Kulturális körutak és városlátogatások szervezője

Felvidék - Hétvége a Csallóközben
3 nap
„A Csallóköz 1918-ig a Magyar Királyság szerves részét képezte megosztva Pozsony és Komárom vármegye között.
A Duna, a Kis-Duna és a Vág-Duna határolja. Pozsonytól Komáromig húzódik.”

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: Vöröskői vár – Pozsony – Somorja
Indulás a kora reggeli órákban a megadott helyről. Rövid pihenőkkel érkezés a Vöröskői várhoz. Vöröskő vára
kedvező fekvésének és egyedülálló gyűjteményének köszönhetően Szlovákia leglátogatottabb várai közé tartozik.
A hatalmas erődítmény eredetileg királyi vár volt. A vár és múzeumainak megtekintése után a magyar
történelemben évszázadokon át kiemelkedő szerepet játszó Pozsonyba érkezünk. A város ékessége a Duna
partján magasan trónoló, monumentális vár, Pozsony szimbóluma. Elsőként a Szent Márton –dómba, vagy
ismertebb nevén a Koronázó templomba látogatunk, mely a város legnagyobb temploma lenyűgöző méreteivel. A
magyar királyok koronázási útvonalán haladva látjuk azokat a gyönyörű reneszánsz, barokk, és rokokó épületeket,
helyszíneket, melyek a magyar történelemhez szorosan kapcsolódnak. Továbbhaladunk a Mihály-kapu, a Prímás
Palota, az Óvárosháza irányába. Itt szabadidő keretében felsétálhatunk a várhoz, majd megkóstolhatjuk a szlovák
ízeket (sztrapacska, sör). Este szállás elfoglalása Pozsony mellett Somorján. (2 éj)
2. nap: Somorja – Dunaszerdahely – Nyitra
Reggeli után Csallóköz középkori kereskedelmi központjában Somorján kezdjük a programunkat. Megtekintjük a
város római katolikus templomát, mely a XVII. században épült és a Csallóköz legszebb és legdíszesebb
temploma. Továbbindulunk a többségében magyar lakosú Dunaszerdahelyre, (városnéző séta, majd
szabadprogram). Következő megállónk az Északnyugati-Kárpátok belső vonulatához tartozó Tribecs-hegység s az
annak részét képező Zobor-hegy közé ékelődő Nyitra. A várnegyedben kezdjük sétánkat – XII. századi Szent
Emmerám-templom, püspöki székesegyház, várhíd, várkapu, majd az alsó városrészben a város legrégebbi
templomába látogatunk, melyben értékes középkori freskók láthatóak. Este visszaérkezés a szálláshelyünkre.
3. nap: Bősi vízi erőmű – Nagymegyer – Komárno – Párkány – Esztergom
Reggeli után a Bősi Vizi erőművet látogatjuk meg, ahol magyar nyelvű szakmai vezetést hallhatunk. A következő
látogatás helyszíne Nagymegyer, ahol őrzik a hagyományokat és történelmi múltat napjainkban is. A fából faragott,
királyainkat ábrázoló szobrok és ablak-üvegmozaikok szemet, lelket gyönyörködtető élményt nyújtanak. Következő
megállónk a Duna két partjára épült Komárom, ahol az Európa Nostra-díjas Komáromi erődrendszert tekintjük
meg. Párkánynál átkelve a Valéria-hídon, rövid látogatást teszünk a Esztergomi bazilikában, mely nagyságában
világviszonylatban a 18. helyen áll. A bazilikában láthatjuk többek közt Michelangelo Grigoletti alkotta főoltárképet,
a Mária menybevitele, ami egyben a világ legnagyobb egy vászonra festett oltárképe. A bazilikalátogatás után
hazaindulunk. Érkezés az esti órákban az indulási helyszínre.

Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken!
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