FELVIDÉKI VÁROSOK ÉS A MAGAS TÁTRA
Időpont: 2019.08.06.- 08.10.
Elhelyezés: 3* szálloda
Ellátás: félpanzió (3 vacsora szállodában, + a goral vacsora)
Részvételi díj: 115.000,- Ft
Egyágyas felár: 20.000,- Ft
Belépődíjak várható költsége: 70€

Idén megint északra fordulunk, egy olyan vidékre, amely tele van régi magyar
történelmi emlékekkel, emlékhelyekkel, mégis csak ritkán vesszük rá magunkat,
hogy felkeressük. Nem mellesleg, a táj is feledhetetlen. A kettő együtt pedig örök
élmény!
1.nap 2019.08.06  500 km: Indulás a kora reggeli órában Vépről. Rövid séta a Duna túloldalán
fekvő Komarno belvárosában létrehozott Európa-udvarban, ahol egymás mellett sorakoznak a
különböző országok építészetét bemutató házak, szimbolizálva azt a kontinenst, amely ezer éve
nemzetek sokaságának ad otthont. Következő állomásunk az érintetlenül maradt pompás
berendezési tárgyairól és látványos vadászati kiállításáról híres, a Selmeci-hegységben található
Szentantali kastély, melyet a Koháry és a Coburg család is birtokolt. Napunkat az egykori Magyar
Királyság legjelentősebb bányavárosban, Selmecbányán fejezzük be, a különleges hangulatú,
páratlan fekvésű városban töltött séta közben megcsodáljuk annak két várát is. Vacsora és szállás
Poprádon (3 éj). Poprad Hotel Satel https://www.hotelsatel.com/de/Default.aspx
2. nap 2019.08.07.  150 km: Kirándulás a Magas-Tátrába: Csorba-tó, Ótátrafüred, Tátralomnic. A
napot Késmárkon folytatjuk, ahol megtekintjük a fából készült evangélikus templomot, Thököly
Imre mauzóleumát és a „Kékfestő-házat”. A közeli Vörös Kolostornál hajóra szállva a Dunajec vad
vizein tutajozva a Tátra és a folyóvölgy szépségeiben gyönyörködhetünk.
3. nap 2019.08.08.  250 km: Első állomásunk ezen a reggelen Árva vára. Az Árva - folyó felett
meredek sziklán fenségesen elnyúló épület a történelmi Magyarország északi határán terül el.
Számos alkalommal cserélt gazdát, mégis közel 400 éve változatlan formában őrzi az útvonalat
Lengyelország felé. Ezt követően egy Unesco Világörökségi helyszín következik Vlkolinec. A
Nagy - Fátra vonulatai között csodás természeti környezetben fekvő falut már az 1300-as évek óta
említik. A 45 kőalapon emelt, agyaggal kent falú zsindelyes fából készített tájház ma is lakott. A
házak az Északi-Kárpátok népi építészetének legszebb példái. Látogatható a templom, a tájház és a
harangláb. Napunk zárásaként Rózsahegyet fedezzük fel. A kisváros, mely a Liptói-Katlanban
fekszik, a szlovák papírgyártás fellegvára. Látnivalói: a Szent András templom, városháza, kálvária.
4. nap  200 km: Reggeli után utazás Szepes vármegye hajdani székhelyére, Lőcsére. Séta a
történelmi belvárosban, a téglalap alakú főtéren, ahol a Szt. Jakab templomban található a világ
legnagyobb gótikus szárnyas oltára, Lőcsei Pál mester főmunkája. Az árkádos városháza, a
szégyenketrec, a patrícius házak és a várfal maradványainak megtekintése után továbbutazás
Szepesváraljára. A város környékét a felette emelkedő 614 m magas gránittetőn épült Szepesi vár
uralja, mely a Világörökség része. Eperjes Kelet-Szlovákia második legnagyobb városa, ahol a 14.
században épített gótikus stílusú Szt. Miklós templom által uralt főteret tekintjük meg. Utazás
Kassára, városnézés Szlovákia második legnagyobb városában, mely 2013-ban Európa Kulturális
Fővárosa volt: Szt. Erzsébet-főszékesegyház, Orbán-torony Rodostó-ház. Szállás Kassán (1 éj).
Kassa Hotel Centrum http://www.hotel-centrum.sk/

5. nap 2019.08.10.  550 km: Reggeli után hazaindulás, útközben Göncön megtekintjük a gazdag
gyűjteménnyel rendelkező Biblia-kiállítást, majd látogatás a Huszita-házban, melynek pincéjében
őrzik a tokaji bor érlelésére használt 136 literes „gönci hordót”. Következő megállónk Vizsoly, ahol
a Károlyi Biblia eredeti példányát őrzik. A Biblia megtekintése után interaktív nyomdászattal
színesített látogatást teszünk a Nyomdatörténeti Múzeumban. Boldogkőváralja felett egy ovális
alakú sziklán emelkedik a szabálytalan alaprajzú, belsőtornyos vár, ennek felfedezése után
hazautazás, érkezés a késő esti órákban.
Idegenvezetőnk a Komarnoban élő Köles József lesz az út során.
A befizetett összeg tartalmazza a teljes utazás költségeit félpanzióval (reggeli+vacsora), az
idegenvezetés költségét a már jól bevált fülhallgató készülékekkel és az utasbiztosítás díját is.
Jelentkezni 2019. február 22-ig lehet 80 ezer Ft előleg befizetésével.
Az út minimum 35 fő jelentkezése esetén indul.
Kovács Péter
20-500-5509

