Kulturális körutak és városlátogatások szervezője
Engedélyszám: U 000404

A FELVIDÉK NÉPRAJZI
KINCSEI
“Természet ─ Felfedezés ─
Hagyományőrzés ─ Történelem”
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: Pozsony – Dunaszerdahely
Indulás a kért helyről a kora reggeli órákban. Érkezés a hajdani magyar koronázó fővárosba, Pozsonyba. ahol közel 300 éven keresztül
a magyar királyokat koronázták. A város felett magasodik a négytornyú pozsonyi Vár, mely a város jelképe. Történelmi belvárosi séta.
Megtekintjük Pozsony templomokkal, polgárházakkal teli belvárosát, a magyar királyok és királynők koronázási színhelyéül szolgáló
Szent Márton székesegyházat. Sétánk folytatásaként a további fő nevezetességek: Prímási palota, Ó-városháza, Szent Mihály kapu,
Prímási palota, Ó-városháza, Szent Mihály kapu. Kodály Zoltánra emlékezve Dunaszerdahelyen meglátogatjuk a róla elnevezett
Magyar Tannyelvű Alapiskolát. Iskolalátogatásunkkal betekintünk a határon túli diákok életébe, és este közös ének az iskola
hangversenytermében. Este szállás elfoglalása Dunaszerdahelyen.
2. nap: Galánta - Nyitra – Alsódobok
Reggeli után a Tribecs-hegység deli nyúlványánál fekvő Zoboraljai történelmi tájegységre indulunk a legészakibb magyar-palóc
nyelvszigetre. Közben megállunk Kodály Zoltán díszpolgárrá avatásának helyszínén, Galántán, ahol a Kodály Zoltán nevét viselő
gimnáziumban teszünk látogatást. Közös beszélgetést tervezünk, melynek kapcsán megismerjük a határon túli diákok ismereteit,
gondolatait és ennek kapcsán kicserélhetjük ismereteinket. Következő megállónk Nyitra, ahol a történelmi várnegyedben teszünk
látogatást (Szent-Emmerám templom, Püspöki székesegyház, Várhíd, várkapu, Püspöki palota stb). A délutáni órákban érkezünk
Alsódobok faluba, ahol a legtöbbet gyűjtött Kodály Zoltán (947 népdalt), többek között olyan közismert népdalokat, mint az “A jó
lovas katonának” vagy az “A Csitári-hegyek alatt”. Az öregek, és az ifjú hagyományőrzők ajkán még ma is élnek az archaikus Magyar
dallamok, ahol a Kodály Zoltán daloskörrel közös éneklésre lesz lehetőség néptáncbemutatóval, ahol megismerhetjük a zoboraljai
népviseletet, amely páratlanul gazdag. Este szállás elfoglalása Alsódobokon.
3. nap: Zólyom – Besztercebánya – Poprád
Reggeli után Zólyom várának meglátogatása (Balassi Bálint szülőhelye) az első programunk, melyet (Szlovák tötténészek szerint) azért
emelték a hunok, mert Attila király ezt a helyet választotta temetkezési helyéül. A vár és annak kiállításainak megtekintése programunk,
többek közt (Lőcsei Pál műveinek másolatai, gótikus festmények). Továbbindulunk Besztercebányára. Gótikus és reneszánsz főterét
járjuk körbe (Óratorony, Városháza, Pap-bástya, katolikus gimnázium, melynek kertjében kuriózumnak számító száz éves bodzafa
látható. A délutáni órákban érkezünk a Magas-Tátra kapujaként emlegetett Poprádra. Séta a Szent Egyed téren, szabadprogram, majd
szállás elfoglalása Poprádon.
4. nap: Késmárk – Lőcse - Kassa
Reggeli után városnéző programokkal búcsúzunk a felvidéktől. Késmárk (Thököly vár, Vigadó, városháza, Új evangélikus templom
Thököly Imre szarkofágjával, Öreg evangélikus fatemplom). Lőcse (Szent Jakab templom a világ legmagasabb gótikus
szárnyasoltárával, városháza, szégyenketrec, Pál-mester háza, Thurzó ház, megyeháza…) Kassa (Szent Erzsébet székesegyház, II.
Rákóczi Ferenc kriptája, Orbán torony, Nemzeti Színház, zenélő szökőkút, Rákóczi rodostói háza, Miklós tömlöc, Márai Sándor szobra
és emlékhelyei…). Érkezés a kiindulási helyre az esti órákban.
Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken!
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