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Kulturális körutak és városlátogatások szervezője 
 
Engedélyszám: U 000404 

 

      FELVIDÉKI  PORTYA 
5 NAP 

 

 

 

 

 

Az utazást a kért településről, az Önök által választott időpontban indítjuk. 

 

Szállás: 4 éj panzióban 

Utazás: nemzetközi engedéllyel rendelkező turista-autóbusszal 

Finanszírozás: a pályázat az utazást, szállást, ellátást, étkezést, belépődíjakat és 3 fő kísérőtanár munkadíját 

támogathatja. Nem támogatja az idegenvezető díját és költségeit (Programonként eltérhet).  

A diákok által befizetendő önrész: 0 Ft. 

 

1. nap:  Zólyom – Selmecbánya – Zsarnóca - Zsérén 

Elutazás a kért helyről a kora reggeli órákban. Zólyom (várkastély, ahol Balassi Bálint született) – Szent Antal (gróf 

Koháry András kastélya) - Selmecbánya (történelmi séta a belvárosban, melynek teljes területe védett műemlék) - 

Selmeci-hegység. - Zsarnóca - Garamszentbenedek (a bencések gótikus kolostora, szakrális jel-kódokkal) - 

Nagyvezekényi csata színhelye, emlékmű, ahol a négy Eszterházy elesett - Zsitvamente, Malonya a Felsőahai tájház, 

pincesor - szállás Zsérén vagy környékén.(4 éj) 

2. nap: Kistapolcsány – Nyitra – Zobor hegy - Csitár 

Zoborerdő (bölény rezervátum) – Kistapolcsány (Rákóczi kastély és múzeum, Stróbl Alajos állatszobrok az 

angolparkban) - Gimeskosztolány (korai román stílusú Szent György templom) - Nyitra (püspökvár, Szent István, Szent 

László szobrok, képek, Vazul-torony, városháza, Vak Bottyán háza, Konstantín egyetem) - Zobor-hegy (milleneumi 

emlékmű, az egykori bencés templom romjai) - Csitár (Kodály Zoltán emléktábla). 

3. nap: Bajmóc – Trencsén – Beckó - Pöstyén 

Reggeli után kirándulunk Bajmóc várához (a vár, melyet többek között a Thurzó és Pálffy család birtokolt, a romantikus 

francia várkastélyok hangulatát idézi) - Trencsén (Csák Máté vára, ódon belváros) - Beckó (vártúra) - Pöstyén 

fürdővárosi hangulat. 

4. nap: Nagyszombat – Dévény – Pozsony  

Nagyszombat (óvárosi séta, a Pázmány Péter alapította első magyarországi egyetem) - Dévény (túra a várromhoz, amely 

ezer éven át a történelmi Magyarország nyugati kapuja volt) - Pozsony (vár, Szent Erzsébet szobra, Szent-Márton dóm, 

ahol Habsburg-házi magyar királyokat koronáztak, Egyetemi könyvtár, Prímás- Palota. 

5. nap: Érsekújvár – Révkomárom - Párkány 

Vágsellye - Deáki (román kori temploma a magyar művelődéstörténet egyik legfontosabb emlékhelye, innen került elő a 

halotti beszédet tartalmazó Pray-kódex) - Érsekújvár főtere - Ógyalla (Feszty Árpád szülő- és nyughelye) - 

Révkomárom (séta Jókai Mór és Lehár Ferenc városában, Szent András templom, Európa-udvar) - Bény - Kéménd - 

Párkány (az újjáépített Mária Valéria-híd) - Esztergom Érkezés az esti órákban a kiindulási helyre. 

 
Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken! 


