Kulturális körutak és városlátogatások szervezője

Történelmi emlékek
Kárpátalján
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: Beregsurány – Beregszász – Csetfalva – Tiszaújlak – Nagyszőlős – Munkács
Indulás a kért helyről a reggeli órákban. Első megállónk Beregszász, városnézés (Bethlen-Rákóczi kastély, Rákóczitér, ahol Esze Tamás kibontotta a kuruc felkelés zászlaját, Bereg vidéki múzeum, vármegyeháza, II. Rákóczi Ferenc
kárpátaljai Magyar Főiskola, Szent István, Petőfi Sándor, Illyés Gyula szobrai). Csetfalva (Gótikus kazettás mennyezetű
templom, harangláb). Tiszaújlak (turulmadaras kuruc emlékmű). Nagyszőlős (római katolikus templom, Ferences
rendi kolostor, Perényi-kastély, „báró-kert”, kilátás a Fekete-hegy teraszáról, Bartók Béla és Perényi Zsigmond szobrai).
Este érkezés Munkácsra, szállás elfoglalása (3 éj).
2. nap: Munkács – Vereckei-hágó – Szolyva – Beregvár
Reggeli után megismerkedünk Kárpátalja egyik legismertebb látnivalójával, a munkácsi várral, mely mind történelmi,
mind építészeti szempontból egyedi értékeket képvisel. A munkácsi főtér mögött meghúzódó Rákóczi-kastély (Fejérház) a vidék legnevezetesebb műemlékei közé tartozik. A XVI. században a várúr városi rezidenciájaként funkcionált.
Következő állomás a Vereckei-hágó és emlékmű. Felkeressük a szolyvai emlékparkot és siratófalat, a sztálinizmus
áldozatainak emlékparkját, melyet az egykori lágertemető területén hoztak létre. Látogatást teszünk a hatalmas, 50
hektáros park közepén álló beregvári Schönborn kastélyban. A fényűző kastély 1890-1895 között épült, a XIX. század
utolsó évtizedeiben divatos angol, Tudor-féle stílusban. A Kárpátokban őshonos növényzet között egzotikus fák, bokrok
szebbnél szebb példányai találhatók a kastélyparkban. Este érkezünk vissza a szálláshelyünkre.
3. nap: Huszt – Szinevéri Nemzeti park – Szinevéri tó
Reggeli után felkeressük Huszt várának romjait. Ez a vár már a XIII. században Magyarország egyik legerősebb és
stratégiailag az egyik legjelentősebb erődítménye volt. A várromról gyönyörű a kilátás a máramarosi medence
bejáratára, a Borzsa-havasokra, a Nagyszőlősi és Avas-hegységre. A vár mellett egy gótikus eredetű református
templom képviseli a magyar régmúltat. Ezután a Nagy-ág folyó festői völgyében a Szinevéri Nemzeti Parkba utazunk.
Útközben láthatjuk az Árpád-vonal egyik fennmaradt bunkerét. A Nemzeti Parkban sétálva jutunk el a Szinevéri-tóhoz,
mely 989 méteres tengerszint feletti magasságban terül el. Este visszautazás a szálláshelyre.
4. nap: Szerednye – Nevicke – Ungvár – Záhony
Reggeli után első megállónk Szerednye, séta a templomos lovagok által épített várromhoz (1526-ban a Dobó család
birtoka, melynek falai között halt meg Dobó István, Eger hős védője).
Ezt követően az Ung folyón átkelve az Ungváriak legkedveltebb kirándulóhelye következik, Nevicke. Romjairól
gyönyörű kilátás nyílik az Ung-vidéki tájra. Tiszta, napos időben egészen az Ung felső folyásáig el lehet innen látni.
Utunk utolsó állomása Kárpátalja fővárosa, Ungvár. Vár és skanzen látogatás után belvárosi séta, majd rövid
szabadprogram. Indulás haza, érkezés az esti órákban a kiindulási helyre.
Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken!
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