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Kulturális körutak és városlátogatások szervezője 

Engedélyszám: U 000404 

 
Kárpátalja  

Őseink nyomában      
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: Ungvár - Nevicke 

Elutazás a kért helyről a kora reggeli órákban. A határ átlépése után érkezés Ungvárra, városnézés (Vár, Helytörténeti 

Múzeum, a vár tövében található Kárpátalja tájegységeit bemutató szabadtéri néprajzi gyűjtemény, a Skanzen, majd 

a görög katolikus bazilika, belváros nevezetességei. Továbbutazunk az Ung völgyében az Uzsoki-hágó irányába. 

Felgyalogolunk Nevicke várához,(a pogány leány vára) ahonnan gyönyörű kilátás nyílik az Ung völgyére. Ez a hely 

az ungváriak legkedveltebb kiránduló helye. Este szállás elfoglalása, vacsora. 

 

2. nap: Szolyva – Vereckei-hágó – Munkács – Beregszentmiklós 

Reggeli után utazás Munkácsra, látogatás a Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc által halhatatlanná vált várban. 

Belvárosi séta során felkeressük a Rákóczi kastélyt, (más néven Fejér-ház), Munkácsy Mihály emléktábláját és 

szobrát, valamint a római katolikus templomot. Beregszentmiklós (Schönborn-kastély és kastélypark). 

Továbbutazunk a Vereckei-hágóhoz (honfoglaló őseink itt léptek az új haza földjére Árpád vezetésével). Visszafelé 

Vereckei-szoros (a Latorca és Szarvas-patak összefolyása, a Latorca áttörése a Vereckei-szoroson, az Árpád vonal 

bunkere). Szolyva - malenkij robot-ra elhurcoltak emlékparkjának megtekintése. Este szállás, vacsora. 

 

3. nap: Beregszász – Nagymuzsaly – Bene – Csetfalva - Tiszaújlak 

Reggeli után Beregszász, városnézés (Bethlen-kastély, Rákóczi-tér, ahol Esze Tamás kibontotta a kuruc felkelés 

zászlaját, Bereg Vidéki Múzeum, Vármegyeháza, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola). Továbbutazunk, 

és rövid kirándulást teszünk a környék nevezetes településeire Nagymuzsaly, (templomrom) Bene, (református és 

katolikus templomok) Csetfalva, (Gótikus kazettás mennyezetű templom XV.sz.-i) Tiszaújlak (Turulmadaras 

emlékmű megtekintése). Indulunk a Beregsurányi határátkelőhöz, érkezés az indulási helyre az esti órákban. 

Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken! 


