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Kulturális körutak és városlátogatások szervezője 
 

Engedélyszám: U 000404 
 

 
  

SZLOVÁKIA: Magas Tátra, tutajozás a Dunajecen, 

és túra a Szlovák paradicsomban 
 

Az utazást a kért településről, az Önök által 

választott időpontban indítjuk. 

 

Szállás: 3 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: Kassa – Lőcse - Magas - Tátra  

Elutazás a reggeli órákban a kért helyről. Határátkelés Tornyosnémetinél. A magyar történelemben is fontos szerepet játszó 

Kassa belvárosával ismerkedünk: Szt. Erzsébet templom, Orbán-torony, Színház, Rákóczi Emlékház. A déli órákban 

továbbindulunk Észak-Szlovákiába. Az első látványosság Lőcse városa lesz. Ez a város több magyar elbeszélés színhelyéül 

szolgált. A központban lévő Szt. Jakab-templommal kezdjük a városnézést, ezt követi a Városháza, a Szégyenketrec és a 

Thurzó-ház megtekintése. Este érkezünk a Magas-Tátra környéki szálláshelyünkre. Szállás elfoglalása. (3 éj)  

2. nap: Nedec vára – tutajozás a Dunajecen - Késmárk  

Reggeli után felkeressük Nedec várát, mely már az Árpád-házi királyok idején is határunkat védő vár volt, majd magyar 

és lengyel főurak kedvelt főúri kastélya lett. A vár a határhoz nagyon közel, de már Lengyelországban található. Ezt 

követően a déli órákban egy különleges tutajozáson veszünk részt a Dunajec folyón. Nemcsak a tutajon való utazás az 

érdekes, hanem a táj látványa is megkapó. Kikötésünk után egy hangulatos helyi vendéglőben – a szabadidő alatt – a szlovák 

konyha finomságait is meg lehet megkóstolni. A délután második felében megtekintünk egy magyar szempontból fontos 

templomot Késmárkon. A fából készült evangélikus templom vallástörténeti kuriózumnak számít. A mellette épült új 

templom érdekessége, hogy ebben található Thököly Imre mauzóleuma.  

3. nap: Lomnici-csúcs – Tarpataki vízesés – Csorba-tó  

Ezen a napon a Magas-Tátra szépségeivel ismerkedünk. Reggel felvonóval a Lomnici-csúcs közép-állómásához a 

Kőpataki tóig utazunk, mely 1732 m magasan van. Délután Ótátrafüreden fogaskerekűvel felmegyünk a Hrebienokra 

(Tarajkára) és innen elsétálunk a Tarpataki-vízeséshez. Délután ellátogatunk egy másik ismert természeti 

látványossághoz, a Csorba-tóhoz, mely gleccser vájta tengerszem. Szabadprogram, majd este visszaérkezünk 

szálláshelyünkre.  

4. nap: Szlovák paradicsom – Betlér  

Reggeli után a Szlovák Paradicsomba, utazunk, melyet 1964-ben védett területté, és 1988-ban Nemzeti Parkká 

nyilvánították. Egy kellemes túrára indulunk Csingó és Tamásfalvi-kilátó közötti útszakaszra.  Könnyű terepen érkezve 

gyönyörű kilátás tárul elénk a Hernád-áttörésre, és visszaúton a Hernád medencében fekvő szepesi tájra. (Túra hossza: 

kb.6 km.) Tovább indulunk az EUROPA NOSTRA - díjas Andrássy kastélyhoz Betlérre. A kastélyt fennállása óta 

többször átépítették. Mai alakját a XIX. sz.-ban nyerte el Andrássy Manónak köszönhetően. A fényűzően berendezett 

kastélyban XVIII. sz.-i bécsi klasszicista bútorok, rengeteg XIX. sz.-i műtárgy, 15 000 kötetet számláló könyvtár, rendkívül 

értékes fegyvergyűjtemény látható. Az érdekességek között vadásztrófeák és a vadászatok alkalmával a világ számos 
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országában, Ázsiában és Afrikában gyűjtött egzotikus emléktárgyak is láthatók. A kastélyt mintegy körbeölelő természetes 

parkot Szlovákia legértékesebb és legszebben fennmaradt parkjai között tartják számon. Hazaindulunk, érkezés a 

kiindulási helyre az esti órákban.                       Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken! 


