Kulturális körutak és városlátogatások szervezője
Engedélyszám: U 000404

KÁRPÁTALJA
Magyarok és Ruszinok földjén
4 nap
Az utazást a kért településről, az Önök által választott időpontban indítjuk.
Szállás: 3 éj falusi vendéglátóknál
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: Beregsurány – Beregszász – Visk
Indulás a kért helyről a kora reggeli órákban. Kis pihenőkkel érkezés a Beregsurány – Asztély határátkelőhöz. Beregszász
a kárpátaljai magyarság fővárosa. Városnézés keretén belül megtekintjük a római katolikus templomot, az egykori
Kaszinó épületét, református templomot, valamint az egykori törvényszék épületét, mely ma a II. Rákóczi Ferenc nevét
viselő magyar főiskola. Szabadprogram után tovább utazunk Viskre. Szállás elfoglalás, vacsora. (1 éj)
2. nap: Técső – Terebesfehérpatak – Rahó - Kőrösmező
Reggeli után a Felső – Tisza vidékre utazunk. Első pihenőnket Técső főterén tartjuk. Sétát teszünk a fakazettás
református templomhoz, majd a világháborúkra emlékeztető Turulos emlékműhöz, a Kossuth szoborhoz és Hollósy Simon
festőművész szobrához. Az Európa földrajzi középpontjaként ismert Terebesfehérpatak állunk meg. Rahónál, a járási
székhelynél egy olyan természeti látványosságban lehet részünk, amely kedves a magyar ember szívének: a Fekete –
és a Fehér Tisza összefolyása. Kőrösmezőre érve felkeressük a Sztrukivszka fatemplomot, mely 2013 nyarától a
világörökség része (Unesco). Kőrösmezőre érkezünk, szállás elfoglalása, vacsora a magyar vendéglátó családoknál.(2éj)
3. nap: Fekete-Tisza forrás – Fekete Tisza – Tatár-hágó – Aknaszlatina – Bustyaháza – Visk
Reggeli után GAZ-66-os turisták számára átalakított teherautókkal utazunk a Tisza forráshoz. Útközben két helyen állunk
meg. Az oda úton az egykori Apsinec-gátnál, az 1896-os emlék facsoport emlékkövénél, visszafelé pedig a Fekete-Tisza
faluba megyünk le a Tisza medrébe. Visszatérés Kőrösmezőre. Rövid pihenő után buszunkkal Tatár-hágó irányába
vesszük utunkat. Rövid sétát teszünk az 1000 éves országhatáron, az egykori határ köveinél és egy Osztrák-Magyar
Monarchiabeli őrtoronynál. Visszautazás Viskre. Aknaszlatinán, a római katolikus templomot nézzük meg, melynek
kertjében magyar szentek kőszobraival és a millenniumi kopjafákkal ismerkedünk meg. Innen érkezünk a bustyaházai
csokoládégyárba, ahol aszalt gyümölcsös csokoládékat vásárolhatunk. Vacsorát követően a viski tájházba látogatunk.
4. nap: Visk - Huszt - Tiszaújlak – Beregszász
Reggeli után megismerkedünk a viski fakazettás református templommal és a kertjébe található számos fafaragással. Ezt
követően a huszti várhoz sétálunk fel, ahonnan gyönyörű a panoráma a környező tájra. Nagyszőlős útvonalon érkezünk
Tiszaújlakra ahol a turulmadaras kuruc emlékművet tekintjük meg. Asztély - Beregsurány határátkelés után, érkezés a
kiindulás helyre az esti órákban.

Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken!
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