Kulturális körutak és városlátogatások szervezője
Engedélyszám: U 000404

VILÁGÖRÖKSÉGEK
SZLOVÁKIÁBAN
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: Selmecbánya - Zólyom - Körmöcbánya – Besztercebánya
Elutazás a kért helyről a reggeli órákban Európa hajdani legnagyobb ezüst kitermelő helyére a 600 m magasan található Selmecbányára, az
Unesco által védett festői dimbes-dombos kisvárosba. Városnézésünk alkalmával megtekintjük a Szentháromság szoborcsoportot, a régi és az
új vár épületét és a gótikus Szent Katalin templomot is. Látogatás Zólyom várában, ahol a város nemes szülöttének, Balassi Bálintnak az
emléktábláját is láthatjuk. Délután Károly Róbert szabad királyi városában Körmöcbányán megismerkedhetünk a csengő ezüst és arany pénz
verésének történetével, a Vörös toronnyal, majd utazásunkat Besztercebánya felé folytatjuk. Belvárosi séta az Óvárosban, majd a Várnegyed
és a legfontosabb nevezetességek megtekintése után utazás a Poprád környéki szállásra. Szálláshely elfoglalása az esti órákban. (2 éj)
2. nap: Lőcse - Magas Tátra – Ótátrafüred
Reggeli után a Szepesség gyöngyszemének Lőcsének felfedezésére indulunk. Városnézés: Szent Jakab templom, Harangtorony, Városháza,
Szégyenketrec. Utazás a Lőcsétől 15 km-re fekvő Szepesváraljára. A város környékét a felette délkeletre emelkedő 614 m magas gránittetőn
épült Szepesi vár uralja, mely a Világörökség része. A tekintélyes romok több mint 3 hektár területen fekszenek, ezzel a Szepesi vár a középkori
Magyarország legnagyobb vára volt, kiterjedésével pedig Közép-Európa legnagyobb vára. A vár romjai is impozáns látványt nyújtanak.
Délután kirándulás a Tátrába: Csorba-tó, Ótátrafüred; a város a századforduló hangulatát idézi. Visszautazás a szállásra a kora esti órákban.
3. nap: Késmárk - Bártfa – Eperjes
Mai első programunk Késmárk, melynek híres evangélikus temploma a Világörökség részét képezi. Rövid városnézésünk alatt megtekintjük
a várat, mely a Thököly család tulajdona volt. Felkeressük a "Kékfestő-házat" és a híres fatemplomot. Továbbutazás a legszebb Szlovák
városba, az UNESCO kulturális Világörökségeihez tartozó Bártfára, a gótikus műemlékekben gazdag kisvárosba. A késő délutáni órákban
Eperjes felé vesszük utunkat. Ismerkedés a "Tarca parti Athén" nevezetességeivel, majd a szálláshely elfoglalása Kassa környékén az esti
órákban. (1 éj)
4. nap: Kassa – Betlér
Reggeli után városnézés Márai Sándor szülővárosában, Kassán. Az ország második legnagyobb városában a leghíresebb látnivalók közül
megtekintjük a Dómot, a Szt. Mihály kápolnát, Rákóczi fejedelem sírját és Márai Sándor házát (kívülről) is. Továbbutazás Krasznahorka
érintésével a Betléri kastélyhoz. A kastélyt körülölelő angolparkban számos szökőkút, szobor, mesterséges tó és több apró romantikus épület
található, melyek a parkot felülmúlhatatlanul szépségessé varázsolják. Hazautazás, érkezés az esti órákban a kiindulási helyre.
Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken!

1

