum 

megtekintése. 
12.30: Indulás Hercegszántóra.  
12.45: A Vodica-Máriakert és kegyhely, Szentkút megtekintése.  
13.45: Indulás Dávodra. 
14.00: Fürdés a Dávodi strand- és gyógyfürdőben. 
18.00: Indulás Pécsre. 
20.00: Várható érkezés a Domus parkolóba. 
 
Látnivalók:  
 
Habsburg- vadászkastély (kiskastély): 
A vadregényes Alsó-Duna völgy holtágakkal szabdalt világának jelképe, a 
gímszarvas és a nagyvad évszázadok óta kedvelt területe, a történeti Bellyei 
Uradalom egyik központja, a Gemenc Zrt. ékköve, a magyar nemzeti örökség 
kiemelkedő történelmi, kultúr-, erdészet- és vadászattörténeti emlékhelye. 
Mindez Karapancsa, a két kastélyból, valamint majorsági épületekből álló 
műemlék együttes a Béda-Karapancsai vadászterületen. Habsburg Frigyes 
főherceg feleségével, Izabella főhercegasszonnyal együtt fejedelmi 
vadászatokon látta vendégül a korszak koronás főit. Karapancsán többek között 
megfordult I. Ferenc József császár és király, II. Vilmos német császár, Ferenc 
Ferdinánd trónörökös is. A vissza-visszajáró II. Vilmos német császárt negyedik, 
egyben utolsó látogatásán 1910-ben már a mellette épült az új Nagykastélyban 
fogadta a főhercegi házaspár. 
 



Hercegszántói Vodica-Máriakert és kegyhely: Itt található a világ második 
legnagyobb Szűz Mária szobra. Vodica-Máriakert egyike Felső-Bácska határbeli 
kegyhelyeinek, amelyek a török hódoltság után alakultak ki, és váltak a 
környékbeli lakosság búcsújáró helyeivé. 
 
Dávodi strand- és gyógyfürdő:  
Egy meseszép park várja a Dávodra érkező üdülőket. A Dávod-püspökpusztai 
strandfürdő kilenchektáros parkjában két termál medence, úszómedence és 
egy gyermekmedence található. A fürdőben sportra, játékra és gyógyulásra is 
adottak a feltételek. Van termál-, úszó- és élménymedence - amelyben 
különféle masszázselemek, pezsgőágyak, nyakzuhanyok, vízesés és 
sodrófolyosó található. A gyermekpancsolóban vízi csúszdák, vízi gomba, 
csúszda és spriccelő élményelemek biztosítják a kicsik szórakozását. A 
csúszdaparkban pedig több, izgalmas hosszú csúszda adhat adrenalin löketet a 
látogatóknak. A fürdő története: A település legelső artézi kútját 1914-ben 
fúrták, amelyből 37 fokos hévíz érkezik a felszínre. A falu lakossága egész évben 
ingyenesen juthatott hozzá a kút ivóvízéhez. A harmincas években figyelt fel 
egy fogorvos, Dr Bruszt Pál arra, hogy a településen nincsenek rossz fogú 
emberek. A jelenséget a víz jótékony hatásának tulajdonította, ő 
kezdeményezte, hogy építsenek gyógyfürdőt a faluba. 
 
Költségek: Az autóbusz költsége még kérdéses. Belépő dijak: Kastély és 
múzeum, vezetéssel: 500 Ft/fő. Délutáni fürdő belépő: 2090 Ft/fő teljes árú, 
Nyugdíjas: 1790 Ft/fő. 
 
Egyéb: Az autóbuszt csak 16 fő jelentkezése esetén béreljük! Amennyiben 
kevesebb lesz a létszám személykocsikkal is mehetünk… A strand nem kötelező! 
A környéken lesz túralehetőség… Előzetes jelentkezés szükséges! 
 
 
 
 


