Kulturális körutak és városlátogatások szervezője

Felvidéki kirándulás
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: Fülek - Zólyom
Elutazás a kért helyről a reggeli órákban. Érkezés Fülekre. Városnéző séta (Ferences templom és kolostor,
Honvédemlékmű, Coburg-kastély, majd a város közepén bazaltkupon álló várat tekintjük meg. A vár romjaiban is
lenyűgöző vezetéssel megtekintjük az épen maradt Bebek bástyájában berendezett kiállítást. Zólyom városába
érkezünk, ahol megtekintjük a városközpontban található XIII. századi várat, melyben Balassi Bálint költő
született, melynek emlékét a várkapuban elhelyezett emléktábla őrzi. Innen a Szlovák Nemzeti Felkelés terére
indulunk, amely Szlovákia legnagyobb téglalap alakú terei közé tartozik. A tér központi domináns épülete a Szent
Erzsébet templom, melyet a Szentháromság evangélikus templom és Ľ. Štúr-park magas növésű zöld
növényzete teszi teljessé. Szabadprogram, szállás elfoglalása. (2 éj)
2. nap: Bajmóc - Zsolna
Reggeli után Bajmócra indulunk. Bajmóc vára Szlovákia legszebb
kultúrtörténeti műemléke. A franciaországi Loire mentén fekvő
romantikus várkastélyok mintájára épült vár legértékesebb műalkotása a
bajmóci oltár. A várlátogatás során megtekintjük a vár alatti
cseppkőbarlangot is. Mátyás király hársfájának nevezett (700 éves
Szlovákia legöregebb fája) megtekintése után tovább indulunk
Északnyugat-Szlovákia metropoliszába, Zsolnára. A város történelmi
központja a Műemlék rezervátum részét képezik. Városnézésünket a
Mária téren kezdjük: Szent Pál apostol megtérésének temploma, 18. századi kapucinus kolostor, Óvárosháza,
majd a Legszentebb Háromság Temploma (székesegyház-templom) mely 1400 körül épült, Burián-harangtorony
(Szlovákia egyik legrégebbi reneszánsz harangtornya). Este visszaérkezés szálláshelyünkre.
3. nap: Besztercebánya – Breznóbánya – Dobsina
Reggeli után az első megálló Besztercebánya. Fő tere, (korábban IV. Béla király tér) építményeivel a világörökség
része. Séta a téren, főbb látnivalók: Szent Kereszt templom, Szűz Mária templom, Óratorony, Xavéri Szent
Ferenc püspöki székesegyház. Szabadprogram után hazaindulás, majd érkezés az esti órákban az indulási
helyre.

Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken!
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