Kulturális körutak és városlátogatások szervezője

Kárpátalja

Kirándulás a Keleti-Kárpátokban és Lembergben
3 nap
Vágjunk hát neki, és fedezzük fel Beregszászt, Szolyvát, a
Vereckei-hágót, a Kárpátok vadregényes hegyeit, és azt is, ami
azon túl van. Lemberg mindenkit elvarázsol, Kelet Európa igazi
gyöngyszemeként tartják számon. A városban számos
történelmi, építészeti és kulturális műemlék található. Történelmi
központja az UNESCO világörökség része.

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: Beregszász – Szolyva - Lemberg
Elutazás a reggeli órákban a kért helyről. Érkezés a Beregsurány – Asztély határátkelő után Beregszászra, a kárpátaljai
magyarság fővárosába. Városnézés keretén belül megtekintjük a római katolikus templomot, az egykori Kaszinó épületét,
református templomot, valamint az egykori törvényszék épületét, mely ma II. Rákóczi Ferenc nevét viselő magyar főiskola.
Tovább indulunk Munkácsot érintve Szolyvára. Felkeressük a szolyvai emlékparkot és siratófalat, a sztálinizmus
áldozatainak emlékparkját, melyet az egykori lágertemető területén hoztak létre. Kárpátalját Latorcafőn áthaladva
elhagyjuk, és este érkezünk Lemberg melletti szálláshelyünkre. (2 éj).
2. nap: Lemberg – (Galicia fővárosa)
Reggeli után, ebben a történelmileg volt lengyel nagyvárosban, Lembergben teszünk látogatást, amely történelmét és
nemzetiségeit tekintve is sokszínű, izgalmas, lenyűgöző város. Az óváros központja a (ploscsa Rinok), ez a régi piactér,
mely az UNESCO világörökség része. A tér közepén áll a klasszicista stílusban épült városháza. A tért körülölelő
reneszánsz épületek, a 200 méteres körzetben több mint 10 templom, Boim György temetkezési kápolnája, Anczewskiház, Licsakivszkij temető, Opera színház, Patika Múzeum az egykori dominikánus templom, az orosz utca, az örmény,
majd a zsidó negyed látványa emlékezetes élményt nyújt. Délután szabadprogram, este szálláshely elfoglalása.
3. nap: Vereckei-hágó – Beregvári Schönborn
Reggeli után Galiciát elhagyva, az Észak-keleti Kárpátokban rövid kitérővel
megállunk a Vereckei- hágón, az emlékműnél. Ezt követően látogatást teszünk a
hatalmas 50 hektáros park közepén álló beregvári Schönborni gróf
vadászkastélyában, mely a környék legelegánsabb épülete. A fényűző kastély 18901895 között épült divatos angol, Tudor féle stílusban. Hazaérkezés az esti órákban az
indulási helyre.

Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken!
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