Kulturális körutak és városlátogatások szervezője
Engedélyszám: U 000404

Szlovákia és Dél-Lengyelország
Kassa – Bártfa – Dunajeci tutajozás - Krakkó

4 nap
Az utazást a kért településről, az Önök által választott időpontban indítjuk.
Szállás: 3 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: Széphalom – Borsi – Kassa - Eperjes
Elutazás a kért helyről a kora reggeli órákban. Sátoraljaújhely Széphalom (Kazinczy Ferenc Mauzóleum) – Borsi (II.
Rákóczi Ferenc szülőháza) – Kassa (dóm, a gótikus építészet egyik legszebb alkotása, II. Rákóczi Ferenc, Bercsényi Miklós
nyughelye, Márai Sándor szülőházának megtekintése, egykori premontrei templom, rendház és gimnázium, a főtér palotái).
Eperjes (a Főtér káprázatos házsora, Szent Miklós templom, régi evangélikus kollégium, Klobusiczky palota, Fekete Sas
ház, stb.) Szállás Eperjesen vagy környékén. (2 éj)
2. nap: Bártfa – Zboró
Reggeli után Bártfán kezdjük programunkat. Bártfa főtere valamennyi felvidéki város közül a legtökéletesebben őrzi a
középkor hangulatát, mely (UNESCO világörökség). Sétát teszünk ebben az igen hangulatos kisvárosban. A Fő tér, Szent
Egyed templom, Városháza, Sárosi Múzeum, középkori házsorok és városfal, és a bástyatorony megtekintése. Következő
megállónk a hét határra szóló esküvő színhelye Zboró. Megtekintjük a várkastélyt, melyben Rákóczi Ferenc fejedelem és
Zrínyi Ilona az esküvőjüket tartották. Felsétálunk Zboró várához, mely egy időben a Rákócziak tulajdona volt, és itt halt
meg a fejedelem 1676. július 8-án. Este visszatérés a szállásra.
3. nap: Dunajeci tutajozás - Nedec vára – Ószandec
Tutajozás a Dunajec vadregényes sziklái között. Nedec (Niedzica, a hajdani magyar határvár, amelyhez számos legenda
fűződik). Ószandec (Stary Sacz, magyar zarándokhely, klarisszák kolostora, IV. Béla lányának, Boldog Kingának
nyughelye. Szállás elfoglalása Krakkó környékén. (1 éj)
4. nap: Krakkó
Délelőtt Krakkó királyi várnegyede, a Wawel-domb nevezetességeinek megtekintése: a Palotamúzeum értékes
gyűjteménye, majd a lengyel királyok, királynők koronázásának színhelyéül szolgáló Katedrális. Itt nyugszik többek között
szent Hedvig, Nagy Lajos királyunk lánya, valamint a kriptában megtalálható Báthori István sírja is. Befejezésül a
Zsigmond torony és harang, a sárkány szobra, valamint a Visztula környéki panoráma következik. Ezután gyalogos séta az
Óvárosban, a Főtér - mely szintén a Világörökség része – és környékének látnivalói: Posztócsarnok, Mária templom.
Hazaindulunk, érkezés a késő esti órákban a kiindulási helyre.

Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken!
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