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Kulturális körutak és városlátogatások szervezője 
 
 

 

KÁRPÁTALJAI KÖRÚT 
MAGYAROK, BOJKÓK ÉS A HUCULOK FÖLDJÉN 

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: Ungvár - Munkács 

Indulás a reggeli órákban, a kért helyről. Záhony – Csap határátkeléssel érkezünk Kárpátalja 

legnagyobb városába, Ungvárra. Az Ung folyó kanyarulata felett található az Ungvári Vár, 

mely Ungvár szívében foglal helyet, a Várhegyen. Várkastéllyá átalakított várba látogatunk, 

ahol a Honismereti Múzeumot és a képtárat tekintjük meg. A vár tőszomszédságában a Kárpát-

medence egyik legszínvonalasabb skanzenét, a szabadtéri és néprajzi múzeumot tekintjük meg. 

gyalogosan fedezzük fel Ungvár óvárosi részét: egykori zsinagóga, székesegyház, főtér, 

hársfasor az Ung partján, ill. szabadprogram keretében lehetőségünk lesz a méltán híres ukrán 

édességipar egyik lembergi üzemének mintaboltjában, kézzel készített nagyon sokfajta 

csokoládé vásárlására. Továbbindulunk Munkácsra. Megtekintjük Kárpátalja egyik 

legismertebb látnivalóját, a munkácsi várat, mely mind történelmi, mind építészeti 

szempontból egyedi értékeket képvisel. A munkácsi főtér mögött meghúzódó Rákóczi-kastély 

(Fejér-ház) a vidék legnevezetesebb műemlékei közé tartozik. A XVI. században a várúr városi 

rezidenciájaként funkcionált. Este szállás elfoglalása Munkácson, vacsora. (2 éj) 

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

Reggeli után megismerkedünk Kárpátalja egyik legismertebb látnivalójával, a munkácsi 

várral, mely mind történelmi, mind építészeti szempontból egyedi értékeket képvisel. A 

munkácsi főtér mögött meghúzódó Rákóczi-kastély (Fejér-ház) a vidék legnevezetesebb 

műemlékei közé tartozik. A XVI. században a várúr városi rezidenciájaként funkcionált. 

Látogatást teszünk a hatalmas, 50 hektáros park közepén álló beregvári Schönborn 

kastélyban. A fényűző kastély 1890-1895 között épült, a XIX. század utolsó évtizedeiben 

divatos angol, Tudor-féle stílusban. A Kárpátokban őshonos növényzet között egzotikus fák, 

bokrok szebbnél szebb példányai találhatók a kastélyparkban. . Felkeressük a szolyvai 

emlékparkot és siratófalat, a sztálinizmus áldozatainak emlékparkját, melyet az egykori 
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lágertemető területén hoztak létre. Következő állomás a Keleti-beszkideken át a Vereckei-hágó 

és emlékmű. Este visszaérkezés szálláshelyünkre, vacsora. 

 

3. nap: Huszt – Iza – Szinevéri-hágó – Szinevéri-tó - Alsókalocsa 

Reggeli után a Huszt (Református templom megtekintése) majd a Ruszinok földjén haladva 

megállunk Izán, mely kosárfonásáról híres (vásárlási lehetőség).   

Következő megállónk a Szinevéri – hágón lesz, ahol a 930 méteres tengerszint fölötti 

magasságban túrázás nélkül is magashegyi látványban lesz részünk: a Borzsa- a Kraszna – 

havasok és a Gorgánok hegyeiben gyönyörködhetünk. Előrendeléssel egy hangulatos hegyi 

kalibában megrendelhetünk egy finom saslikot, amire a tótól visszatérünk már készen vár, nem 

kell rá várni. Innen mindössze 20 km-re található a vidék igazi gyöngyszeme, a Szinevéri-tó. A 

Tóhegy lábához érve lehetőségünk nyílik egy 1,2 kilométeres sétához a tóhoz, mintegy 180 

méteres szintkülönbség legyőzésével. Aki ezt nem szívesen vállalja, az 500 Ft/fő áron kisbuszt 

is bérelhet oda-vissza. Visszatérve ebédelési lehetőség, majd pihenőnk után Alsókalocsa felé 

vesszük az utunkat. Előbb viszont megállunk az Árpád-vonal bunkerek szépen kiépített és 

karbantartott körleténél. Alsókalocsa egy rendkívüli bojkó ruszin település. 10 múzeummal és 

20 köztéri szoborral rendelkezik, melyből mi felkeressük a falumúzeumot és az egykori görög 

katolikus fatemplomot.este érkezünk Viskre, szállás, vacsora. (1 éj) 

 

4. nap: Bustyaháza – Técső - Aknaszlatina - Terebesfehérpatak – Rahó - Kőrösmező 

Reggeli után a bustyaházi csokoládégyárba látogatunk, ahol aszalt gyümölcsös csokoládékat 

vásárolhatunk. Továbbindulunk a Felső-Tisza vidékére. Első pihenőnket Técső főterén tartjuk. 

Sétát teszünk a fakazettás református templomhoz, majd a világháborúkra emlékeztető Turulos 

emlékműhöz, a Kossuth szoborhoz és Hollósy Simon festőművész szobrához. Aknaszlatinán 

megtekintjük a hét vezér milleniumi kopjafáit és a Magyar szentek szobrait. 

Terebesfehérpataknál  az Európa földrajzi középpontjaként számontartott pihenőhelyen állunk 

meg. Rahónál, a járási székhelynél egy olyan természeti látványosságban lehet részünk, amely 

kedves a magyar ember szívének: a Fekete – és a Fehér Tisza összefolyása.  

Kőrösmezőre érve felkeressük a Sztrukivszka fatemplomot, mely 2013 nyarától a világörökség 

része (Unesco). Ezúttal szálláshelyünk kőrösmezői magyar vendéglátó családoknál lesz. 

Ismerkedés a vendéglátókkal, vacsora. (1 éj) 

 

 5. nap: Fekete-Tisza forrás – Tatár-hágó   

Reggeli után GAZ-66-os turisták számára átalakított teherautókkal utazunk a Tisza-forráshoz. 

Odaúton az egykori Apsinec-gátnál, az 1896-os emlék facsoport emlékkövénél állunk meg. 

Visszaérkezve a forrástól buszra szállunk és a Tatár-hágó irányába vesszük utunkat. Rövid 

sétát teszünk az 1000 éves országhatáron, az egykori határ köveinél és egy Osztrák-Magyar 

Monarchiabeli őrtoronynál. Hazaindulunk Técső, Huszt útvonalon.  

Rövid megálló a XII. században épült Huszt váránál. Beregszász érintésével Beregsurányi 

határátkeléssel érkezünk az esti órákban a kiindulási helyre. 
 

Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken! 


