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Kulturális körutak és városlátogatások szervezője 
 
 

 

 

Hétvége Közép - Szlovákiában 
3 nap 

 
 

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

 

Szállás: 2 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: Krasznahorka – Betlér – Késmárk 
Elutazás a kért helyről a kora reggeli órákban. 
Érkezés Krasznahorka várához (megtekintjük a kuruc 
versekből és Jókai regényekből is ismert „büszke várat”, 
mely kb. 300 éven át az Andrássy család birtoka volt, és 
az Andrássy mauzóleumot. Várlátogatás helyi magyar 
nyelvű idegenvezetővel). Ezt követően Betlérre utazunk -
szintén Andrássy birtok-, ahol a 70 hektáros parkban 
megcsodálhatjuk a nagyúri lakhellyé átalakított 
vadászkastélyt, melyet a főúri család 1944-ig használt. 

Utunkat az Alacsony-Tátrán keresztül folytatjuk Dobsinára, ahol a világ legnagyobb jégbarlangját (világörökség 
része) keressük fel. Késmárk az egyik legszebb felvidéki város a Poprád folyó partján, gazdag történelmi múlttal 
(régi fából készült Evangélikus templomot, XV. sz.-ban épült Thököly várat, az új Evangélikus templomot – benne 
Thököly Imrének, a Habsburg-ellenes függetlenségi harc kuruc vezérének mauzóleumát látogatjuk meg). Szállás 
Tátralomnic környékén (2 éj). 
 
2. nap: A Magas-Tátra természeti szépségei 
Reggeli után kirándulunk a Tátrába. (Lehetőség van a Lomnici csúcsig lanovkázni (2632 m). Onnan napos idő 
esetén szemünk elé tárul a csodálatos tátrai panoráma, valamint az Alacsony-Tátra hegyvonulata. Ezt követően 
kellemes gyalogtúra lehetőség van a Tar-pataki vízeséshez, ahonnan lanovkával 
leereszkedünk Ótátrafüredre (klasszikus hegyvidéki üdülőhely). Estére visszaérkezünk szálláshelyünkre. 
 
 

3. nap: Lőcse – Szepesváralja – Kassa  
Reggeli után Lőcsére indulunk, ahol meggyőződhetünk, hogy erről a 
városról nem véletlenül állítják:  a legnemesebb ékkő a Szepesség 
koronáján. Séta a reneszánsz jelleget mutató ősi városban (Szent Jakab 
templom, polgári és kézműves házak, szégyenketrec, régi 
városháza). Szepesváralja (Közép-Európa legnagyobb várromja, UNESCO 
világörökség), majd a magyar történelemben is fontos szerepet 
játszó Kassa belvárosát (Szent Erzsébet székesegyház, Orbán torony, 
Színház, Miklós börtön, II. Rákóczi Ferenc síremléke, Rodostó-ház másolata) 

látogatjuk meg. Rövid szabadprogram után indulunk haza. Érkezés az esti órákban. az indulási helyre. 
 

Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken! 


