
 

Kulturális körutak és városlátogatások szervezője 

Engedélyszám: U 000404 

 
Szlovákia 

Kirándulás a Vág völgyében  
                                 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: Deáki – Galánta – Nagyszombat – Pöstyén – Beckó – Kubrica 

Indulás a kért helyről a kora reggeli órákban, utazás Deákiba. A magyar 

művelődéstörténet egyik legfontosabb emlékhelye, a román kori, egykori bencés 

kolostorhoz tartozó templom a környék egyik legismertebb látnivalója.   Következő 

megállónk Galánta, Kodály Zoltán gyermekkorának helyszíne.  Továbbutazás, a 

következő megálló Nagyszombat. "Szlovákia Rómája" évszázadokon keresztül 

Magyarország egyházi központja volt. Belvárosi séta során ismerkedés a 

nevezetességekkel: ferences templom, Trinitárius templom, színház, városháza. 

Továbbutazás Pöstyénbe, mely hírnevét kénes, meleg iszapos forrásainak 

köszönheti. Utazás Beckó várának romjaihoz. A Felvidék egyik legszebb fekvésű, 

gótikus-reneszánsz váremlékének megtekintése. A késő délutáni órákban érkezünk 

a Trencsén melletti Kubrica üdülőtelepre, szálláshelyünkre. Vacsora.  

 

2. nap: Trencsén – Trencséntornyos – Csejte – Gímes 

Reggeli után látogatást teszünk Trencsénbe. Csák Máté egykori vára ma a város egyik fő nevezetessége, amely a Trencséni 

Múzeum kiállításának ad otthont. Városnéző sétánk során érintjük a Piarista templomot, a Városi tornyot és a zsinagógát. 

Továbbutazás a közeli Trencséntornyosra, a trencséni csata helyszínére. Délután továbbutazunk Csejtére, ahol a község 

mellett emelkednek Csejte híres várának romjai. A vár alatt a községben található a 17. századból származó reneszánsz 

Draškovič kastély. Továbbutazunk Gímesre, közös program a helyi iskolával.  

Este visszautazás a szállásra, vacsora. 

 

3. nap: Dévény – Pozsony  

Reggeli után indulunk Dévénybe, ahol túrát teszünk a várromhoz, amely ezer éven át a történelmi Magyarország nyugati 

kapuja volt. Továbbutazunk Pozsonyba. A városnézést a Szent Márton dómtól kezdjük, ahol Habsburg-házi magyar királyokat 

koronáztak, majd az Egyetemi könyvtár, Óvárosháza, Roland-kút és Mihály-kapu megtekintése következik. Néhány óra szabad 

program után hazaindulunk. Érkezés a kiindulási helyre az esti órákban. 
 
 

Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken! 


