
A cross-border region where rivers
connect, not divide

A MOLNÁROK ÚTJA TURISTA ÚTVONALON 
KALANDRA VÁGYÓK UTIKALAUZA



„MOLNÁROK ÚTJA“ INFO-PROJEKT
Eszék Város egyik fő partnere „A határmenti térség malmainak útvonalai mentén" elnevezésű tervezetnek, 
amely a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, uniós források 
felhasználásával valósult meg. A tervezet fő célja a kulturális turizmus fejlesztése, a kulturális és néphagyományi 
örökség népszerüsítésével a határokon átnyúló területen. Sajátos célja Eszék Város, Eszék-Baranya megye és 
a magyarországi Baranya turisztikai infrastruktúrájának javítása,  idegenforgalmi tevékenységének növelése, 
tematikus turistautak létrehozása és a megcélzott régió látogatói számának növelése. A tervezet fő tevékenysége 
Eszéken a Drávai vizimalom kiépítése, Orfűn a vizimalom felújítása és a határokon áthaladó régi malmokat és 
kisiparokat, valamint ipartörténeti, kulturális örökségeinket összekötő útvonal kialakítása. Eszék Város mellett a 
tervezet partnerei az orfűi Malomkő Alapítvány, Eszék Város Idegenforgalmi Közössége, Vodenica (vizimalom) Öko 
Egyesület és Szlavónia és Baranya Regionális fejlesztési Ügynöksége.

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával jött létre. Az oldal tartalma a Eszék Város Idegenforgalmi Közössége kizárólagos 
felelősségi körébe tartozik, és semmi esetben sem tekinthető az Európai Unió és/vagy az Irányító Hatóság hivatalos állásfoglalásának.

Ekološka udruga
Vodenica



MOLNÁROK ÚTJA
Üdvözöljük a Molnárok útján. Fedezzék fel újra a feledésbe merült 
búzamezők varázsát. Induljanak el a Molnárok útján Eszéktől Orfűig, 
a horvát és magyar Baranyán át.

A régi mesterségek szerelmesei, a hazai konyha kedvelői és a 
rekreációs sportolók folytonosan újabb és újabb élmények után 
kutatnak. Induljanak útnak és fedezzék fel Pécs város gazdag 
ipari örökségét és a XVI. század második felében legjelentősebb 
malomipari központ, Eszék város hagyományainak 
gazdagságát.  Látogassanak el a Dráva jobb partján, Eszék 
város szívében helyreállított hajómalomhoz, amely emléket 
állít Szlavónia és Baranya folyóvizei és az ősidőktől az aranyló 
búzatermő síkságokon letelepedő lakosság összefonódásának. 
Kövessék a molnárok nyomait a Kopácsi rét Természetvédelmi 
Parkján, Csúzán, Dályokon és Mohácson át. Pihenjenek 
meg a 2010-es Európa Kultúrális Fővárosában Pécsett, ahol 
látogassanak el a felejthetetlen Zsolnay Kulturális Negyedbe. 
Az út a Mecsek hegység nyugati részén halad Orfű irányába, 
amely település híres négy taváról és vizimalmáról, ahol a 
magyar Baranya egyik legrégebbi gabonaörlő berendezése 
található. Mindezt és még sokkal többet fedezhetnek fel 
Magyarország és Horvátország ezen a részén élő népek 
kultúrális örökségét és hagyományát összefonó Molnárok útján.

#molnárok_útjá



Eszék városa szerelmes „zöld szépségébe“, a Dráva 
folyóba. A Dráva folyamához kötődött a vizi malomipar 
fejlődése is, a hatalmas hajómalmok létrejötte, amelyek 
virágzását a XIX. század 70-es éveiben élte. Abban az 
időben Eszéken 60 drávai vizimalom működött és a 
molnárszakma az egyik legtekintélyesebb foglalkozás 
lett. A drávai promenádén sétálva eljuthatnak a 
legújabb eszéki érdekességhez a „Határokon átnyúló 
molnárok útján“ tervezet keretében kiépített csodálatos 
vizimalom máśolatához. A vizimalom a Solarski trg 
közvetlen közelében van, amely téren a XVIII. század 
közepétől a Királyi sóhivatal, igazgatóság és sóraktárak 
voltak elhelyezve, a Dráva parton a Rókus kápolnától 
északra. Nem messze ettől a helytől a város szívében 
áll a neo-gotikus Szt. Péter és Pál konkatedrális 90 
méteres tornyával, amely Dél-kelet Európa második 
legmagasabb tornya. Ha kelet felé a Dráva folyó 
mentén húzódó promenádén folytatják útjukat, vagy 
az Európai sugárút műemlékvédett csodás parkjain 
át, lassú sétával elérnek az eszéki várig a Tvđa-ig. 
Itt érdemes meglátogatni a Szlavónia Múzeumot, 
Horvátország egyik legrégebbi múzeumát. A régi 
mesterségeket őrző rengeteg gyüjtemény láttán sok 
szakértőnek és régiséggyűjtőnek eláll a lélegzete. 
Végezetül keressenek fel egy vendéglátó helyiséget a 
sok közül, hogy az Osječko pivo, azaz Eszéki sör mellett 
felfrissülhessenek, amely sör gyártásának kezdetét
1697.-től datálják.

DRÁVA-PARTI VÁROS

#osijek  #dráva



Tudták-e?
Az eszéki várban lévő Vatroslav Lisinski téren áll a 
valamikori katonai pékség műemlékvédett épülete. E 

csodálatos épület pincéjében két kenyérsütő kemence is 
található. A XX. század elején kezdődött Piller úr eszéki 

vállalkozó története, aki búzaőrlésre malmot vásárolt, amit 
a felesége után Karolina névvel illetett. Egy évszázaddal 

később a Mlinar pékség folytatja ezt a hagyományt és fi nom 
pékárujuk nem csak Eszék és a többi horvát város, de a 

környező országok városainak lakóit is megörvendezteti. 
Kóstolják meg a Mlinar készítette „Šlape“, vagy arany 

pogácsát, amelyeket saját hagyományaik alapján a pékség 
iránti szeretettel készítenek.

Eszék Város Idegenforgalmi Közössége                                                                    
31000 Osijek, Županijska 2, Horvátország                                                                            
tel: +385 31 203 755
web.  www.tzosijek.hr
e-mail. tzosijek@tzosijek.hr



Belišće Városi Idegenforgalmi Közösség
Belišće, Kralja Tomislava 206, Horvátország
tel.: 031 533 330 mob.: 099 24 24 199 
web. www.tzbelisce.net
e-mail: tzbelisce@tzbelisce.net

Eszéktől nem messze nyugati irányban található Bistrinci, a 
jó pihenést nyújtó kirándulóhely. Ha szenvedélyes horgász, 
betársulhat az erre a helyre gyakran és örömmel érkező többi 
halászhoz. Szeretnék kiélvezni a természet szépségét, 
labdarugásra, homokos röplabdára Igénybe vehetik a szépen 
rendezett sportpályákat, a turisták részére kiépített rostélyozót, 
a 80 személy fogadására alkalmas pavilont, valamint 
ellátogathatnak a 80 év után újra felépített öreg vizimalom 
másolatához. Az itt élő lakosság hagyományos mesterségeket 
űz, drávai csónakokat készítenek, amely birtoklása egyik 
előfeltétele a folyó menti életnek. A Dráva közvetlen 
közelében, mezőktől körülvett erdő közepén található Szent 
Anna szentélye, amely mágnesként vonza a természetben 
meditációban pihenni vágyókat.

PIHENJEN MEG BISTRINCÉN

#bistrinci  #dráva  #horgászat



KOPÁCSI RÉT
Mikor Eszékről északi irányba elindulnak a Dráva folyón túlra, Baranya horvát részébe jutnak. Bellye falun áthaladva 
gyorsan Kopácsra érhetnek, amely falu tőszomszédságában terül el a Kopácsi Rét Természetvédelmi Park. A Turistafog-
adó központban egy suvara, azaz ló hajtotta szárazmalom másolata fogadja az odalátogatókat.  Maga a Kopácsi Rét 
Természetvédelmi Park Európa egyik legnagyobb természetes mocsárvidéke. A Duna és a Dráva torkolatánál fekszik, az 
európai Dunamente felén. Ez a „delta“ több, mint 290 madárfaj vizes élőhelye, mint pl: a réti sas, fehér és fekete gólya, 
kócsag, kárókatona, hattyuk és vadkacsák. A Park több tiz szárazföldi állatfajnak is otthont nyújt, mint pl: a szarvas, vad-
disznó, borz, hód, a nyest és a róka, valamint gyíkok és kígyók, amelyekből a park területén egy mérgező fajta sem akad. 
Mélyen juhar és tölgyfák között az erdőben megbujva található a Tökösi vadászkastély, a  Habsburg család ismert császári 
rezidenciája, majd Tito-é, a volt Jugoszlávia elnökéjé.

#kopácsi_rét  #természetvédelmi_park  #baranya  #szárazmalom

Tudták-e?
A szárazmalmok régen nagyon

gyakoriak voltak az egész Duna-
mentében és a nagy folyóktól távolabb 

építették őket. Ezt az új malmot 1 vagy 
2 ló hajtotta, így Szlavóniában a suvara 

nevet adták neki, mivel szárazon őröl.

Kopácsi Látogatóközpont
Bellye, Réti út bb, Kopács, Horvátország
tel. +385 31 445 445; +385 31 752 320
mob. +385 99 263 6771; +385 99 438 5020
web. www.pp-kopacki-rit.hr
e-mail: prijemni.centar@pp-kopacki-rit.hr



HERCEGI KÓSTOLÓ RÉGMÚLT IDŐK UTCÁJÁT 
A Molnárok útja a horvát Baranya szívébe 
vezet, a Borutak kezdetéhez, ahol a Her-
cegi kostoló helyezkedik el. Kis kastélyról 
van szó, amelyben az ott működő sze-
szfőzde hét lakat alatt őrzi a csúcsminőségű 
gyümölcspálinkák hagyományos 
készítésének titkát, ahogy azt e-térségben 
élő tősgyökeres lakosok csinálták.

Karancs Etnofaluban a népszerű Baranyai ház nevű étteremben tett 
látogatás mellett, járják végig a „Régmúlt idők utcáját“, amely egyfajta 

szabad ég alatti múzeum szerepét tölti be. Hét öreg pajtája a fazekas 
és asztalosműhelynek, szövő és hordókészítőnek, borbélyműhelynek és 

a“Körtefa alatt“ nevü vendéglőnek adnak helyet. Érdemes belesni a 
kovács házába is, amely hagyományos baranyai módra 

vályogból épült és a 
jégtárolóba, ahol régen 
a dunai jeget őrízték. Ez 

után már csak a kilátó 
következik, ahonnan 

yönyörködhetünk egész 
Karancs látványában, 

a Báni hegyben és a 
lankákon elterülő csodás 

szőlőskertekben. A Régmúlt 
idők hangulatát árasztó 

utcában található még az 
öreg malom, ahol a Baranyai ház étterme szükségleteire őrlik a kukorica 

lisztet, vagy kását. Ittjártukkor feltétlen kóstolják meg a zsírral megkent, 
őrölt pirospaprikával megszórt, kemencében sült házi kenyeret, amelyet 

minden nap sütnek az agyagolt, kenyérsütő kemencékben, épp úgy, 
mint más hagyományos ételeket. 

készítésének titkát, ahogy azt e-térségben 
élő tősgyökeres lakosok csinálták.

Hercegi pálinka kóstoló
Gyümölcspálinka termelő egyesület
Hercegszöllős, Ulica Lipa bb, Horvátország
tel. +385 95 3131 111; +385 99 2122 547
web. www.upriv.hr

Baranjska kuća - Karancs, Vasút utca 99, Horvátország
tel. +385 31 720 180 | mob. +385 98 652 900
web. www.baranjska-kuca.com | baranjskakuca@gmail.com



Amennyiben útjukat Hercegszőllősön át, a 
híres szőlőtermő Báni hegyek alatt menő 
országúton folytatják, eljutnak a Vina Belje-hez, 
Horvátország harmadik legrégebbi borgaz-
daságába. Mesésen néznek ki a hegy hullámzó 
vonalát követő pincesorok és vezetnek újabb 
kilátóig. Onnan a tekintet tiszta időben messze 
délre, egész Eszékig, északi irányba a Harsányi 
hegyig ellát, amely hegy nyugati részén van-
nak a Villányi borvidék szőlőskertjei. Az öreg 
pince borkóstoló is egyben, amelyet minden 
nap 10-17 óráig látogathatnak. 

Vörösmart, Csúza tőszomszédságában szintén híres szorgalmas 
borászairól és két borútjáról, az ugyn. Katolikus és református szurdokról, 
amelyek a hegyoldal vájataiban épültek. Előzetes bejelentkezés mellett 
érdemes felkeresni a sok borospince egyikét és megkóstolni a graševina, 
cabernet sauvignon, merlot és siller boraikat, vagy borkóstolóba 
ellátogatni a Josić étterembe, amely hétfőt kivéve minden nap 13 
órától fogadja a vendégeket. A Josić borászat érdekessége, hogy 
borosüvegeikre ragasztott cimkék ritka madárfajtákat ábrázolnak, 
ezzel is népszerüsítve a Kopácsi Rét Természetvédelmi Park értékeit. 
Minden adrenalin-éhes borbarátnak el kell ide látogatnia október 
hónap első hetében, mikor is hagyományosan itt tartják Horvátország 
legszórakoztatóbb bor-maratonját

Vina Belje Borászat
Hercegszőllős, Petőfi  S. u. 2, Horvátország
mob. +385 91 179 08 81
web. www.vinabelje.hr

Josić borászat és étterem
Vörösmart, Hegy út 194, Horvátország
tel. +385 31 734 410 | mob. +385 99 7365 945
web. www.josic.hr 

A BARANYAI DUNA-MENTE BORAI

#bor_vino  #anya_majka

Tudták-e?
Baranya olyan földrajzi területi 

egység, amely Horvátország és Mag-
yarország között oszlik meg, magyar 

jelentése a „Bor anyja“ igazolt is a 
határ mindkét oldalán elhelyezkedő 

számos szőlészetnek és borászatának 
köszönhetően.



Csúzán a régi malomban kapott helyet az Asztalos 
kerámia műhely, ahol meggyőződhetünk arról, 
elődeink miben szolgálták fel ételeiket és itták házi 
boraikat. Jelentkezzenek be és Önök is kóstolják meg 
kerámia edényekben, tálakban készült hagyományos 
ételeiket. A kerámia műhelyben lehetőségük van 
saját csészéjük, táluk, vagy egyedi kerámiatárgyuk 
megrajzolására, dśzítésére. Ugyan abban a faluban 
érdemes ellátogatni a híres kulen készítőhöz, Matijević 
OPG családi gazdaságába. Kulenje csúcsminőségét 
a régi családi recept és a fi gyelmesen kiválasztott 
legjobb alapanyagok alkalmazása mellett a gyártási 
folyamat magasszintü tiszteletben tartásával éri el. A 
közeli pincesoron érdemes megkóstolni a borokat, 
ételeket, betérve a hangulatos családi borászatokba, 
éttermekbe és panziókba.

ISMERJE MEG CSUZÁT

Asztalos kerámiaműhely
Csúza, Marsal Tito u. 96, Horvátország
tel. +385 31 705 367
mob. +385 98 945 5990

Matijević kulenkóstoló
Csúza, Kossuth Lajos u. 10, Horvátország
mob. +385 91 1574 768, +385 91 3794 195
web. www.kulen-matijevic.hr

#kerámia  #kulen  #gasztronómia  #csúza



KENYÉR, EMBEKER, SZOKÁSOK 
Vörösmart után a Báni hegyen át vegyék útjukat Darázs, vagy Izsép irányába, ahol a Duna-ág, 

a népszerű Puskás strandja mellett a Szent Péternek és Pálnak szentelt barokk templom áll, 
amelyhez különös események kapcsán számos legenda kötődik és miszerint tornyot 

sose építettek rá. Izsépen található a Horvát Köztársaság Műemlékvédelmi 
nyílvántartásában szereplő Sokác ház, amely eredeti falusi porta, 

gazdaság, ingatlan műemlék. A házban őrzik a helyi sokác lakosság 
anyagi és szellemi kultúrális értékeit. Az út Dályok faluba 

vezet, ahol keressék meg az „Öreg malmot“. Az egyik 
legrégebbi, piacra termelő hengermalomról van 

szó, amely örlőgépei a XIX. század második 
feléből származnak.

Šokačka kuća, Topolje - Izsépen, Horvátország
tel. +385 31 737 028
mob. +385 98 909 5286
e-mail. kontakt@sokacka-kuca.com
web. www.sokacka-kuca.com

Tudták-e?
A sokácok egy horvát népcsoport, akik több évszázaddal ezelőtt 

Bosznia-Hercegovina területéről érkeztek a Dráva-Száva-Duna  által 
határolt területre. A magyar Baranyában is él a horvát sokácok egy része. 

A magyar határon legdélebben fekvő település Kásád falu tájházában őrzik 
a szokásaikat, népművészetüket és kultúrájukat bemutató tárgyaikat. A 

sokácok vidám nemzetként külön fi gyelmet fordítanak a hagyományok 
ápolására, ami a folklór egyesületeik számából i kitűnik. A hagyományos 

lakodalmakra is nagy fi gyelmet fordítanak, amely napjainkban is 
lovasfogatokkal és nagy mennyiségű  pálinka kiséretében zajlanak.



Az út a határon keresztül a magyar Baranyába vezet, Mohács 
városáig. A várostól nem messze a Dunába torkolló Csele patak 
partján áll a teljesen felújított középkori Szent Miklós vízimalom. 
A malom első írásos emlitése 1331-ből származik. Az 1591-es török 
adójegyzék már több Mohács melletti pataknál működő malomról 
tesz említést. Régi okmányokból kiderül, hogy a mai malom épülete 
már 1721.-ben létezett, a malom és a ház mai kinézetét 1930.-ban 
nyeri el.  A Szent Miklós vízi és taposómalom napjaink egyik ritka 
malom műemléke, amely épületén keresztül folyik a patak. 2007.-
ben a Bugarszki család tulajdonába került, akik a régi iparok iránti 
szeretettől vezérelve hozzáláttak a malom felújításához. A csodás 
környezet és a malom területe napjainkban, számos művészeti 
és kulturális rendezvénynek helyet adva a fi atalok és idősek 
gyülekezőhelye lett. Ottjártukkor feltétlen keressék meg a nagy 
malomkereket, amelyet emberi erővel – taposva mozgatnak meg.

BORJÁD MALOM
Mohácstól nem messze és Bólytól 6 
Km-re a magyar Baranya délkeleti 

részén, Borjádon található a volt 
Széchenyi uradalmi vízimalom. A Török 

Birodalom alóli felszabadulás után a 
fi atal Batthyányi Ádám gróf vitézsége 

elismeréseként ezt az uradalmat kapja 
tulajdonba. 1701-es okmányok két 

vizimalomról tesznek említést. A ma is 
álló vizimalom, amelyet Szent Ambrus 
néven is illetnek, az 1840-es években 

klasszikusan emelt épület. Teljes felújítását 
követően apartmanos elhelyezés 
és éttermi kínálata is van a faluba 

látogatók számára. A néhai vizimalomból 
csak egy-két malomkő töredék, a 

rekonstruált mennyezet és vizimalom 
támasztógerendái maradtak meg.

Szent Ambrus Vízimalom
Borjád, Deák F. u. 1/b, Magyarország

Oszkár Pohl
tel. +36 20 9169 873

e-mail. ambrusmalom@gmail.com

SZENT MIKLÓS VÍZIMALOM

#mohács  #unesco  #buše_busójárás

Tudták-e?
Mohács messze földön híres a sokác farsangi szokásról, az ugyn. „Buše“, azaz a Búsó-
járásról, amely a tél végét fényjelzi. Február hónapban a helybéliek szörnyű, állatformáju 
maszkokat öltve magukra, életre keltik a tél gonosz szellemei elűzésének legendáját. A hagy-
ományt követő művészet és kisipar megőrízte a búsók számos csoportját, akik nemzedékről 
nemzedékre átadták követőiknek a maszkok faragási technikáját és az ünneplés ritusát.

Szent Miklós vizimalom 
Mohács - Szőlőheg, Sombereki út, Magyarország
Bugarszki Norbert | tel. +36 20 411 4474 
e-mail.  patakmalom@gmail.com | web.  www.patakmalom.hu



VILLÁNY
A Molnárok útja áthalad Villány gazdag bortermő 
vidékén is, amelyet Magyarország egyik legfontosabb 
és legnapsütöttebb borászati régiójának tartanak. 
Elsősorban vörös és piros boráról híres. Legismertebb 
borfajtáik a portugizac és a cabernet franc. 1994.-ben 
itt alakult meg Magyarország első borútja, Villány és 
Siklós vonalán, 30 Km hosszúságban. A vidék számos 
borfesztíválja idején tett egyik látogatásuk alkalmával, 
tekintsék meg a Bormúzeumot is.

Eszék – Villány: 60 km
Villány – Mohács:  30 km
Villány – Pécs: 35 Km

Villány-Siklós Wine Route Association
Villány, Deák F. ut. 20/A, Magyarország
tel. +36 72 492 242
web. villanyiborvidek.hu
e-mail. info@borut.hu



Látogassák meg 2010 Európa Kulturális Fővárosát, Pécset! A Zsolnay Kulturális 
Negyed Pécs kihagyhatatlan látnivalója. A történelem és tudás városában egy 
védett ipari- és örökségkomplexum, mely gazdag tartalmával és kínálatával az 
összes látogató számára egyedi élményt nyújt. A Család-és Gyártörténeti Kiállítás 
bemutatja a Zsolnay család legfontosabb pillanatait az egyszerű kerámiától a 
„különleges“ díszkerámiáig, beleértve az ipari dinasztia legfontosabb sorsalakító 
momentumait.A városban egész évben rendezvények várják a látogatókat. A 
népszerű bor-, zenei- és fi lmfesztiválok csak néhány eseményt jelentenek a széles 
programpalettán, melyek nagy számban vonzanak látogatókat Pécsre. Pécs 
városának Történelmi Múzeumában megtalálhatóak a területen egykor létező 
és mai napig fennálló malmokról szóló történelmi iratok: képek, fotók, alaprajzok 
és dokumentumok. Ezeknek köszönhetően tárhatjuk fel a Molnárok útjának 
különlegességét.

#pečuh_pécs  #epk2010  #zsolnay

Zsolnay Kulturális Negyed 
7630, Pécs, Zsolnay Vilmos ut. 37
web. www.zsolnaynegyed.hu
e-mail. info@zsn.hu

Tourinform Pécs
7621, Pécs, Széchenyi tér 7.
tel. +36 72 213 315, +36 72 511 232
web. www.iranypecs.hu
e-mail. pecs@tourinfom.hu

ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED



A Nyugati-Mecsek völgyében megbújó település egyaránt ideális kikapcsolódásra a természet és a különféle 
sportok kedvelői számára. A festői szépségű Orfűt a természeti kincsek harmóniája - tavak, dombok, erdők 

- teszik igazán különlegessé. A településen és a szomszédságában fekvő négy tónak köszönhetően, Orfű számos aktív 
kikapcsolódási lehetőséget kínál az év minden időszakában. A Pécsi-tó partján elhelyezkedő OrfűFitt Jurtatábor az ország 
egyik legszebb fekvésű kempingje. A természeti szépségek és sportolási lehetőségek mellett, azonban a kultúra kedvelőinek is 
akad ínyencség Orfűn. Az Orfűi Malommúzeum, amely az ország egyik legszebb ipartörténeti emléke az őrlés technológiáját 
mutatja be az őskortól napjainkig. Mindezt kétféle malomtípusban, egy lóhajtásos szárazmalomban és egy működő 
vízimalomban. A szárazmalom a kétszáz éves olajütővel nem csak Magyarországon, de egész Közép-Kelet Európában 
ritkaságnak számít. Az új látványosságként, jelenleg épülő papírmalom a hagyományos papírkészítés technológiáját fogja 
bemutatni. A molnár nyári konyhájának kemencéjében a mai napig sütik a kézzel dagasztott, kovásszal érlelt kenyeret. 
Augusztus 20-án, az Új Kenyér és a magyarok államalapításának ünnepén a malomnál is minden évben színes programok 
kísérik a kenyérszentelést.

Orfűi Malommúzeum  - Malomkő Alapítvány 
7677 Orfű, Füzes Antal sétány 3.
Füzes Kata | Mob. +36 20 466 5506
Web. www.malommuzeum.hu 
e-mail. fuzes.kata@gmail.com 

Tudták-e?
A magyarok augusztus 20-án, 

államalapító királyuk, Szent 
István napján tartják legnagyobb 

nemzeti ünnepüket, amelyet 
az ország minden pontján 

kenyérszenteléssel és változatos 
programokkal ünnepelnek.

Orfűi Turisztikai Egyesület Tourinform Irodája
7677 Orfű, Széchenyi tér 1.
tel. +36 72 598116 Mob. +36 30 7736 538
Web. www.orfu.hu
e-mail. orfu@tourinform.hu

ORFŰ



KESZLER MALOM  
A Keszler malom  első tulajdonosa 
nevét viseli és Mecseknádasd 
magyar településen található, 
nem messze a Szent István 
kápolnától, a Réka folyó közelében. 
A feljegyzések szerint 1815.-
ben 15 bejegyzett vizimalom 
működött Mecseknádasdon. 
Utolsó tulajdonosa Beer Frigyes 
volt, aki Keszler József fi ától vette 
bérbe. A malom 1953.-ig üzemelt, 
napjainkban restaurálták és így 
megőrízték az utókor számára 
is. Az épületben apartman 
bérelhető, nagy kerttel és réttel. 
Megtekintése után látogassanak el 
a borospincékbe, kóstolják meg a 
hazai borokat és ételkínálatukat.

#keszler  #malom  #pihenés

Keszler Guesthouse
Mecseknádasd,Kossuth u. 86,
Magyarország
Livia Keszlerne Knoch
phone.  +36 72 463 651
 +36 20 772 6180
e-mail. livia.knoch@gmail.com 

Tudták-e? 
A Soproni Kereskedelmi Kamara 

1863. – 1865. között készült jelentése jó 
betekintést nyújt a XIX. század malomip-

arába. Egy érdekes adat arról tesz említést, 
hogy a kis falusi malmok nem versenyezhet-

nek a nagy malmokkal, mert primitiv 
felszereltségüknél fogva nem tudnak eleget 
tenni a vásárlók elvárásainak. Oka ennek a 

falusi malmok tulajdonviszonyában rejlik, a 
földtulajdonosok kezén vannak, a munkát 

bérlők végzik, akiknek nincs pénzük a felú-
jításokra. Igy nem csoda, hogy a nagy malmok 

vásárlóinak száma emelkedik. - vonták le a 
következtetést a jelentés végén.



Hosszúhetényben a Dallos-Böröcz-
féle vízimalom családi örökség. 
Szenvedélyes tulajdonosai 
öreg tárgyak gyüjteményének 
bemutatásával igyekeznek a 
molnárok életét közelebb vinni 
a látogatókhoz. Almalomb 
éttermük a XIX.-ik századi 
felújított vizimalom épületében 
van, ami a hagyomány és 
modern ötvözetét sugározza, 
vendéglátói viszonyulásuk az 
egészséges táplálkozáson alapul. 
Térjenek be barátaikkal egy 
pohár borra, együttlétre, vagy 
időnként rendezett ambientális 
eseményükre az Almalomb 
étteremben.

HOSSZÚHETÉNY

Almalomb
Hosszúhetény,Ormándi u. 19.
Magyarország
tel. +36 30 486 2113 
web. www.almalomb.com

#almalomb  #hosszuheteny

Tudták-e? 
Az Etno falvak fontos szerepet játszanak a török birodalom 

összeomlását követően e-területre telepedett magyar, német és 
horvát lakosság edukációjában és a kulturális önazonosulásuk 

előmozdításában. Napjainkban ezekben a falvakban a hagyományos 
falusi házakban„élő muzeumok“ működnek, ahol a látogatókat 

meglegyintheti a mult szele, a müvelődési, történelmi érdekességekkel 
átszőtt mesék közepette, amelyek a régmult életformáról szólnak, 

mikor egyetértésben éltek és dolgoztak. Hosszúhetény faluban 
1860. épített múzeum áll. A történelmi épület hagyományos Duna-

menti stilusban épült, napjainkban gazdag és értékes kerámia és 
textilgyüjtemény kiállításának ad helyet.



„A part menti réteken állatok legelnek, a ligetekben vesszőt vágnak a 
kosárfonáshoz, a folyóban szorgos kezek mossák a ruhákat. A Dráva 

folyama békét árasztva hajtja a vizimalmot, amely köve finom porrá őrli a 
búzát – búzaliszté. Forró már a kenyérsütő kemence, egész éjjel érlelődött 

a kovász. Nagymamáink jól tudják a kemencében sült kenyér készítését. 
Vegyél lisztet és vizet, adj hozzá csipet sót, jól dagaszd le, hagyd meleg 

helyen, hogy jól megkeljen, átgyúrni és mehet a kemencébe, ahol 
türelmesen ki kell várni amíg szépen megsül. A kenyérből törj egy darabot, 

kend be zsírral, vagy szílvalekvárral és örömödet leled benne.“

HUNYJÁK LE SZEMEIKET ÉS KÉPZELJÉK EL



Látogassanak el a Molnárok útján Eszéktől Orfűig tartó érdekes rendezvényekre. Elkerülhetetlen részei, úgy az egye-
temi, mint a városi életnek a számos művelődési és kulturális rendezvények és fesztíválok.

RÉGISÉGEK VÁSÁRA ESZÉK SZÍVÉBEN, HORVÁTORSZÁGBAN
Látogasanak el a régiségek vásárára, amelyet minden hónap első szombatján tartanak Eszék Város történelmi központ-
jában, az eszéki várban. A központi Szentháromság téren különböző iparos termékeket, falusi gazdaságokban készült 
fa-játékokat, sajtokat, füstölt húsárut, bort, pálinkát, befőtteket és az elmaradhatatlan pékárúkat vásárolhatnak.
www.tzosijek.hr

ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁL - PANART FESTIVAL, MAGYARORSZÁGON
Mindenképpen látogassanak el erre a multikulturális eseményre, amely augusztus elején a magyar Baranya négy 
falujában és a Villányi borvidéken zajlik. Már a rendezvény elnevezése is ékesen bizonyítja, jól fel kell készülni egy 
őrült mulatságra. A fesztívál alatt a nagyszámú közönségre több, mint 50 színházi előadás, hangverseny és különböző 
művészi esemény vár. A fesztívál pár napja alatt az öreg pajták, borutak, búzamazők és a parkok is szinpaddá alakul-
nak át, amelyen számos hazai, de híres külföldi előadó is fellép.
www.ordogkatlan.hu

FOO - "FISHING ON ORFŰ" FESZTÍVÁL MAGYARORSZÁGON
A FOO fesztívál jó helyszin az összejövetelre, nem messze Pécs városától a Panoráma campingben. Az Orfűi tó ideális minda-

zoknak, akik a városi közegből ki szeretnének menekülni a természetbe. A fesztívál idején számos koncert kerül megtartásra, 
amelyeken hazai, de világhírü zenészek, együttesek is fellépnek. A Fesztívált hagyományosan június második felében tartják.

www.fi shingonorfu.hu

SZALMA - LAND ART FESZTÍVÁL, HORVÁTORSZÁG
A Szalmafesztívál egy olyan művészi elképzelés, amely egyesíti a megnyilvánulás és a művészi alkotás helyszinét. A 

Fesztívál sikeresen egyesíti a modern szobrászat szalmában való érvényesülét, abban az anyagban, amely jellemző 
és régi aratási szokásainkkal hagyományos ezen éghajlat alatt. Ezzel ez a helyi és regionális fesztívál is szélesebb 

időbeli és földrajzi dimenziókba lép át.
www.slama.hr



A FŐ LÁTNIVALÓK AZ 
ÚTVONALON - HORVÁTORSZÁG
1. Vízimalom a Dráván
2. Kopácsi-rét Természetvédelmi Park
3. "Régi Malom" Galéria Asztalos
4. Šokačka házak Topolje
5. Régi Malom Duboševica
6. Régmúlt idők utcáját - Baranya ház

KEY ATTRACTIONS 
ON THE ROUTE - CROATIA
1. Watermill on river Drava
2. Nature park Kopački rit
3. „Old Mill“ Gallery Asztalos
4. Šokac house Topolje
5. Old mill Duboševica
6. Once upon a time street -   
    Baranjska kuća



A FŐ LÁTNIVALÓK AZ 
ÚTVONALON - HORVÁTORSZÁG
7. Szent Miklós Vízimalom
8. Borjád Malom
9. Villány-Siklósi Borút
10. Zolnay Kulturális Negyed
11. Orfűi Malommúzeum
12. Keszler Malom
13. Almalomb, Hosszúhetény

KEY ATTRACTIONS
ON THE ROUTE - HUNGARY
7. Watermill Szent Miklós
8. Mill Borjád
9. Villány-Siklós Wine Route
10. Zsolnay cultural quarter
11. Mill Museum Orfű
12. Mill Keszler
13. Almalomb, Hosszúhetény



Visit interesting events on the Miller’s route from Osijek to Orfű. Numerous cultural and artistic events and festivals are 
indispensable part of the contents of urban life.

ANTIQUES FAIR - IN THE HEART OF THE CITY OF OSIJEK, CROATIA Visit the Antiques Fair which takes place every fi rst Saturday of the month in the historic center of the city of Osijek, Tvrđa. 
On the central square of St. Trinity you can fi nd a variety of craft products and goods produced at family farms such as 
wooden toys, cheese, smoked meat delicacies, wine, schnapps, food for winter and inevitable bakery products.
www.tzosijek.hr

ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁL - PANART FESTIVAL, HUNGARY Be sure to visit a multicultural event which takes place in early August, in four villages in Baranja and the Hungarian 
wine region of Villány. Name of festival translated in the Croatian is “The devil’s cauldron”, which means that you 
need to prepare for a wild party. During the festival more than 50 theater performances, concerts and various artistic 
events take place. In several festival days old barns, wine roads, fi elds and parks are transformed into stage for 
numerous local, but also the world-famous performers.
www.ordogkatlan.hu

FOO - “FISHING ON ORFŰ” FESTIVAL, HUNGARY FOO festival is a perfect meeting place, near the town of Pecs, in the Panorama campsite. Orfű Lake is a place of 
relaxation, ideal for those who want to escape from the urban environment in the close-by nature. During the festival 

there are numerous concerts featuring performances by local artists and world-renowned musicians. The festival is 
traditionally held in the second half of June.

www.fi shingonorfu.hu

STRAW - LAND ART FESTIVAL, CROATIA “Straw” is an artistic concept that combines the event and the area of artistic activity. Festival successfully combines 
contemporary sculptural expression in the straw, as a material that is both distinctive and traditional for this region with 

ancient harvest practices, which the local and regional festival takes on a broader dimension of time and place.
www.slama.hr



“Along the river bank, the grazing cattle on pasture, in the woods peasants 
cutting down wicker for knitting basket and on the river side hardworking 

hands washing linen. The flow of the river Drava brings peace, runs the 
mill, the mill stone grinds wheat, to a fine powder - wheat flour. The oven is 
heated, yeast prepared overnight. Grandmothers know the secret recipe 

for baking bread. Add a pinch of salt, flour and water, knead for a long 
time, leave the mixture in a warm place, knead for little bit longer and then 

put in an oven and patiently wait to be baked. Break a piece of bread, 
coat with grease or homemade plum jam and enjoy it.“

CLOSE YOUR EYES AND IMAGINE



Water Mill near the town of 
Hosszúhetény, is owned by very 
passionate owners who are 
trying to get the experience of 
the way of life of millers closer 
to visitors through a collection 
of old objects and structures. 
Almalomb Restaurant is located 
in the renovated space of the 
former watermill from the 19th 
century and is steeped in tradition 
combined with great modern 
but unobtrusive hospitality based 
on approach of healthy eating. 
Stop by for a glass of wine, 
hang out with friends and enjoy 
environmental events, periodically 
organized in Almalomb.

HOSSZÚHETÉNY

Almalomb
Ormandi. 19. Hosszúhetény, 
Hungary
phone. +36 30 486 2113
Web. www.almalomb.com 

#almalomb  #hosszuheteny

Did you know? 
Ethno villages play an important role in education and

promotion of the cultural identity of Hungarians, Germans and 
Croats, who have inhabited this region after the collapse of 

the Ottoman Empire. Today, in the villages there are “living museums” 
located in the traditional village houses, where visitors can enjoy true 

cultural and historical heritage, intertwined with living stories of how 
people once lived and worked in harmony. In the village of Hosszúhetény 
there is a museum that was built in the 1860s. Historical object was built 
in the traditional trans Danube style, and today it contains exposition of 

rich and valuable collection of ceramic tableware and textiles.



KESZLER MILL Keszler mill named after the fi rst 
owner of the mill, is located in the 
Hungarian town Mecseknádasd, 
near the Chapel of St. Stephen, 
near the river Reka. Records say 
there were 15 registered watermills 
in Mecseknádasd in 1815. The last 
owner of the mill was Frigyes Beer, 
who rented the mill from József 
Keszler. The mill was in operation 
until 1953, and today it is restored 
and thus preserved. The object 
offers the possibility to rent the 
apartment, with a large garden 
and meadow. After the tour, visit 
the wine cellars, taste the wine and 
enjoy the gastronomic offer.

#keszler  #mill  #vacation

Keszler Guesthouse
Kossuth u. 86, Mecseknádasd,
Hungary
Livia Keszlerne Knoch
phone.  +36 72 463 651
 +36 20 772 6180
e-mail. livia.knoch@gmail.com 

Did you know? 
Reports of Chamber of Commerce 

Sopron from 1863 to 1865 year, give an 
overview of the milling industry in the 19th 
century. One of the interesting data shows 

that small rural mills can not compete with 
the big mills because they cannot easily meet 

the requirements of customers due to their 
primitive technology. The reason for this lies in 

the ownership of rural mills, which are in the 
hands of landlords, while the “tenants” deal 

with work often not being able to properly 
safeguard and protect the mills. So, the reports 

conclude, it is no wonder that the number of 
buyers of large mills increases.



Most people who know the place Orfű, love it. The village is hidden in the valleys of the Western Mecsek, 
equally ideal for enjoying nature, sports and entertainment. The harmony of natural beauty - lakes, mountains 

and forests, makes this place of picturesque beauty, perfect for relaxation. Orfű offers visitors many opportunities for an active 
vacation in every season. All of this is due to four lakes which are located in the village, and nearby beautiful natural sights. On 
the shore of Lake Pécs is one of the most beautiful camps in Hungary – yurt (cottage) camp OrfűFitt Jurtatábor. In addition to 
the number of natural attractions, there is a special attraction for lovers of culture – Mill Museum of Orfű. It exhibits a valuable 
collection of industrial heritage that offers its visitors an experience of milling grain and baking bread. Here you can see two 
types of mills in operation, the dry drive mill (suvara) and the watermill. Horse powered mill, brought from place Mekényes, 
is particularly signifi cant as one of the few original mechanisms of this type in Eastern Europe. Mill machinery exhibited in 
museum, historical and industrial rarity, will indeed amaze you while running! There is a preserved oil press and mill for the 
production of paper, which is currently in the reconstruction phase. Special ceremony takes place at the Museum on St. 
Stephen, in August 20th, along with the bread, dance and song celebration as the most important Hungarian holiday.

Millstone Foundation - Mill Museum of Orfű
Füzes Antal sétány 3., Orfű, Hungary
Kata Füzes
phone. +36 20 466 5506
Web. www.malommuzeum.hu 
e-mail. fuzes.kata@gmail.com 

Did you know?
Day of St. Stephen, the

most important Hungarian 
king and founder of the 

Hungarian state, is thebiggest 
holiday of the Hungarian 

people, which is celebrated
on August 20th.

Orfű - Tourist information offi ce
7677 Orfű, Széchenyi tér fi rst
tel. +36 72598116 Mob. +36 30 77 36 538
Web. www.orfu.hu 
e-mail. orfu@tourinform.hu 

ORFŰ



Visit the European Capital of Culture in 2010 – City of Pécs. An unavoidable 
facility in the city of knowledge and history is the complex of protected industrial 
heritage - the Zsolnay Cultural Quarter, which, within its content, offers something 
for everyone. Exhibition of family history and the Zsolnay factory, represents 
important moments in the life of industrial dynasties, from the development of 
simple to “special” decorative ceramics to fateful events that affect family life 
dynasty. Throughout the year, many events are held in City of Pecs. Popular 
wine, music and fi lm festivals are some of the events that bring together a large 
number of visitors. In the City History Museum look for historical documents such 
as pictures, photos, drawings and maps of the mills that were once, or are still in 
this area, which make Millers’ route so special.

#pečuh_pécs  #epk2010  #zsolnay

Zsolnay Cultural Quarter
Zsolnay Vilmos Tues. 37, Pecs
Web. www.zsolnaynegyed.hu

Tourist Information Center Pecs
Széchenyi tér 7, Pecs, Hungary
phone. +36 72213315, +36 72511232
Web. www.iranypecs.hu
e-mail. pecs@tourinfom.hu

ZSOLNAY CULTURAL QUARTER



VILLÁNY Millers’ route passes through the rich wine area 
of Villány, which is considered one of the most 
important and sunniest wine regions of Hungary. It is 
known primarily for the production of red wine. The 
most important wine varieties of Villány region are 
Portugieser and Cabernet Franc. In 1994 was founded 
the fi rst wine route in Hungary, 30 km from Villány-Siklós. 
During a visit to one of the number of wine festivals of 
this region, visit the Wine Museum.

Osijek - Villány: 60 km
Villány - Mohacs: 30 km
Villány - Pecs: 35 km

Villány-Siklós Wine Route Association
Deák F. Tues. 20 / A, Villány, Hungary
phone. +36 72492242
Web. villanyiborvidek.hu
e-mail. info@borut.hu



The route will take you across the border to Hungarian Baranja to the 
town of Mohács. Not far from the city, along the creek Csele which 
fl ows into the Danube, there is a completely renovated medieval mill, St. 
Nicholas watermill. Watermill St. Nicholas is one of the few mill monuments 
of our time, where the stream runs through the building. Family Bugarszki 
became the owner of the mill in 2007. As passionate craft lovers they 

begun reconstructing it. 
Today, beautiful scenery 
and mill are an area where 
young and old people 
gather around, organizing 
a cultural - artistic events. 
Be sure to look for a large 
mill wheel driven by a man 
walking!

MILL BORJÁD Borjád mill is located in the southeast 
part of the Hungarian Baranja, near 

Mohács, and 6 km from Bóly. After 
liberation from the Ottoman Empire 

young Adam Batthyányi became 
the owner of this part and founded 

the country. Records from 1701 speak 
of two horizontal watermills. Today’s 

mill, called St. Ambrose watermill, 
is a classic building from the 1840s. 

After a completed renovation it 
offers apartment accommodation 

and restaurant offer for all visitors of 
the village. Only several pieces of 

a millstone, a reconstructed ceiling 
and support beams of the watermill 

are conserved.

Szent Ambrus Vízimalom
Deák F. u. 1/b, Borjád, Hungary

Oszkár Pohl
tel. +36 20 9169 873

e-mail. ambrusmalom@gmail.com

WATERMILL ST. NICHOLAS

#mohács  #unesco  #buše_busójárás

Did you know?
Mohacs is known for Šokac Carnival custom called “buše” or in Hungarian “Busójárás”, 
which marks the end of winter. In February residents revive old legend of scaring away evil 
spirits of winter and dress in scary animal shapes costumes. A number of bušari who carve 
masks and ritual celebrations from generation to generation have preserved arts and crafts 
which follow the custom. 

Watermill St. Nicholas - Szent Miklós Mali
Mohács - Szőlőhegy, Somberek út, Hungary
Norbert Bugarszki | phone. +3620 411-44-74
e-mail. patakmalom@gmail.com | Web. www.patakmalom.hu



BREAD, PEOPLE, CUSTOMS After Zmajevac sail out over the hills of Bansko in direction of Draž and Topolje, where you will fi nd 
branch of the Danube and popular bathing resort Puskas, the Baroque church dedicated 

to St. Peter and Paul, known for the legends associated with unusual events and the 
fact that the tower was never built. In Topolje there is Šokačka house, original 

estate, registered immovable cultural property in the Register of protected 
cultural heritage of Republic of Croatia. There is a collection of 

preserved tangible artifects and intangible spiritual culture of 
the domestic Šokac population in the house. The route 

will lead you to the village of Duboševica where 
you can search for “Old Mill”. This mill is one 

of the oldest mills that produced fl our for the 
market, and grinding machines date from 

the second half of the 19th century.

Šokac House, Topolje, Croatia
Ulica Republike 39a, Topolje, Croatia
phone. +385 31737028 | cell hone. +385 989095286
e-mail. kontakt@sokacka-kuca.com
Web. www.sokacka-kuca.com

Did you know?
Šokci are Croatian ethnic group, which arrived in the area

between the Drava, Sava and Danube rivers from Bosnia and 
Herzegovina centuries ago. Part of Šokci live in the Hungarian 

Baranja. In the village Kásád, located in the south of the Hungarian 
Baranja, is a museum where exhibits depict life of Šokci. Šokci are 

naturally cheerful people who pay special attention to their traditions, 
as evidenced by their folklore associations. Šokci pay special attention 

to wedding customs,that are still run by the parade of horse-drawn 
carriages and a sizable amount of schnapps consumption.



In the village of Suza, at the Ceramics Workshop 
Asztalos located in an old mill, fi nd out what did our 
ancestors used to serve family meals in and how 
they used to drink wine. Make an appointment and 
taste the traditional dishes served in ceramic pots 
and bowls. In the Workshop paint your own dish, a 
plate, a cup or your own unique piece of pottery. In 
the same place visit family farm called „Matijević“, 
a well-known manufacturer of special saussage 
prepared by a local recipe „Baranja Kulen”. Top-
quality of sausage is achieved due to special family 
recipe, careful selection of the highest quality 
ingredients and commitment to high standards of 
production process. In a number of nearby wine 
cellars taste wines and dishes in the atmosphere of 
family wineries, restaurants and guest houses.

EXPERIENCE SUZA

Ceramics Workshop Asztalos
Maršala Tita 96, Suza, Croatia
phone. +385 31 705 367
cell phone. +385 98 94 55 990

Kulen Tasting room Matijević
Ulica Košut Lajoša 10, Suza, Croatia
Cell phone. +385 91 1574 768, +385 91 3794 195
Web. www.kulen-matijevic.hr

#ceramics  #kulen  #gastronomy  #suza



If you continue along the main road through the Kneževi 
vinogradi, at the foot of the hills of Bansko, famous vine-
yard, you will reach the third oldest winery in Croatia – 
„Wines of Belje“. Through the fairytale wave of vineyards 
on top of the hill, the road takes you to the lookout, and 
the view extends far to the south, all the way to Osijek 
and to the north to Mount Harsányi, on whose western 
side are vineyards belonging to Hungarian wine region 
called Villány. Part of the old cellar is wine tasting room, 
open for visitors every day from 10.00 am to 5.00 pm.

Zmajevac is a village close to Suza, also known by its 
winemakers and two wine streets, which are cut into the hill. 
You can taste different wines in numerous wine cellars by 
appointment and visit the restaurant and wine cellar Josić 
that is open every day from 1:00 pm except on Mondays. 

All wine connoisseurs looking for adrenaline should visit this 
place in the fi rst week of October, when the most fun wine 
marathon in Croatia is traditionally held.

Winery Vina Belje
Šandora Petefi ja 2,
Kneževi vinogradi, Croatia
cell phone. +385 91 179 08 81
web. www.vinabelje.hr

The winery and restaurant Josić
Planina 194, Zmajevac, Croatia
Cell phone. +385 99 7365 945
phone. +385 31 734 410
web. www.josic.hr

CROATIAN DANUBE WINES

#bor_wine  #anya_mother

Did you know?
Baranja is a geographical region that 

is shared by Croatia and Hungary, 
whose name translated from the 

Hungarian language means “mother 
of Wine”, which it really is, thanks 

to the many vineyards located on 
both sides of the border.



DUKE’S TASTING STREET OF
FORGOTTEN TIME Millers’ route leads into the heart of Croatian Baran-

ja, at the beginning of the wine roads, where Duke’s 
Tasting Room is located. It is a small castle in which 
the distillery keeps its secret of production of top 
quality fruit schnapps in the traditional way the na-
tives from this area used to prepare it. 

In the ethno village Karanac visit “Street of forgotten time”, that 
companions restaurant “Baranja House”. The street is a kind of 

open-air museum with a total of seven old barns accommodating 
potter, carpenter and cooper workshop, weaving workshop, 

a barber shop and a tavern “Under the pear.” Take a peek at 
Blacksmith’s house constructed in the traditional Baranja 

way – from mud 
and chaff, and 

icehouse in which 
the locals kept 

the ice from the 
Danube, above 
which there is a 

lookout with a 
view of the entire 
village Karanac, 

Bansko hill and 
beautiful vineyards. 

Duke’s tasting room for schnapps
Association of fruit schnapps producers
Lipa bb, Kneževi vinogradi, Croatia
phone. +385 95 3131 111; +385 99 2122 547
web. www.upriv.hr

Baranja house
Kolodvorska 99, Karanac, Croatia
phone. +385 31 720 180
cell phone. +385 98 652 900
web. www.baranjska-kuca.com
baranjskakuca@gmail.com



KOPAČKI RIT If you head north from Osijek over the river Drava, you will come to the Croatian part of Baranja. Passing through the 
village of Bilje,soon you will come to the village Kopačevo, which is near the Kopački Rit nature preserve. At the very entry 
of the park is the tourist reception center and a replica of the so-called suvara, the dry, horse-powered mill . Kopački Rit 
Nature preserve is one of Europe’s largest natural wetlands. Located at the confl uence of the Drava and the Danube, in 
the middle of the European Danube Region, the “delta” is home to over 290 species of birds such as white-tailed eagle, 
white and black storks, herons, cormorants, swans and wild ducks. The preserve is home to dozens of species of other 
animals such as deer, wild boar, badgers, beavers, foxes and martens, and a variety of lizards and snakes, none of which, 
located in the preserve, is poisonous. Hidden deep in the woods of oak and maple, lies hunting castle Tikves, famous 
imperial residence of the Habsburg family, and then Tito, the president of the former Yugoslavia.

#kopacki_rit  #nature_park #baranja  #suvara

Did you know?
Mills on the dry drive used to be

very common throughout the Danube 
region, and were built in places away 

from the major watercourses. This new 
mill had horse cart drive, usually 1 to 
2 horses, and in Slavonia was named 

„suvara“ since it grinds dry.

Kopački rit Nature Park - reception center Kopačevo
Ritska bb, Bilje, Kopačevo, Croatia
phone.  +385 31 445 445; +385 31 752 320
cell phone. +385 99 263 6771; +385 99 438 5020
web. www.pp-kopacki-rit.hr
e-mail: prijemni.centar@pp-kopacki-rit.hr



Tourist Board of the City of Belišće
Kralja Tomislava 206, Belišće, Croatia
phone: +385 31 533 330 mob.: +385 99 24 24 199
web. www.tzbelisce.net
e-mail: tzbelisce@tzbelisce.net

Near Osijek, more to the west, there is the resting area in 
Bistrinci. If you are a passionate fi sherman you can join the 
locals who gladly come here very often. If you want to 
enjoy nature, you can use the sport fi elds for soccer and 
volleyball, grill for tourists, a gazebo for 80 people and visit 
the replica of an old watermill which is located here for 
almost 80 years. This region and its local craftsman are well 
known for their skills of manufacturing wooden river boats. 
Near by, at the middle of the forest, surrounded by fi elds 
and near the river Drava, you can visit the Shrine of St. 
Anne as a magnet that calls for a meditative break in the 
countryside.

RELAX IN BISTRINCI

#bistrinci  #drava  #fi shing



Did you know?
On the Vatroslav Lisinski Square, at Osijek’s Tvrdja, 
is the building of the former military bakery, protected 
monument of architectural heritage. In the basement of 
this outstandning building are two wood-fi red ovens. In 
the early 20th century, starts a story of Mr. Piller, local 
entrepreneur, who bought the mill for the production of 
fl our and named it „Karolina“ after his wife. A century 

later a company named Mlinar continues the tradition of 
the manufacturing and selling bakery delights in Croatian 
cities and in cities in neighboring countries. Taste Mlinar 

Bakery’s products prepared according to their own tradition 
arising from baking with love.

Tourist Board of the City of Osijek 
Županijska 2, 31000 Osijek, Croatia
phone: +385 31 203 755
web. www.tzosijek.hr
e-mail. tzosijek@tzosijek.hr



Osijek is a city in love with its “green beauty”, the 
River Drava. Its stream is linked to the development of 
the watermill crafts, large water-mills, development 
of which culminated in the 70s of the 19th century. 
At that time 60 mills had been running and working 
as a miller had became one of the most respected 
professions. Walking along the Drava promenade will 
take you to newest sight in Osijek, the magnifi cent 
replica of the mill built in the framework of the project 
“Along Millers’ route in cross-border area”. Watermill 
is located near Solarski square, the place where the 
Royal Salt Offi ce, administration and storage of salt 
on the Drava bank were located since the mid-18th 
century, northerly of the Chapel of St. Roch. A short 
distance away, in the heart of the city, lies a neo-
Gothic Cathedral of St. Peter and Paul, with a 90 
meters high tower, the second highest in South East 
Europe. If you take a nice walk to the east, along 
the river Drava, walking down the Osijek promenade 
or through the green belt of beautiful parks along 
European Avenue, you will arrive at the Tvrđa. Visit the 
Museum of Slavonia, one of the oldest museums in 
Croatia, with a variety of collections presenting and 
preserving old crafts, leaving collectors of antiques 
breathless. Finally, in one of the many restaurants and 
bars, refresh yourself with Osječko beer, which has 
been produced since 1697.

CITY ON THE RIVER DRAVA

#osijek  #drava



MILLER’S ROUTE Welcome to Miller’s route
Discover forgotten charms of fertile granaries. Go through the Miller’s 
route, from Osijek to Orfű, across Croatian and Hungarian Baranja.

For lovers of traditional crafts, lovers of local gourmet products 
and sports amateurs constantly searching for undiscovered 
experiences. Start your adventure and discover the wealth of 
industrial heritage of the city of Pecs and traditional richness of 
the city of Osijek, once the largest milling center in the second 
half of the 16th century. Visit the reconstructed river mill, located 
in the heart of the city of Osijek, on the right bank of river Drava, 
a memorial to the unbreakable bond of Slavonia and Baranja 
watercourses and the population that has inhabitated fertile 
lowland soils of golden granary since olden times. Follow the 
millers’ trails through Kopački Rit Nature Park, Suza, Duboševica 
and Mohács. Take a break in the city of Pécs, the European 
Capital of Culture in 2010, and visit memorable Zsolnay Cultural 
Quarter. The route continues along the western part of the 
mountain Mecsek to the place called Orfű, known for its four 
lakes and the Museum of The Mill, which preserves one of the 
oldest mechanisms for grinding grain in the Hungarian Baranja. 
All this and more, find on the Miller’s route that combines 
tradition and cultural practices of the people of this part of the 
Hungary and Croatia.#millers_route



„MILLER’S ROUTE” PROJECT INFO
The City of Osijek is the lead benefi ciary of the project „Along Miller’s Route in Cross-border Area“, funded within 
Hungary-Croatia IPA Cross-border Cooperation Programme. The overall objective of the project is to strengthen 
the development of cultural tourism in the cross-border area through promotion of the region’s cultural, technical 
and natural heritage. The specifi c objective is to increase the tourist attractiveness of the City of Osijek, Osijek-
Baranja and Baranya County by upgrading tourism infrastructure, creating a thematic tourist route and increasing 
tourist fl ow in the targeted region. The three main activities of the project are, therefore, the construction of 
a watermill in Osijek on the river Drava, the reconstruction of the mill complex in Orfű and creation of a cross-
border route connecting old mills, crafts, industrial and cultural heritage sights in the region. The City of Osijek, the 
Millstone Foundation from Orfű, the Tourist Board of the City of Osijek, the NGO Eco Watermill and the Regional 
Development Agency of Slavonia and Baranja jointly make up the partnership of this project.

This brochure has been produced with the fi nancial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of 
the Tourist Board of the City of Osijek and can under no circumstances be regarded as refl ecting the position of the European Union and/or 
the Managing Authority.

Ekološka udruga
Vodenica



A cross-border region where rivers
connect, not divide

GUIDE TO ADVENTURE
ALONG MILLER’S ROUTE
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