Kulturális körutak és városlátogatások szervezője
Engedélyszám: U 000404

Hétvége Szlovákiában
Csorba-tó, Déményfalvi jégbarlang,
Bajmóc vára

2 nap
Az utazást a kért településről, az Önök által választott időpontban indítjuk.
Szállás: 1 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: Farkasd-Déményfalvi völgy-Csorba-tó-Poprád
Indulás a kért helyről a kora reggeli órákban. Első megállónk egy mesebeli falu a liptói hegyek között, a Világörökség
részét is képező Farkasd, mely a Felvidék leglátványosabb hagyományos építkezésű faluja. A máig is lakott település,
egy eleven skanzen, látogatói számára az élő tradíciókat eleveníti fel. Elszigeteltségében ez a kis falu megőrizte egyedülálló
harmóniáját. A bűbájos, zsindelytetős házikók mellett Farkasd látnivalói közé tartozik Szűz Mária katolikus
templom, közvetlenül előtte pedig egy kis harangláb magasodik. Folytatjuk utunkat az Alacsony-Tátra egyik legszebb
vidékére, a Déményfalvi völgybe, ahol látogatást teszünk a Déményfalvi-jégbarlangba. A jégbarlang a világ
legjelentősebb jégbarlangjai közé tartozik, 2000-től a világ természeti örökségének jegyzékén szerepel. A barlang
cseppkődíszítményeivel együtt rendkívül érdekes látványosságot kínál, bizarr és hatalmas földalatti térformái, ritka barlangi
állatvilága és gazdag története. Látogatási útvonalának hossza 650 méter, a szintkülönbség pedig 48 méter. Az útvonal első
részeiben cseppkőképződmények láthatók, míg a második szakaszban jégképződményekkel találkozunk. Majd
továbbutazás a Magas-Tátrába és egy kellemes sétát teszünk a Csorba-tó körül. Az esti órákban érkezünk Poprádra, a
szállásunkra. Vacsora után szabad program a városban.
2.nap: Bajmóc-Kistapolcsány
Reggeli után Bajmócra indulunk, és megtekintjük a Pálffy család legfőbb birtokközpontjainak egyikét, a bajmóci várat.
A vár a Nyitra folyó jobb partján, medréből kiálló sziklaszirtre épült, hatalmas és csodálatos építmény, Szlovákia egyik
legrégibb és legkiemelkedőbb emléke. A várban a különböző termek, a Fellegvár és a Cseppkőbarlang megtekintésével
betekintést nyerhetünk a család történelmébe. Programunkat a Kistapolcsányi kastély megtekintésével folytatjuk. A
kastély a múltban a Habsburgok nyári rezidenciája volt, az első világháború után elnöki nyaralóként szolgált.
Megtekinthetjük a rendkívül gazdag könyvtárat, és a csodálatos bútor-, kerámia- és porcelán-gyűjteményt. Majd
hazautazás, érkezés az esti órákban.

Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken!
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