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Ik ben begin November 2011 mee gegaan om ’t Slowaakse deel van de Sultans Trail ( Wenen –

Istanbul) uit te zetten en te bewegwijzeren.

Verslag van Willem_Sr, 28 november 2011.

Uitzetten van de Sultans Trial Slowaakse deel, Devin – Stúrovo (Slowakije) / Esztergom (Hongarije)
http://www.sultanstrail.com/

Etape Devin – Bratislava 05-11-2011 (schitterend weer)

Wandelaars en of Fietsers nemen in Hainburg an der Donau de catamaran vleugelboot.
http://www.lod.sk/de/ausflugsfahrt-devin-hainburg.aspx En beginnen de wandeling in Slowakije nadat ze van boord
zijn gegaan bij het voormalige Haven / Douane kantoor aan de voet van de fortificatie van Devin, de eerste
markering vinden ze op ’n lantaarnpaal tegenover ’t aanleg stijger naast ’t informatie bord even verderop treffen ze
Donau kilometerraai 1880 wat ze leert dat ze nog 1880 kilometer* te gaan hebben om uiteindelijk in de Zwarte Zee
uit te monden. *In tegenstelling tot andere rivieren worden de kilometers van de Donau stroomopwaarts geteld: het
officieel nulpunt is de vuurtoren van Sulina aan de Zwarte Zeekust. Na de Wolga met zijn 3700 kilometer is de
Donau de op één na langste rivier van Europa, en de langste binnen de EU. De Donau is een gemengde rivier, dat
betekent dat hij gevoed wordt door smeltwater en regen en de enige grote Europese rivier is die in oostelijke
richting stroomt. Na 2829 km bereikt hij de Zwarte Zee. Aangezien de Donau ontspringt op 1,4 km ten oosten van
Donaueschingen in de “Donau door de samenvloeiing van twee uit het Zwarte Woud komende riviertjes, de Brigach
en de Breg, in Donaueschingen zelf is er ook nog een “Donaubron”, zodat er 3 Donaubronnen zijn. De bron van de
Breg bij Furtwangen geldt ondertussen als officiële omdat zij het verst verwijderd is van de monding.

Wil je nog meer info volg de link http://nl.wikipedia.org/wiki/Donau &
http://krant.telegraaf.nl/krant/enverder/venster/reizen/reis.Duitsland/reis.960709dedonaubron.html

Maar we waren aan ’t wandelen…. We lopen aan de voet van ’t fort welk strategisch geplaatst is waar Morava in de
Donau uitmond zodat beide rivieren bewaakt konden worden, even verderop komen we bij de ingang van ’t fort
waar ook een hotel is en waar in ’t seizoen van alles te doen is, deze eerste stappen op Slowaakse boden gaan
gevoelsmatig de verkeerde kant op omdat je er van uitgaand dat je op weg bent naar Istanbul je radicaal de andere
kant uit loopt, maar daar hebben we bewust voor gekozen zodat de fortificatie van Devin bezocht kan worden en je
hier langs de rivier langs ’n aantal oorlogsmonumenten komt als we verder lopen om via ’t kerkje ’t dorp te verlaten
om tot de voorstad van Bratislava door een schitterend stukje natuur met enige stijg en daal meters te banjeren, ’t
hoogste punt van deze tocht de “Devinska Kobyla” lag volgens de bordjes op 495 meter vanwaar je bij helder weer
een schitterend uitzicht hebt op de meanderende Donau.
Als kers op de taart liep Alenna onze gids met ons naar de Burcht van Bratislava waarvandaan je uiteraard een
schitterend uitzicht had op de Novi Most Brug waar bovenin een restaurant gevestigd is en de Donau.
Bratislava het oude centrum is gezellig en leuk, maar doordat we niet “gewoon” aan ’t wandelen waren maar de
route aan ’t uitzetten waren, heb ik niet veel tijd gehad om ’t goed te bezichtigen en moeten Catharina en ik
samen nog ‘s ’n keer terug om de leuke dingen van deze week effe op ’t gemak te aanschouwen, als God ’t beliefd
heet dat, Inch’Allah…

Willem baba 
Exacte data hoogte verschillen afstand enz… voeg ik later toe als ik de Garmin uitdraai van Sedat heb ontvangen;-)

Etappe Bratislava – Marianka 06-11-2011 (schitterend weer)

We vertrekken al vroeg uit Bratislava, ’t uit een stad wandelen is altijd een beetje “saai” vind ik, maar van een
andere kant heeft het ook wel wat want je krijgt een beter beeld van de bevolking en de leef wijze, we komen
langs ‘t Grasalkovičov palác het residentiële paleis van de president van Slowakije.

Na een +/- ’n uurtje zijn we uit de voorstad en lopen door een aangename bosrijke omgeving, we stijgen de hele
dag gestaag (het eerste bordje 10:45 met een hoogte aanduiding geeft aan “Vojenská Nemocnica 178 meter) tot een
uurtje voor Marianka ( Sekyl 404 meter) van daaraf dalen we af naar ’t dorpje Marianka waar we moe maar met een
voldaan gevoel in een restaurantje neer ploffen en even een paar stukjes in het zuur ingelegde worst en kaas
verorberen, daarna is ’t tijd om de kerk en de Lourdes grot met een bezoekje te vereren, de kruisweg door dit

schitterende loofbos laten we voor nu even voor wat ’t is, nog meer klimmen is een beetje veel gevraagd 

Wel staan we ‘n ½ uurtje in de rij om onze water flesjes te vullen met ’t heilzame levenswater wat er uit de bron
stroomt, baad het niet dan schaad het niet zal ’k maar zeggen. Weer een prachtige wandeldag door een schitterend
natuurgebied met een beetje spiritueel einde, terug in het hotel lekker effe de sauna in, helemaal top;-)

Maandag 07-11-2011 Etappe Nové Zámsky – Komoca, wederom prachtig weer!
http://www.sultanstrail.com/

Beschrijving
Uitzetten van de Sultans Trial Slowaakse deel,
Devin – Stúrovo (Slowakije) / Esztergom
(Hongarije) http://www.sultanstrail.com/

Geschatte totale afstand
+/- 180 km +- 350 mtr klimmen & dalen

Kaarten
Diverse kaarten 1:50000 Slowakije

GPS coordinaten vertrekpunt
48.173412 (lat), 17.138672 (lng)

Deelnemers
Sedat, Dilaver, Maria & Laura,

Reisdatum 
van 05 november tot 10 november 2011

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Alle wandelaars kunnen dit aan.
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We rijden met het busje naar Nové Zámsky* gebracht om vervolgens de markering naar Komoca aan te brengen,
maar als we door ’t stadje banjeren komen we langs een Turkse Dönner zaak waar we uiteraard even naar binnen
gaan, we lopen tenslotte de Sultan Trail, de eigenaar wordt opgetrommeld en nadat we thee gedronken hebben en
’n stikker geplakt, nemen we weer afscheid, krijgen nog wel een rondleiding door de voetgangersstraat waar een
tijdslijn is aangebracht middels bronzen platen in de stoep, en langs een overblijfsel van de vestingwal uit 1600&,
doordat we regelmatig contact hebben met deze en gene schiet ’t niet zo hard op als nodig zou zijn om de
doelstellingen te halen, eenmaal uit de stad komen we weer in een schitterend stukje natuur waar we al gauw de
rivier de Nitra** bereiken die we stroomafwaarts volgen richting Komoca, als we op een gegeven moment over ’t
riviertje gaan komen we bij restaurant “Berek” ziet er vrij nieuw uit en is in de traditionele stijl gebouwd (zoals de
houten kerkjes in ’t Tatra gebergte) maar aangezien we vanochtend veel tijd hebben verloren in Nové Zamsky zit
een pitstop er jammer genoeg voor ons niet in, als we bij ’t kerkje van Komoca komen staat onze trouwe
buschauffeur Pauli ons al weer op te wachten om naar ’t hotel te gaan, maar eerst brengen we nog even een
bezoekje aan de watermolen in Kolarovo, waar we kennis maken met de vriendelijke Molenaar Iwan, er is een
jongedame aanwezig om te tolken dus das ocq wel handig, we spreken af dat als we de volgende dag hier rond een
uur of tien komen aangewandeld, we een bakkie doen en hij worst kaas en brood voor de lunch heeft zodat we dat
kunnen meenemen, na veel gebabbel en ’n biertje gaan we met ’t busje naar ’t hotel, vandaag een aantal Reeën en
Fazanten gespot…

*Nové Zámky (in het Hongaars: Érsekújvár, in het Turks: Uyvar) is een stadje in het zuiden van Slowakije met ruim
41.000 inwoners. De stad ligt op de Donauvlakte en was vroeger een belangrijke vesting. De gemeente omvat de
oorspronkelijke stad Nové Zámky en het dorp Nový Gúg. De plaats ontstond in de zestiende eeuw naast een burcht
die ter bescherming tegen de Turken was gebouwd. In 1571 wordt de plaats voor het eerst genoemd, als Uyuar.
Tussen 1537 en 1581 werd de burcht verbouwd tot een zeshoekige vesting, die terug te vinden in het wapen van
Nové Zámky. Na talrijke mislukte pogingen slaagden de Turken er in 1663 in de vesting te veroveren, om deze
vervolgens 22 jaar te bezetten. Later speelde de vesting een belangrijke rol bij diverse anti- Habsburgse opstanden,
waarna het in 1724/1725 door Koning Karel VI werd gestript, om te voorkomen dat anderen de vesting als basis
zouden kunnen gaan gebruiken. Tot 1918 behoorde de stad tot het Koningkrijk Hongarije, daarna tot het nieuwe
Tsjecho-Slowakije en tussen 1938 en 1945 weer tot Hongarije. Gedurende die tijd, in de 2de Wereldoorlog, was de
stad doelwit van diverse geallieerde bombardementen, waarbij ze zwaar werd getroffen.

De Nitra ontspringt in de Malá Fatra en verenigt zich na 197 kilometer met de Váh**

Dinsdag 08-11-2011 Etappe Komoca – Komenicna, wederom mooi weer, maar ’n fris briesje.
http://www.sultanstrail.com/

’T busje zet ons weer in Komoca af, omdat we gisteren ’n kilometer of twee voor de brug de dijk hebben verlaten
om over een landweggetje naar ’t dorp af te steken en de markering daar wel is aangebracht maar niet optimaal is,
zijn we vanochtend bij de brug begonnen zodat diegenen die de afslag missen aan de brug de markering gewoon
weer oppakken.

Na ’n uurtje stappen komen we op ’t punt waar de Nitra in de Váh* uitmond we lopen over de brug die de Váh
overspant en komen de dijk volgend bij de Watermolen van Kolarovo** waar we de molen bekeken hebben en waar
Iwan een copieuze lunch heeft voorbereid, had ’t niet helemaal begrepen zoals bedoeld, maar inpakken was geen
probleem dus nadat we een bakkie hadden gedaan en van alles iets geproefd hadden, een groot bord van de Sultans
Trail opgehangen en weer verder gelopen richting Komarno wat eigenlijk ’t einddoel was voor vandaag, maaaaar
aangezien we weer veeeeeel meer tijd bij Iwan verspeeld waren en we toch ook wel de verrukkelijke lunch wilden
verorberen, werd ’t Komenicna waar ’t busje ons weer oppikte, na Komarno weer wat reeën en fazanten gespot, wat
wel te verklaren is omdat er her en der voederplaatsen zijn ingericht om ze bij te voeren en te lokken om dan
neergeknald te worden vanuit de jachthutten die ook overal staan. Na een inspannende dag waarin we deels over de
dijk van de Váh en deels door agrarisch gebied liepen, was ’t weer tijd voor ontspanning dus lieten we ons ’t warme
thermaal water en de massage goed gevallen.

*De Váh (Hongaars Vág is een zijrivier van de Donau en de langste rivier van Slowakije. De lengte bedraagt 403 km.
De rivier ontstaat uit de samenvloeiing van de Witte Váh (Biely Váh) en de Zwarte Váh (Cierny Váh) die in
respectievelijk de Hoge Tatra en de Lage Tatra ontspringen. De rivier scheidt onderweg naar het westen deze beide
gebergten en loopt door het gebied dat bekend staat als Liptov (Duits: Liptau). De belangrijkste plaatsen zijn hier
Liptovsky Mikulás (bij het gelijknamige stuwmeer) en het historische Ruzomberok. De Váh breekt vervolgens bij de
Kloof van Strecno door de Kleine Fatra (Malá Fatra) en buigt voorbij Zilina, de grootste stad aan de Váh, af naar het
zuiden. De monding in de Donau bevindt zich bij Komárno.

**De molen van Kolarovo is daarheen verplaatst nadat ze stroomopwaarts bij Piestany een stuwdam in de rivier
hadden geplaatst en de hoeveelheid water zodanig afnam dat de watermolen niet meer kon draaien, Iwan heeft ’t
geheel opgebouwd op en aan de binnenzijde van een schiereilandje en een landverbinding door middel van een
houten brug gecreëerd en er een museum van gemaakt, je kunt er voor een gering bedrag kamperen en er zijn een
aantal appartementjes te huur, je kunt er voortreffelijk eten en bent in vijf minuten in ’t centrum.

Woensdag 09-11-2011 Etappe Komenicna – Komarno, wederom stralend mooi weer, ’s ochtends beetje fris.
http://www.sultanstrail.com/

Opgesplitst in twee groepjes zodat we toch de doelstellingen halen ;) Maria, Dilaver en Willem baba ;) één groep,
Sedat & Laura de andere groep.

Met busje naar Komenicna, daarna richting Komarno beginnen te lopen. Langs de Vah, prachtig wijds landschap,
veelal over de winterdijk van de rivier, op ’t moment dat we dat zat waren oftewel binnendijks gaan lopen of door
de uiterwaarden, aangezien de rivier ruim 1½ a 2 meter lager stond dan ’t normale zomerpijl was dat nu mogelijk.

Het is heerlijk wandelweer en we genieten er dan ook met volle teugen van en hebben mooie doorkijkjes op de
rivier, maken hier en daar een praatje met vissers, die weliswaar niets gevangen hebben maar toch bij
moederspappot weg zijn, Maria maakt de gelegenheid gebruik om een takje Mistletoe* te plukken om te proberen
om ’t bij haar in de tuin in Istanbul te laten groeien, na ’n uur of twee ploffen we even op de dijk om de pootjes
wat rust te gunnen, van ’t zonnetje te genieten en ’n appeltje te verorberen die Dilaver in ’n boomgaard heeft
gescoord.

Tussen Komarno cast Nova Osada en Komarno bij een oud fabriekje met een schoorsteen, onder aan de dijk in de
Zon en uit de wind in het gras geluncht, heerlijk rustig. Vandaag ook weer reeën en fazanten gezien. Nadat we
verder lopen houden we rechts aan, brugje over en kun je kiezen om over de dijk, een pad langs het water of langs



het dorpje te lopen, zolang je dezelfde richting maar aanhoud, zodra je over een spuisluisje komt heb je rechts
onderaan de dijk een biertentje Bufe Pezu geheten, waar ze ook koffie en thee hebben en niet geheel onbelangrijk
een toilet (al moet de nood hoog zijn om je daar aan te wagen) en waar de niets vangende vissers sterke verhalen
vertellen over de kilo’s zware vangsten die ze verspeeld zijn… Nadat we ons de thee goed hadden laten smaken ons
eigen weer opgepakt en de dijk op geklauterd zijn gaan we aan de andere kant weer naar beneden om het jaagpad
langs het water te volgen, een erg mooie natuur gebied!

Nu kom je weer een aantal cafeetjes tegen en bij één ervan hebben we ’t door www.Balci-Reizen.nl gesponsorde
bord van de Sultans-Trail opgehangen, we lopen verder langs ’t water tot we aan bastion VI uitkomen, waarna we
de oude vestingmuur volgen onder de poort door waardoor we ons ineens intramuros in Komarno bevinden hier heb
je de keus om grofweg de zelfde richting aan te houden en dus dwars door de voorstad naar ’t oude stadscentrum
te lopen zoals wij gedaan hebben** waar je op een gegeven moment nadat je onder het spoor door gegaan bent door
een tunnel die door graffiti erg is opgeknapt bij ’t busstation uitkomt daar rechts aanhoudend linksaf de stad in
loopt en na enige tijd bij een gezellig koffie/ chocolade/ kaas/ worst/ wijn winkeltje/ eettentje (Bottéka Bottova
Zuzana) komt waar je beslist even een pitstop moet maken op de artisanaal vervaardigde streek producten te
proeven en voor de volgende dag je lunch in te slaan!!

Nadat we wat lekkers op hadden en een en ander ingeslagen zat er nog maar een te korte bezichtiging van het
mooie oude (in stijl gerenoveerde) centrum in en moesten we onze weg een beetje gehaast voortzetten om de
eerste markering van de andere ploeg (die bij een restaurantje met een grote parkeerplaats net over de brug van de
Vàh waren begonnen) voor ’t donker te vinden, in dit jaargetijde is ’t namelijk om vijf uur al donker, nadat we daar
aangekomen waren een pilsje gepakt terwijl we op ’t busje zaten te wachten, ’s avonds kwam onze gids Alena nog
even langs om samen met ons van ’t thermaal bad te genieten en de afgelopen dagen door te nemen.

*De maretak (Viscum album) is een groenblijvende plant uit de sandelhoutfamilie (Santalaceae). De plant leeft op
bomen is een halfparasiet voor water en zouten is de plant afhankelijk van zijn gastheer. De maretak wordt ook
mistletoe, mistel of vogellijm genoemd.

of de Bastions V, IV, III, II, I te volgen en als ’t ware om de stad heen te lopen tot ’t Fort en vanaf daar terug
te lopen naar ’t centrum, wij hebben de weg door de stad gemarkeerd, maar we denken dat langs de bastions
lopen ook wel wat heeft, fijt is dat de oude binnenstad van Komarno*** heel erg de moeite waard is!

***Komárno ligt aan de rivieren Donau en Vàh. In Komárno vormen de Hongaren een meerderheid, en daarmee is de
stad een centrum van de Hongaarse etnische minderheid in Slowakije. Aan de overzijde van de Donau ligt het
Hongaarse Komàrom, beide steden worden verbonden door een brug over de Donau. Midden op de brug is de grens
tussen Slowakije en Hongarije.
De de stad, waarvan de oudste vermeldingen stammen uit 1075 was een van de belangrijkste vestingen van het
Koningkrijk Hongarije en een van de weinige die nooit door de Osmanen werd veroverd.
Ten gevolge van de WO I werd de Donau in 1920 als grens genomen bij het nieuw gevormde land Tsjecho-Slowakije,
hierdoor werd Komárno in tweeën gedeeld en werd het noordelijke deel, waaronder het stadscentrum, een
onderdeel van Tsjecho-Slowakije. Het stadsdeel ten zuiden van de Donau bleef Hongaars.

Donderdag 10 november, Cenkov > Obid > Sturovo / Esztergom helaas de laatste etappe. En alweer schitterend
wandelweer. http://www.sultanstrail.com/

We wandelen vandaag weer in 2 groepen naar Sturovo / Esztergom, Maria en Ik, Dilaver heeft vandaag afgehaakt en
Sedat en Laura. We worden door Pauli net een beetje verkeerd afgezet (zie ik nu op Google Eart) in plaats van in
Cenkov bij ’t kerkje, bij de toegangsweg naar de houtzagerij van Cenkov, nu achteraf beter zo omdat we dan de
eerste stikker op de rivierdijk kunnen aanbrengen en zo de verbinding naar onze etappe van vandaag gemakkelijker
maken voor Sedat en Laura. (Maar als wandelaar mis je nu wel een toch heel erg traditioneel dorpje, dus als je tijd
hebt…. Schroom niet deze 1½ kilometer “om” te lopen door van de gemarkeerde route af te wijken)

Vanaf de weg lopen we richting dorp (denken we, was dus niet zo) omdat we weer even een stukje door ’t bos
wilde lopen (want dat is zomers wel effe lekker even van die rivierdijk af, de schaduw in) bij de houtzagerij even
gevraagd hoe we richting Muzla moeten en daar op aanwijzing van de houthakkers ter plaatse links aan en lopen
door het mooie bos (waar om de zoveel tijd een informatiebord staat over de flora en fauna) tot aan het eind om
vervolgens bij een zandweg rechtsaf te slaan langs de bosrand waar een stel jagers een jachtuitkijkpost aan het
bouwen zijn, tot een ‘picknick plaatsje, een laag tafeltje met een aantal boomstronken om op te zitten, daar
rechtdoor door een droge waddie, een door struikgewas omgeven paadje in om op een soort openplek te komen, bij
nader inzien een ruïne van een dorpje? concentratiekamp? of iets in die trend, er hangt een onheilspellende,
lugubere sfeer, zodanig dat zowel Maria als ik er koude rillingen van hebben, hier moet iets verschrikkelijks gebeurt
zijn, veronderstellen we beide, wat precies komen we niet achter, we lopen maar snel door! Ons doel is het Cenkov
“Cast” wat op de kaart is aangegeven, we gaan er van uit dat dat een kasteel moet zijn…. Lopend door het bos
treffen we een soort oude circuswagentjes op grote wielen aan, waarin een groot aantal bijenkasten staan. Ook veel
losse kisten. Jammer genoeg waren er nog maar een paar bewoond, het was duidelijk dat de eigenaar niet meer
voor ze zorgde want ze zijn allemaal uitgestorven, Maria zelf hobby imker wordt er door geraakt.

We hebben ‘t mis De ‘Cast’ blijkt een bouwval te zijn, een vervallen boerderij of zo, waar ooit de bewuste imker
heeft gewoond, het is duidelijk dat de boer weg is of misschien wel gestorven zonder een opvolger te hebben
gehad. Een oranje Skoda stond volledig onder de bramenstruik en wordt door ons pas op het laatste moment
opgemerkt.,, we lopen door en komen ongeveer twee kilometer van de plaats waar we zijn afgezet weer op de weg*
steken schuin over ’t bos in richting rivierdijk, maar dat pad loopt op een gegeven moment dood, dus terug op onze
stappen, markering weghalen om weer ter hoogte van de “Cast” aan de weg te komen en besloten om ongeveer 500
meter de weg te volgen en dan rechtsaf over een landweggetje naar de Donaudijk te lopen…

We besluiten om beneden aan de dijk in het gras ons brood met ’t lekkers dat we gisteren bij Zuzana gekocht
hadden te verorberen, waarna we aangesterkt, maar met erg veel zin in een warm bakkie thee of koffie, (ik had op
’t laatste moment m’n thermoskannetje van ‘n ½ liter thuis gelaten, omdat ‘n ½ litertje voor 6 man…. ’n beetje
weinig is… tip voor de volgende x iedereen ’n thermoskannetje meebrengen!!) de Donau dijk op gaan om deze ca.
5,5 km te volgen, ’t tempo zit er goed in dus we schieten weer lekker op, we lopen langs mooie uiterwaarden en
binnendijks heb je een wijds uitzicht. Bij het spuisluisje van Obid gaan we de dijk af ’t strand op om de Donau eens
goed van dichtbij te bekijken en foto’s te maken, dat is mogelijk omdat de waterstand op de Donau nu extreem
laag is, vanaf de dijk zie je ’t dorpje Obid liggen, en moet je hier dus kiezen of je de dijk blijft volgen en bij ’t
gigantische industrieterrein rondom de papierfabriek uitkomt of ’t dorp inloopt en net voordat je het dorpje uit bent
rechtsaf de Donauradweg volgt zodat je door akkerland achter de papierfabriek om in Zeleznicny-rad op de



hoofdweg uit te komen c.a. 2 kilometer voor Sturovo***, hier loopt wel een goed voet/ fietspad wij besluiten dat dit
de beste optie is en besluiten dus naar Obid te lopen. Schattig dorpje maar ’t cafeetje is jammer genoeg gesloten!
Dus weer geen koffie.

Maar ’t is inmiddels 14:30 en we waren gezamenlijk overeengekomen dat we rond deze tijd zouden worden opgepikt
zodat we ook nog naar de Basiliek van Estergom**** konden, dus we kwamen gelijk met ’t busje bij de kerk aan, na
overleg met ’t busje de Donauradweg gevolgd zodat we bij intersecties konden stikkeren, dus de hele etappe tot
Sturovo, waar we eenmaal bij ’t hotel aangekomen 16:00** even de spullen op de kamer dumpen en m’n andere
schoenen aangedaan om vervolgens in gestrekte draf in het uur dat ons rest voordat het donker wordt al stikkerend
door ’t centrum te lopen om foto’s te nemen.

We halen de Donau Promenade inderdaad in ’t laatste daglicht, wat geen onaardige foto’s oplevert, maar de Basiliek
bij daglicht zit er niet meer in…. Jammer maar helaas, wordt dus terug komen!!!

Na de foto sessie besluiten we om toch nog naar Estergom****** te gaan en gaan op zoek naar een mogelijkheid om
op de meer dan 500 meter lange “Marie Valeriebrug”***** over de Donau te komen en stikkeren door tot aan de
trappen waarmee je naar de Basiliek kunt. Estergom was betoverend mooi mede omdat ’t al donker was en moet
uiteraard ook nog een keer bezocht worden.

Je kunt dit stukje dus gewoon overslaan door de dijk te blijven volgen!!! Als je dat zou willen heet dat…

Dit soort activiteiten vergt toch altijd meer tijd dan je denk!

Sturovo De stad werd in de prehistorie al bewoond, dankzij de gunstige ligging. Op een gegeven moment, was
het een belangrijke rivier oversteek plaats. De eerste schriftelijke vermelding van de stad is vanaf 1075 onder
de naam Kakath. Nadat de Turken de stad in 1541 samen met Esztergom veroverden viel deze onder de
Ottomaanse heerschappij. Vele pogingen om de stad te heroveren op de Turken volgde, maar ze waren niet
succesvol, behalve in de periode 1595-1605, toen de Turken de slag verloren bij Párkány, die werd aangeduid
als Ciğerdelen tijdens de Ottomaanse heerschappij.

****De Basiliek van Esztergom is het grootste kerkgebouw in Hongarije. Op de plek van de huidige kerk stond de oude
kerk waarin de heilige Stefanus I in 1000 tot koning werd gekroond en zo Hongarije een staat werd in Europa. Deze
oude kerk is verwoest. Van deze kerk is nog bewaard gebleven de met rood marmer bedekte Bakócz-kapel. De
huidige kerk is gebouwd tussen 1821 en 1856 met de Sint Pieter in Rome als voorbeeld. De classicistische Basiliek is
118 meter lang en 72 meter hoog. In de kerk ligt volgens de Hongaren, de grootste en kostbaarste schatkamer van
Europa. De tentoonstelling heeft koninklijke en kerkelijke goud- en zilverwerken van de 9e eeuw tot aan nu: de
gotische Suky-kelk en de gouden monstrans van koning Mátyás Corvinus Hunyady. De koepel kan beklommen worden
evenals de toren.

*****De Marie Valeriebrug is een meer dan 500 meter lange brug over de Donau, die de steden Sturovo (Slowakije) en
Esztergom (Hongarije) met elkaar verbindt. De brug is vernoemd naar prinses Marie Valerie van Oostenrijk-Hongarije.
De brug dateert oorspronkelijk uit 1895 en is ontworpen door ingenieur Janos Feketeházy, wiens naam ook aan
verschillende andere Donaubruggen is verbonden

******Esztergom is een stad met ruim 30.000 inwoners in het noorden van Hongarije, op ongeveer 50 km afstand van
Boedapest en gelegen aan de Donau, die hier de grens met Slowakije vormt. Het is een van de oudste steden van
Hongarije: sinds de 11de eeuw is het de zetel van een Aartsbisdom. In deze bisschoppelijke hoofdstad van Hongarije
staat dan ook de grootste kerk van het land.

De eerste bij name bekende bewoners van deze plek waren de Kelten, die rond het begin van de jaartelling werden
opgevolgd door de Romeinen die hier de nederzetting Solva stichtten, als onderdeel van hun limes (Romeins voor
grenzen) langs de Donau. Rond 500 vestigden zich Slaven in deze streek: uit hun taal is mogelijk de naam Esztergom
afkomstig. Deze werd in 1079 voor het eerst genoemd, toen de Magyaren hier inmiddels regeerden. Sinds zij
Hongarije eind 9e eeuw in bezit hadden genomen, was Esztergom de voornaamste residentie van de vorsten van het
huis Arpád. Het moet grootvorst Géza zijn geweest die de heuvel, waar al eerder een Kletische nederzetting en een
Romeinse castrum hadden gelegen, als verblijfplaats koos. Esztergom werd daarmee de eerste hoofdstad van de
jonge staat Hongarije. Vorst Géza liet zich op latere leeftijd tot christen dopen en zijn zoon werd rond het jaar 1000
als Stefan I van Hongarije de eerste christenkoning. Hij is het geweest die het aartsbisdom stichtte en binnen de
burcht een Kathedraal liet bouwen.
De burcht kwam in 1198 in handen van de aartsbisschop: vanaf 1256 bevond zich hier definitief geen Koninklijke
residentie meer. De stad bleef het geestelijke centrum van Hongarije, totdat ze in 1543 in handen viel van het
Ottomaanse Rijk. De aartsbisschop week in dat jaar uit naar Nagyszombat (nu Trnava in Slowakije). In 1686
verdreven de Habsburgers de Turken uit de stad, maar pas in 1820 keerde de aartsbisschop er terug. Twee jaar later
begon de bouw van de huidige basiliek.

Rest me om de mede Stikker-Smurfen te bedanken voor de gezelligheid en ik hoop snel weer van de partij te zijn 

 Sedat, Dilaver, Maria und Laura, Bedankt, ’t was supper.

Hasta la Vista

Tot ’t volgende avontuur!!!!

Carpe Diem Willem.

Conclusie
Leuke, “makelijke” wandeling in afwisselend landschap.

Evaluatie Uitzetten Sultans Trail Bratislava > Esztergom.

Het wandelen met een kleine groep is me boven verwachting goed bevallen, al zal hier ook wel gelden

dat in het verleden behaalde resultaten lees ervaringen, geen garantie bieden voor de toekomst, maar

deze keer was ’t in ieder geval erg gezellig.

Het route bepalen en uitzetten op zich vond ik heel leuk al was ’t zwaarder dan ik had verwacht



omdat je de hele dag niet in je ritme komt, dat op deze trip de bagage van hotel naar hotel werd

vervoerd was een uitkomst, zonder deze luxe was zo’n onderneming ook niet te doen, bordjes

timmeren, stikkeren en zo met 12 / 13 kg op je rug zou niet te doen zijn.

De transfers en accommodatie waren uitstekend geregeld dus als deze voorbeeld staan voor de

georganiseerde meerdaagse wandeltrip van de toekomst, kun je met een gerust hart mee gaan.

Voor wat betreft de overnachtingsmogelijkheden (goed voor 3x woordwaarde;-) daar hebben we deze

keer niet echt tijd voor gehad om dat mee te nemen in de dagindeling, daar gaat nog veel meer tijd in

zitten, wat ik hier en daar gezien heb zullen de overnachtingen rond de 15/20 € beginnen en de sky is

the limit.

Verder zijn er wel wat campings.: o.a bij Iwan in Kolarovo maar zoals gezegd verdient dat enige

aandacht voordat de Slowaakse gids wordt uitgebracht zodat die informatie ook meegenomen kan

worden, denk ik.

Van de 2133 km hebben we er nu, ik schat ongeveer 180 gemarkeerd, dus er is tot aan de Turkse

grens nog wel wat werk aan de winkel, wil je ’t een keertje meemaken, hou de oproepjes op

http://www.sultanstrail.com/ of op www.tweevoeter.net in de gaten, 

of vraag informatie op info@sultanstrail.com

Ook goed op de fiets te doen.

De Slowaakse gids zal medio maart 2012 verschijnen als ’t goed is, heet dat. Inch Allha.

Voor verdere informatie over de Sultans-Trail http://www.sultanstrail.com/

Reacties

DriesB op 01 december 2011 om 10:11

Hoe zit het met de taal van de “locals”? Kan je je verstaanbaar maken in Engels/Duits/Frans/...? 
Enkele jaren geleden in Slovenië bleek dat nog niet zo simpel voor iedereen boven de 25 die buiten
Ljubljana woonde… 
Ziet er wel iets helemaal anders/nieuw uit voor mij!

Willem_Sr op 02 december 2011 om 20:23

Met Duits & Engels kom je goed weg, in bratislava stelde ik ‘n vraag in ‘t Engels en kreeg in ‘t Frans

antwoord, is m’n Engels waarschijnlijk niet echt goed 

Groet Willem

Willem_Sr op 14 december 2011 om 10:28

Ik ga morgen weer naar Slowakije om ‘t stuk Marianka - Trencin te bewegwijzeren, verslag hiervan
volgt later.

Carpe Diem, Willem

U bent aan het woord

Naam:

Email:

Locatie:

Website:

 Onthou mijn gegevens

http://www.hiking-info.net/forum/member/799/
http://www.hiking-info.net/forum/member/843/
http://www.hiking-info.net/forum/member/843/
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