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Kulturális körutak és városlátogatások szervezője 
 
Engedélyszám: U 000404 

 
 

 
SZLOVÁKIA: RÁKÓCZIAK 

NYOMÁBAN  
4 nap 

 
 

 

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: Borsi – Tőketerebes - Eperjes 

Indulás a kért helyről a reggeli órákban. Érkezés II. Rákóczi Ferenc, erdélyi fejedelem szülőfalujába, Borsiba, ahol a 

XVI.sz közepén épült várkastélyt tekintjük meg. Az eredeti bútorokkal berendezett múzeum látogatás után a  

Trnavka-folyó partján fekvő Tőketerebesre érkezünk, ahol az Andrássy-család egykori kastélyát tekintjük meg melyben 

jelenleg a Honismereti Múzeum kiállításai láthatóak, majd a kastély parkban az Andrássy-család neogótikus stílusú 

mauzóleumát. Este elfoglaljuk szálláshelyünket Eperjesen, vagy környékén (3 éj)  

 

2. nap: Bártfa - Zboró 

Reggeli után Bártfán kezdjük programunkat. Bártfa főtere valamennyi felvidéki város közül a legtökéletesebben őrzi a 

középkor hangulatát, mely (UNESCO világörökség). Sétát teszünk ebben az igen hangulatos kisvárosban. A Fő tér, Szent 

Egyed templom, Városháza, Sárosi Múzeum, középkori házsorok és városfal, és a bástyatorony megtekintése. Következő 

megállónk a hét határra szóló esküvő színhelye Zboró. Megtekintjük a várkastélyt, melyben Rákóczi Ferenc fejedelem és 

Zrínyi Ilona az esküvőjüket tartották. Felsétálunk Zboró várához, mely egy időben a Rákócziak tulajdona volt, és itt halt 

meg a fejedelem 1676. július 8-án. Este szállás elfoglalása.  

3. nap: Szepesváralja – Lőcse – Késmárk 

Reggeli után nyugat Szlovákia felé indulunk. Első megállónk Szepesváralja, mely Közép-Európa legnagyobb várromja, 

(UNESCO világörökség), Várlátogatás. Következő megállónk Lőcse, 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). Késmárk a Poprád folyó partján az egyik legszebb 

város. Gazdag történelmi múlttal (régi fából készült Evangélikus templomot, XV. században ban épült Thököly várat, az új 

Evangélikus templomot– benne Thököly Imrének, a Habsburg-ellenesfüggetlenségi harc kuruc vezérének mauzóleumát 

látogatjuk meg). Este szállás elfoglalása.   

4. nap: Kassa – Torna vára - Zadiel-völgy – Tornyosnémeti - Nyíregyháza 

Reggeli után a magyar történelemben is fontos szerepet játszó Kassa nevezetességeit keressük fel (Szent Erzsébet 

székesegyház benne Rákóczi Ferenc síremléke, Orbán torony, Színház, Rodostói ház). Tovább indulunk Torna-várához. 

Felgyalogolunk a várhoz, ahonnan gyönyörű panoráma tárul elénk. Programunkat végén rövid séta Szlovákia Grand 

Canyonjában a Szádelő - völgyben. Érkezés a kiindulási helyre az esti órákban. 

 
Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken! 


