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A Dunakanyar legszebb parti sétánya
Visegráddal pontosan szemben , közvetlenül a Duna partján fekvõ Nagymaros egy csendes, békés
hangulatú kisváros.
Amiért megér egy kirándulást, az elsõsorban a gyönyörû kilátás a visegrádi fellegvárra, Salamon-toronyra, a
kulturált Duna-parti sétány egy jó játszótérrel, két kitûnõ cukrászda és kiindulópont a Julianus kilátó felé.
A Dunakanyar északi partján vezetõ kerékpárút fontos állomása, sok büfével, kerékpárszervizzel.
Révátkelés Visegrádra. (Autóval is.)
LátnivalókNagymarosi Római Katolikus Templom
A Dunakanyar egyik legjellegzetesebb, sokszögletû, gótikus templomtornya már messzirõl feltûnik. A
templomot a Fõ tér vasúton túli oldalán találjuk egy hangulatos, árnyas kis téren (Szt.Imre tér).
Az eredetileg gótikus, majd a XVIII. században a német telepesek szája íze szerinti barokk stílusban
átalakított Szent Kereszt-templom több helyen is megõrizte eredeti formáját. (torony, kapu)Kálvária
A nagymarosi házak fölé emelkedõ Kálvária-dombon áll a fehérre festett, barokk stílusú, 1773-ban épült kis,
egyhajós kápolna. Az elõtte lévõ füves térségrõl szép kilátás nyílik a Duna túlpartján magasodó visegrádi
fellegvárra.
A Szent Kereszt-templomtól a kék jelzéseket követve érünk el a Kálvária utcáig, ahonnan egy
szelídgesztenyefákkal övezett nagyon hangulatos, ódon lépcsõsor vezet fel a stációk közt a kápolnához.
Vendéglátás:Maros étterem
A Duna parton, a révátkelõ mellett. Verhetetlen dunai panorámával a teraszról, ennek megfelelõen
viszonylag borsos árak, széles választék, szép idõben gyakran nagyon zsúfolt.
A révátkelõ környékén több büfé a szokásos gyorsételekkel.Korona Kisvendéglõ
A faluban, a vasút túloldalán, a templomtól nem messze, a Dózsa György utcában.
Egyszerû, házias koszt, korrekt árakkal.
Édeske Alíz Cukrászmûhelye
Önálló kirándulást is megérõ gyöngyszem.
Kézmûves Fagylaltozó
A Dunakanyar talán legfinomabb fagylaltjaival, minõségi pékséggel, kézmûves csoki bolttal.Dunakanyar
Falatozó
A település budapesti végén, a 12-es fõúton találjuk ezt az igényesen kialakított lacipecsenyést.
Kolbász, hurka, oldalas, bableves, pacal és tsai. 2013 tavaszán nyitott.
VásárlásCBA Príma üzlet
Nagymaros, Magyar u. 21.
Vasárnap délelõtt is nyitva.
Játszótér
A Duna parton, a révátkelõtõl kb. 500 m-re, a kerékpárút mellett.
Közlekedés
Vonattal érkezõk figyelmébe: A városközponthoz közelebb lévõ Nagymaros-Visegrád vasúti megállóhelyen
szálljunk le, Nagymaros vasútállomás a következõ megálló, de ez a központtól 1 km-re van.
Nyugati pályaudvarról óránként, menetidõ: 45 perc.
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