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Kedves Pedagógusok, kedves Szülők!

Idén  is  szeretettel  várunk  minden  kis-  és  nagydiákot,
pedagógusokat és kísérő szülőket egy csodálatos kirán-
dulásra a Millennium Utazási Iroda szervezésében. Immár
10 éve dolgozunk együtt iskolákkal, önkormányzatokkal,
diákszervezetekkel azon, hogy minél testreszabottabb és
élménydúsabb kirándulást tudjunk szervezni az osztálynak,
vagy akár az egész iskolának!

Az Iskolai kirándulás kiadvány elsősorban az általános- és
középiskolás korcsoportnak kínál belföldi- és határon túli
kirándulásokat. Buszaink, idegenvezetőink és szakértel-
münk együtt teremti meg annak lehetőségét, hogy költség-
hatékony,  mégis  élménydús  kirándulásokat  tudjunk
szervezni. 

Az  elmúlt  években  sokszáz  elégedett  iskolás  csoport 
utazott  velünk,  reméljük  Önt/Önöket  is  hamarosan  a 
Millennium csoportok közt köszönthetjük!

Kiadványunk mellett ajánljuk figyelmükbe  folyamatosan
megújuló,  érdekességeket  és  iskolai  kirándulással 
kapcsolatos  híreket  tartalmazó  weboldalunkat,  az
www.iskolaikirandulas.hu-t. A weboldalon folyamatosan
hirdetünk  nyereményjátékokat,  facebook  oldalunkon
(www.facebook.hu/iskolaikirandulas) az aktív résztvevők
között minden 2. héten nyereményeket sorsolunk!

Szeretettel várjuk Önöket és a diákokat!

                      Kubínyi Norbert
                   ügyvezető igazgató

Az iskolaikirandulas.hu csapata

A mediaorigo csapata

Idegenvezetőink
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Kedves Diákok, Pedagógusok, Szülők!

Küldje  el  az  Irodánk által  szervezett  osztálykirán-
dulás  élményét,  hogyan,  miként  zajlott!  Nagyon
fontos  számunkra  az  Önök,  valamint  a  gyerekek
véleménye,  kérése,  ötlete!  A  legrészletesebben,
legszínesebben megírt beszámolót jutalmazzuk!

Cím: Millennium élménybeszámoló!

Pályázók  köre: minden  általános-  és  középiskolai 
osztály  illetve  osztályfőnök,  akik  a  2013/2014-es
tanévben a Millennium Utazási Irodával szervezték le
a kirándulásukat. Pályázat feltétele: Csak azon osztá-
lyok élménybeszámolói között sorsoljuk ki az értékes
nyereményeket, akik a felhívás után (2013. októbe-
rétől – 2014.április 31-ig) Irodánk által szervezett egy
vagy több napos kiránduláson vettek részt, min. 30 fő
részvételével. Fontos, hogy csak azok a beszámolók
érvényesek, melyek a fenti tárggyal érkeznek!

Beszámoló beküldésének határideje: 2014.03.31.,
e-mailben  (info@xutzas.hu)  vagy postai úton  (1065
Budapest, Nagymező utca 21.)

A beszámolókat a Millennium Utazási Iroda bírálja el!
Eredményhirdetés, melyről e-mailben is értesítjük,
illetve weboldalunkon is közzétesszük: 2014.04.20-ig.

Kedves Diákok!

Az én iskolás kirándulásom 
pályázat!

Küldjétek  el  a
legjobb képeket
és nyerjetek! A
facebook olda-
lunkra  feltöl-
tők között heti
nyereménye-
ket sorsolunk ki. Az nyer,
aki  a  legjobb  képet  küldte  (likeok
száma és az  iskolaikirandulas.hu
zsűri döntése alapján)

A legtöbb like-ot elért kép nyertese
nyer az egész osztálynak! Tavasszal,
majd  ősszel  egyszer  az  egész 
osztályt  érintő  nyereményeket 
sorsolunk ki!  

Nyerj az osztályodnak!

Vízitúrán az osztály!
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KIEMELT VÁROSOK:

A  város  megismerése  interaktív  jelleggel  történik. 
A résztvevők az ötletes kérdőív segítségével könnyebben
magukénak érezhetik a várost, szórakozva ismerik meg a
kulturális és történelmi emlékeket. Térképek és ajánlott
túraútvonal alapján kellő leleményességgel és odafigyelés-
sel fedezik fel a várost. Idegenvezető nélküli szolgáltatás.

Tartalma: 

• Pedagógusnak előre meg-
küldött útvonalterv, térkép,
ötletes  kérdőív  a  helyszín
felfedezésére

• A helyesen kitöltő válasz-adók közül az első 3 helyezett
oklevelet kap, melyet az iskolába juttatunk el!

Kirándulás szárnyashajóval

Városnézés

kb. 1,5 óra
1.400 Ft-tól



BUDAPESTI KIRÁNDULÁSOK

Budapest  nagyon  sok  látnivalót  kínál  felnőtteknek  és  diákoknak  egyaránt,  ezért  a  program 
tervezésének megkönnyítése érdekében a következő pontokban  felsoroljuk a  legérdekesebb,
legkedveltebb programokat, amelyekből tetszés szerint összeállítható a kirándulás. Jelenthet ez
a  nap  tartalmas  városnézést,  hajóutat  a  Dunán,  vagy  sétát  a  Budai-hegység  leghosszabb 
barlangjában.  A  budapesti  látogatás  a  város megismerésén  túl  lehetőséget  ad  az  iskolában 
megszerzett tudás gyakorlati elmélyítéséhez is.

A tapasztalat azt mutatja, hogy egynapos kirándulások esetén 3, max. 4 program illeszthető be,
melynek száma függ:

•  a választott program típusától,
•  a rendelkezésre álló időtől,
•  a budapesti közlekedéstől.

TUDNIVALÓK A DÍJMENTES VASÚTI UTAZÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 
Érdemes kihasználni!
A Magyar Köztársaság Kormánya 1160/2002.  (IX.  26.)  határozatának értelmében mindazok a 
nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók, akik az iskola által szervezett csoportos
utazás keretében érkeznek Budapestre, díjmentes vasúti utazással látogathatják meg az országos
hatáskörű múzeumokat, a Parlamentet, a szentendrei Skanzent és a visegrádi Mátyás Király
Múzeumot. A díjmentes vasúti utazásra jogosító múzeumok listája külön feltüntetve szerepel a 
kiadványunkban.

Az ingyenes utazást a megrendelőnek saját magának kell elintéznie! Irodánk garantálni nem tudja
az ingyenes utazást, érdeklődjön a MÁV-nál ez ügyben!  

Bejelentéssel,  igénybevétellel  kapcsolatban  minden  hasznos  információt  megtalál  a
www.iskolaikirandulas.hu oldalon, a DÍJMENTES VASÚTI UTAZÁS menüpontban!
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ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ MÚZEUMOK, amelyek közül akár
egy meglátogatása esetén igénybe vehető a díjmentes
vasúti utazás:

•  Aquincumi Múzeum (BTM filiáléja)
A  rómaiak  által  alapított  kétezer  éves  Aquincumi 
polgárváros  emlékeit  tekinthetik  meg  a  látogatók  a
múzeumépületben, a kőtárban és a romterületen.

•  Budapesti Történeti Múzeum - Vármúzeum (BTM)
A Budavári Palota épületében lévő múzeum a főváros
történeti korszakain kíséri végig a látogatót, kiemelve az
egykori királyi székhely  jelentőségét.  Itt őrzik a budai
királyi palota híres gótikus szobrait. Múzeumpedagógiai
foglalkozás is kérhető az állandó kiállításokhoz!

•  Hadtörténeti Múzeum (HM)
A magyarság történetét ezúttal a küzdelmes események
tükrében,  jelentős  katonai  jelképek  és  hadtörténeti 
emlékek  segítségével  ismerhetjük  meg  a  budai 
Várnegyedben  található  múzeumban.  Tárlatvezetést,
múzeum-pedagógiát szívesen ajánljuk!

•  Holokauszt Emlékközpont (HDKE)
Egyedülálló – műemlék-zsinagógát is magában foglaló
– épületegyüttesében a magyar holokauszt történetét
bemutató állandó kiállítás, időszaki kiállítás, emlékhely,
oktatási  centrum  és  történeti  gyűjtemény  található. 
A tárlatvezetéseket ingyenes történelmi, irodalmi, filmes
és tolerancia témájú foglalkozások egészítik ki.

•  Iparművészeti Múzeum
Számos  kiállításával  az  intézmény  lehetőséget  nyújt,
hogy betekintsünk a joggal féltett kincsesládájába: Keleti
szőnyeggyűjtemény,  Esterházy  kincstár,  17.  századi
főnemesi viselet-, szecessziós üveg-, olasz majolika- és
Zsolnay kerámiagyűjtemény várja az érdeklődőket.

Öntőde Múzeum

Közlekedési Múzeum

Haditörténeti Múzeum
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•  Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
A múzeum őrzi a múltat és segíti a jövőt, ezért a kulturális intézmények, a szakágazat és a 
szak-oktatás  rendelkezésére  is  áll.  Tudományos,  ismeretterjesztő  és  közművelődési
tevékenységének fontos eleme a gasztronómia, a kereskedelem és az idegenforgalom, valamint
a kultúra kap-csolatának sokoldalú történeti megjelenítése.

•  Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Magyar Elektrotechnikai Múzeuma
A látogató nyomon követheti a fogyasztásmérők, a világítástechnika, a háztartási gépek és
gyógy-technikai eszközök, a kábelek, a villamos vontatás fejlődését, megismerkedhet Jedlik
Ányos elektrotechnikai találmányaival és transzformátorokkal. Látható a Bláthy-féle indukciós
fogyasztásmérő első típusa, a Kandó-mozdony motorja és fázisváltója.

•  Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Műszaki Tanulmánytára
Több mint 50 éves gyűjteményében a technika különböző tárgyait fedezhetjük fel: csillagászati
távcsöveket, hajdani rádiókat, szekrény nagyságú régi számítógépeket, fényképezőgépeket, 
hihetetlen pontos laboratóriumi mérlegeket, gőzgépeket és számos háztartási készüléket. Itt
található Eötvös Loránd által tervezett torziós inga.

• Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Öntödei Múzeuma
Közép-Európa  egyetlen műemlékként megőrzött  vasöntödéje,  a  híres  Ganz  birodalom  ősi 
fellegvára, ahol egykoron kéregöntésű vasúti kerekeket, vasúti kereszteződési csúcsbetéteket,
gabonaipari  őrlőhengereket  stb.  gyártottak, meglepően  színes  tárlattal  várja  a  téma  iránt
érdeklődőket.

• Magyar Mezőgazdasági Múzeum - Vajdahunyad vára
Európa legnagyobb mezőgazdasági szakmúzeuma, amely állattenyésztési, növénytermesztési,
kertészeti, régészeti, erdészeti, vadászati, halászati, szőlészet-borászati és természetvédelmi
kiállításaival várja az érdeklődőket.

• Magyar Nemzeti Galéria
A Budavári Palota épületében található gyűjtemény mintegy százezer műtárgyat őriz. A közép-
kori kőtár, a gótikus táblaképek, szárnyas oltárok mellett, látható a reneszánsz, a barokk, a 19.
és 20. századi magyar festészet és szobrászat számos jeles alkotása. Az épület különlegessége
a kupolakilátó és a Habsburg nádori kripta.

• Magyar Nemzeti Múzeum
Az állandó kiállításon Magyarország történetét az államalapítástól 1990-ig ismerheti meg a 
látogató. Múzeumpedagógiai  foglalkozások  és  Históriás  Játszóház  segítségével  az  elmúlt
századok világa még közelebb kerülhet a gyerekhez. A koronázási palást szintén itt tekinthető
meg.
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• Magyar Természettudományi Múzeum
Az „Ember és Természet Magyarországon” című kiállítá-
son  szabadon  kószálhatunk  a  Kárpát-medence  ter-
mészeti  kincsei  között.  A  Természetbúvár  terembe
látogató gyerek.

• Néprajzi Múzeum
Európa  egyik  legnagyobb  szakmúzeuma,  magyar  és
nemzetközi anyagát tekintve, mintegy 200 ezer műtárgy-
gyal rendelkezik. Az összes földrészről származó nép-
rajzi emlékekeit főképp textil, kerámia és bútor jelenti,
de kiegészül mesterség- és szakrális tárgyakkal is.

• Petőfi Irodalmi Múzeum
A 19-20. századi magyar irodalom kiemelkedő alkotóit
bemutató  kiállításon  találkozhatunk  többek  között
Vörösmarty Mihállyal, Petőfi Sándorral, Jókai Mórral,
Márai Sándorral és Szabó Lőrinccel. Munkásságuknak,
és  korszakalkotó  tevékenységüknek  állít  emléket  az 
intézmény.

• Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
E házban született és nyugszik Semmelweis Ignác (1818-
1865) szülészorvos, “az anyák megmentője”, aki felis-
merte,  hogy  a  gyermekágyi  láz  a  kórokozók
távoltartásával megelőzhető. A kiállításon az orvos- és
gyógyszerészettörténet muzeális emlékei láthatók.

• Szépművészeti Múzeum
A  múzeum  épületében  külföldi  képzőművészeti
műalkotásokat (ókori egyiptomi, római, görög művészet,
valamint itáliai, holland, spanyol festőiskola) tekinthet-
nek meg az érdeklődők. Érdemes tárlatvezetést kérni és
figyelni az időszakos kiállításokat!

• Mátyás Király Múzeum (Visegrád)
Az  intézmény  a  visegrádi  királyi  székhely  történeti
fejlődését  mutatja  be  számos  régészeti  lelet  segít-
ségével. A kiállítást mindenképpen vezetéssel ajánljuk!

Természettudományi Múzeum

Parlament

Mezőgazdasági Múzeum



Terek IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM
Museum of Applied Arts
H-1091 Budapest, Üllői út 33-37.
www.imm.hu | muzeumpedagogia@imm.hu

Tárgyak
Élmények

Felejthetetlen múzeumi kalandok
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CARAVAGGIÓTÓL
CANALETTÓIG

Az itáliai barokk és rokokó
festészet remekművei

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM
2013. OKTÓBER 26. – 2014. FEBRUÁR 16.

MONET, GAUGUIN,
SZINYEI MERSE,
RIPPL-RÓNAI

Impresszionista és posztimpresszionista 
remekművek a jeruzsálemi Izrael
Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a 
Szépművészeti Múzeum gyűjteményeiből

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA
2013. JÚNIUS 28. – NOVEMBER 3.

CHAGALL – HÁBORÚ
ÉS BÉKE KÖZÖTT

Ámos Imre, a “magyar Chagall”
– a háború örvényében 1937-1944

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA
2013. SZEPTEMBER 13. – 2014. JANUÁR 5.

iskolaikirandulas.hu - A mindentudó osztálytárs! 13vissza



BUDAPESTI KIRÁNDULÁSOK - Ajánlott múzeumok és programok

• Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen)
Az 1967-ben alapított intézmény Magyarország legjellegzetesebb tájainak 18-20. századi népi
építészetét, a vidék lakáskultúráját, életmódját mutatja be eredeti épületekkel és tárgyakkal.

• Parlament
A magyar országgyűlés épületét és a koronázási jelvényeket egy közel egyórás látogatás során
belső vezetővel tekinthetik meg a látogatók. A látogatási időpontok korlátozott száma miatt,
kérjük mielőbb jelentkezzenek.

A legkedvezőbb ár érdekében a tényleges létszámnak megfelelően, a csoport igényei szerint,
egyedi kalkulációt készítünk. A részvételi díj annál kedvezőbb, minél többen vesznek részt a kirán-
duláson, mivel az állandó költségek több résztvevő között oszlanak meg. Javasoljuk, hogy másik
osztállyal,  testvérekkel,  barátokkal  esetleg  szülőkkel  kiegészülve  töltsenek  meg  egy  nagy
autóbuszt,  hogy  kedvezőbb  áron  jöhessenek  el  a  kirándulásra.  Segítségként,  árak  szerint,  6
kategóriába gyűjtöttük össze a további programlehetőségeket.

1*-os programkülönlegességek:
•  Bartók Béla Emlékmúzeum és Archívum
•  Bibliamúzeum
•  Citadella
•  Evangélikus Országos Múzeum
•  Fiumei úti sírkert és Kegyeleti Múzeum
•  Holokauszt Emlékközpont
•  Kodály Zoltán Emlékmúzeum és Archívum
•  Kresz Géza Mentőmúzeum
•  Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Magyar Elektrotechnikai Múzeuma
•  Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Öntödei Múzeuma
•  Magyar Nemzeti Bank Bankjegy és Éremgyűjteménye
•  Malomipari Múzeum
•  Margitsziget
•  Művészetek Palotája
•  Repüléstörténeti és Űrhajózási kiállítás
•  Tűzoltómúzeum
•  Zenetörténeti Múzeum

14 vissza Az iskolaikirandulas.hu médiapartnere a mediaorigo

BUDAPESTI KIRÁNDULÁSOK - Érdekes programhelyek és látnivalók



BUDAPESTI KIRÁNDULÁSOK - Érdekes programhelyek és látnivalók
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2*-os programkülönlegességek:
•  Bélyegmúzeum
•  Földalatti Vasúti Múzeum
•  Lepkemúzeum
•  Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont
•  Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
•  Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Műszaki
Tanulmánytára

•  Nagytétényi Kastélymúzeum
•  Nemzeti Színház
•  Országos Földtani Múzeum
•  Postamúzeum
•  Róth Miksa Emlékház
•  Vasarely Múzeum
•  Zászlómúzeum 

3*-os programkülönlegességek:
•  Ferihegyi Repülőgép Emlékpark
•  Fővárosi Állat- és Növénykert (hétköznap)
•  Gyermekvasút
•  Gül Baba Türbe és rózsakert
•  Korcsolyázás (hétfőként egész nap)
•  Libegő
•  Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum
•  Magyar Állami Operaház
•  Mátyás templom
•  Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
•  Szemlő-hegyi-barlang
•  Szent István Bazilika — kincstár vagy kilátó
•  Uránia Csillagvizsgáló

4*-os programkülönlegességek:
•  Bringóhintó
•  Csodák Palotája
•  Dohány utcai Zsinagóga
•  Fővárosi Állat- és Növénykert (hétvége)
•  Korcsolyázás (keddtől péntek délelőttig)
•  Pál-völgyi-barlang
•  Terror Háza Múzeum

Fővárosi állat- és Növénykert

Dohány utcai Zsinagóga

Memento



BUDAPESTI KIRÁNDULÁSOK - Érdekes programhelyek és látnivalók

5*-os programkülönlegességek:
•  Dunai hajózás
•  Kihelyezett földrajzóra a Szemlő-hegyi-barlangban
•  Korcsolyázás (péntek délutántól vasárnapig)
•  Magyar Vasúttörténeti Park
•  Memento Park
•  Planetárium
•  Sziklakórház (rövid túra)

6*-os programkülönlegességek:
•  Challenge Land kalandpálya
•  Ferihegyi Reptérlátogatás
•  Földalatti földrajzóra; Mátyás-hegyi barlangtúra
•  Fővárosi Nagycirkusz
•  Kenus városnézés a Dunán
•  Törley Pezsgőgyár és Múzeum
•  Tropicarium
•  Sziklakórház (hosszú túra) 
•  Elevenpark 
•  Minicity 

MILLENNIUM PROGRAM
Tudta, hogy a Millenniumi kisföldalatti volt a világ 2. földalatti vasútja?
Buszos városnézés: Hősök tere  •  Városliget  •  Andrássy út  •  Magyar
Állami Operaház  •  Szent István Bazilika  •  Parlament  •  Margit híd  •
Fő utca  •  Budai Várnegyed: Mátyás templom  •  Halászbástya  •  Budai
Vár megtekintése. Kiszállások: Hősök tere, Magyar Állami Operaház és
Parlament (megtekintésük helyi idegenvezetéssel), Budai Várnegyed  

STEINDL IMRE PROGRAM
Látogassunk el együtt a világ 3. Legnagyobb Parlamentjébe!
•  Buszos városnézés  •  Parlamentlátogatás (helyi idegenvezetéssel)  •
Pál-völgyi-barlang  •  Szent István Bazilika megtekintése  •  Margitsziget
(igény szerint a szigeten bringóhintózás)   
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7-8 óra
3.800 Ft-tól

7 óra
3.600 Ft-tól



BUDAPESTI KIRÁNDULÁSOK - 10 ötletadó program
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SCHULEK FRIGYES PROGRAM
Drótkötélen a főváros felett!
•  Hadtörténeti Múzeum (állan-
dó kiállítás)  •  Budai vár-séta:
Halászbástya  •  Mátyás-temp-
lom  •  Budai vár  •  Libegővel
az Erzsébet kilátóhoz

IV. BÉLA PROGRAM
Nézzük meg együtt a felújított Mátyás-templomot!
•  Buszos városnézés a belvá-
rosban: Hősök tere  •   Város-
liget  •  Andrássy út  •  Parla-
ment  •  Margit híd  •  Fő utca
•    Budai  Várnegyed  részletes
bemutatása, Mátyás templom megtekintése  •  Budapesti
Történeti Múzeum  •  Vármúzeum (állandó kiállítás)

BOLYAI JÁNOS PROGRAM
Tudta, hogy a tigriscápa 10.000 fogat is elhasznál
életében?
•  Természettudományi Múze-
um (állandó kiállítás)  •  Tropi-
carium – Campona megtekin-
tése  •  Planetáriumi előadás  

Az árak tartalmazzák az idegenvezető, a busz, a pro-
gramok és belépők költségét.  Az ár a dátum és a létszám
függvényében változik!

ÖVEGES JÓZSEF PROGRAM
Ezüsthátúak nyomában, pihenés fakírágyon!
•   Mezőgazdasági Múzeum  •
Vajdahunyad  vára        (állandó
kiállítás)  •  Fővárosi Állat- és
Növénykert  (hétköznap)    •
Csodák Palotája 

Fővárosi Nagycirkusz

Bringóhintóval a Margitszigeten

Önfeledt játék

7 óra
4.000 Ft-tól

7-8 óra
3.800 Ft-tól

7-8 óra
5.200 Ft-tól

8 óra
4.100 Ft-tól



BUDAPESTI KIRÁNDULÁSOK - 10 ötletadó program

SZÉCHENYI ISTVÁN PROGRAM
Tudta, hogy az Erzsébet-hídnak nincsen vízbe nyúló pillére?
•  dunai hajózás (különhajóval és idegenvezetéssel)  •  buszos város-
nézés  •  Parlamentlátogatás (helyi idegenvezetéssel)  •  Közlekedési
Múzeum (állandó kiállítás)

KÓS KÁROLY PROGRAM
Artisták és maci-show!
•  Fővárosi Állat- és Növénykert (hétköznap)  •  Fővárosi Nagycirkusz
előadása  •  buszos városnézés  •  Parlamentlátogatás (helyi idegen-
vezetéssel)

RADNÓTI MIKLÓS PROGRAM
Tudta, hogy a Dohány utcai Zsinagóga Európa legnagyobb zsinagógája?
•  Holokauszt Emlékközpont (állandó kiállítás)  •  Zsidónegyed (Dohány
és Runbach  utcai  zsinagóga)    •    Újlipótváros  (Radnóti  szülőháza  és
lakóhelye)  •  Cipők a Duna-parton emlékmű  •  Nagymező utca (Radnóti
szobor, Radnóti Színház)

YBL MIKLÓS PROGRAM
Vajon van-e FANTOM az Operaházban?
•  Buszos városnézés, majd séta: Városliget, Hősök tere,    Vajdahunyad
vára  •  Operaház látogatás  •  Szent-István Bazilika (külön kérésre kincs-
tár, kilátó)  •  Terror Háza Múzeum, (helyi vezetéssel, állandó kiállítás) 

ÚTON AZ EGÉSZ TANÁRI - TANTESTÜLETI KIRÁNDULÁSOK BUDAPESTEN
Örömmel várjuk tantestületek jelentkezését a tanév bármely időszakában egy-, vagy többnapos
kirándulásra.  Válasszanak ajánlatainkból  vagy  kérésükre bármilyen programot  összeállítunk
Önöknek hétvégére, tanítási szünetekre, év végi záró kirándulásra.

“EMBERI SORSOK A SORSTALANSÁGBAN”
•  Holokauszt Emlékközpont (állandó kiállítás)  •  Zsidónegyed (Dohány
és Runbach  utcai  zsinagóga)    •    Újlipótváros  (Radnóti  szülőháza  és
lakóhelye)    •    Cipők  a  Duna-parton  emlékmű    •    Az  embermentés
helyszínei (Vadász utca - Üvegház)
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6 óra
3.500 Ft-tól

6 óra
3.500 Ft-tól

6 óra
3.500 Ft-tól

6 óra
3.500 Ft-tól

6 óra
3.500 Ft-tól
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“BUDAPESTI ÉLMÉNYEK NYOMÁBAN”
•  Buszos városnézés: Citadella
•  Dunai hajózás (különhajóval
és idegenvezetéssel)  •  ebéd  •
Terror  Háza  Múzeum,  helyi
vezetéssel  •  Ismeretterjesztő
várjáték 

„NAGYÍTÓVAL A KULISSZÁK MÖGÖTT”
•  Ferihegyi Reptérlátogatás és
Emlékpark    •   Nemzeti  Szín-
ház, helyi vezetéssel  •  Séta a
Nemzeti Színház Parkjában  •
Látogatás  a  Zwack  Unikum
Gyárba 

„HÉTKÖZNAPI HŐSÖK, AKIK NEM TANÍTANAK”
•   Tűzoltó Múzeum   •   Rend-
őrség    •    Történeti  Múzeum,
tárlatvezetéssel  •  Kresz Géza
Mentőmúzeum  •  Séta a Budai
Várnegyedben 

Örömmel szervezünk országjáró és külföldi pedagó-
guskirándulásokat is!

www.iskolaikirandulas.hu

Igazi felfedezők

A természet nyomában

Ismerkedés a Várnegyeddel

6-7 óra
4.500 Ft-tól

7-8 óra
3.800 Ft-tól

7-8 óra
3.500 Ft-tól



BUDAPESTI KIRÁNDULÁSOK - Ismeretterjesztő csapatjátékok

Amennyiben a csoport szívesen ismerkedne játékos formában a Budai Várnegyed és a Margitsziget
nevezetességeivel,  kérésükre  örömmel  megrendezzük  izgalmas  ismeretterjesztő  csapat-
játékainkat a választott helyszíneken.
A játék kisebb, 4-5 fős csapatokban történik és önálló „kutatást” igényel. Mint minden játékban, a
győztes csapat itt is elnyeri jól megérdemelt jutalmát. Ajánlott korosztály: 13 évtől.

„Ismeretterjesztő várjáték”
A program mintegy másfél-két órája alatt 5-6 fős csapatokban feladatlap és térkép segítségével
fedezik fel a gyerekek a Budai Várnegyed különleges emlékeit. A Várnegyed utcáin barangolva úgy
tűnik  nem  is  olyan  könnyű  meglelni  a  megfejtéseket,  de  egy  kis  találékonysággal  és
leleményességgel mindez gyerekjáték lesz! Figyelem! A hátizsákokból nem hiányozhat a csapat-
szellem!
Eddigi rekordunk 188 fő egy iskolából.

„Reneszánsz tudáspróba”
A fenti várjátékhoz hasonlóan a helyszínünk szintén a Budai Várnegyed, ahol valódi polihisz-
torokként,  kifejezetten  a  korral  kapcsolatos  fejtörőket,  kvízeket  fejthetünk  meg.  Ebben  a
tudáspróbában mindenki a maga korosztályának megfelelő kérdésekkel, feladványokkal kerül
szembe. A felsősöket és a középiskolásokat csapatokra bontva szabadon elengedjük a kérdéssor-
ral és a térképpel. A kisebbekkel a Szent György tér füves mezején csoportmunkában játszva tanu-
lunk és tanulva játszunk.

„Bringóhintós csapatjáték a Margitszigeten”
A 4-6 fős csapatok bringóhintóval és térképpel, mintegy 60 perc alatt járják be a sziget egy részét.
A térképen való ügyes tájékozódás feltétlen előny, de minden csapatban az ügyes navigátor mellett
kell legyen több találékony csapattárs és egy megbízható sofőr. Az általunk meghatározott állomá-
sokat ebben az esetben is csak a jól szervezett, egységes és találékony csapat tudja bejárni!
Várjuk a csapatok jelentkezést!

Az alábbi kirándulások egy-egy önálló téma köré szerveződnek, amelyben a résztvevők a pro-
gramok, a látnivalók és szakmai vezetés által elmélyedhetnek. Idegenvezetőink ezen különleges
kirándulásokon a választott témára helyezik a hangsúlyt, és sok-sok érdekességgel, játékos fe-
ladvánnyal tarsolyukban várják a csoportokat. Több programhelyszínen igényelhető helyi idegen-
vezetés, múzeumpedagógiai foglalkozás, amely még színesebbé, tartalmasabbá teszi a programot.
Ezeket jó szívvel ajánljuk minden érdeklődőnek.
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BUDAPESTI KIRÁNDULÁSOK - Tematikus programok
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BUDAPESTI KIRÁNDULÁSOK - Tematikus programok

• Budai Várnegyed — séta  a  világörökség  címet  viselő
Várnegyedben, Halászbástya, Mátyás templom, Buda-
pesti Történeti Múzeum, Várjáték

•  A Duna és fővárosi hídjai — különjárati sétahajózás ide-
genvezetéssel

• Sírkertek —  séta  a  gyönyörű  Fiumei  úti  sírkertben
(Kerepesi  temető),  megemlékezés  neves  magyar 
személyiségek síremlékénél

•  Közlekedés —  Vasúttörténeti  Park,  Közlekedési
Múzeum, Ferihegyi Repülőgép Emlékpark és reptérlá-
togatás

•  Zsidó emlékek — séta a zsidó negyedben, Dohány utcai
Zsinagóga és Magyar Zsidó Múzeum megtekintése

•    Zenés Budapest —  séta  a  Művészetek  Palotájában, 
Operaház látogatás, Kodály Emlékház, Bartók Emlékház,
Liszt Emlékmúzeum, Zeneakadémia

Mátyás Templom



BUDAPESTI KIRÁNDULÁSOK - Budapestiek figyelmébe ajánljuk

IDEGENNYELVŰ VÁROSNÉZÉS
Kérésükre csoportkísérőink idegennyelven, vagy kétnyelven (magyar+idegennyelv) mutatják be a
várost, amely kiváló gyakorlási lehetőség nyelvvizsgára készülőknek, szakiskolásoknak, és kitűnő
programjavaslat cserediákokat fogadó osztályoknak. A városnézés a programválasztástól függően
lehet három órás buszos körút a fővárosban, vagy akár egész napos kirándulás az ország bármely
területén. Választható nyelvek: angol, német, olasz, spanyol, francia.
A  nagyszámú  érdeklődésre  való  tekintettel  kérjük,  hogy  legalább  egy  hónappal  a  tervezett
idegennyelvű tanulmányi program előtt jelezze részvételi szándékát!

FÉLNAPOS VÁROSNÉZÉS
Sokan nem is sejtik milyen lebilincselő érdekességeket rejtenek azok az épületek, amelyek mellett
nap mint nap elhaladunk, az utcák, amelyeket évek óta ismertnek hiszünk. Budapest sokkal több
annál, mint amit a füstös, rohanó hétköznapokon lakóinak magából megmutat. Tartsanak velünk
néhány órára, engedjék, hogy fővárosunk bemutassa ezerarcú bájait, s talán örökre beleszeretnek!

EGÉSZ NAPOS VÁROSNÉZÉS
Kicsinek,  nagynak  egyaránt  okozhat  meglepetést,  ha  egyszer  alázatos,  tágra  nyitott  szemű
vendégként járja be ismertnek hitt lakóhelyét. Karon fogják a régi utcák, kávéházakból gomolygó
évszázados történeteket mesélnek a megkopott, vagy modern ruhába kényszerített agg házak, s
Budapest elbeszéli hosszú élete apró csodáit. Tudta, hogy a Citadellán kétszáz éve csillagvizsgáló
állt, az ezredfordulóra készült tervek egyikén, pedig hatalmas piramis tört az ég felé? Kíváncsi, ki
adományozta az első zsiráfot a világon huszadikként megnyílt Fővárosi Állatkertbe? Hitte volna,
hogy több mint 120 forrás fakad a főváros területén? Elgondolkozott már valaha azon, miért törik
meg a Margit-híd íve a Duna felett? Szívesen bejárná a Vajdahunyadvárat, amelyet eredetileg fából
építettek fel egy ideiglenes kiállításra? Megcsodálta már a világörökséggé nyilvánított, Duna partot
sétahajóról? Tegyünk együtt felfedezőutat, ismerkedjenek meg a főváros történetével, sajátossá-
gaival, látnivalóival. Részletes városnéző programunkon bejárjuk a világhíres nevezetességeket,
elidőzünk a sokszor csak kocsiablakból látott szépségek mellett, és úgy mesélünk róluk, hogy jó
ismerőssé váljanak, hogy tudjuk csodálni őket, s otthon legyünk Budapesten!

22 vissza Az iskolaikirandulas.hu médiapartnere a mediaorigo

BUDAPESTI KIRÁNDULÁSOK - Ezerarcú Budapest
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ADVENT BUDAPESTEN - Jótékonysági kirándulás

Immáron  nyolcadik  alkalommal,  2013.  decemberében
ismét  megrendezzük  a  már  hagyománnyá  vált  Advent 
Budapesten  2013  elnevezésű  JÓTÉKONYSÁGI  rendez-
vényünket!  A  jótékonysági  rendezvény  célja,  hogy  olyan 
gyermekeket ajándékozhassunk meg, akik nehéz körül-
mények között, hátrányos helyzetben nevelkednek, esetleg
fogyatékkal élnek és szülői, gondviselői erőforrásból nem
juthatnak el hasonló programra, kirándulásra.

Időpont: 2013.12.03.-04.

Várható program:
•  interaktív, játékos városnézés (buszos és/vagy gyalogos)
• múzeumlátogatás  extrával  (tárlatvezetés,  múzeum-
pedagógiai program, stb.) vagy Parlament látogatás

•  mozivetítés  Budapest  egyik  legkedveltebb  multiplex
mozijában (kb. 11:00 óra magasságában)

•  Vörösmarty téri karácsonyi vásár (rendelkezésre álló idő
függvényében)

Örömmel várjuk olyan hátrányos helyzetű vidéki iskolák,
illetve budapesti nevelőotthonok, intézetek jelentkezését,
akik kiválasztott diákjaikkal szívesen részt vennének tá-
mogatott adventi kirándulásunkon!

Karácsonyi hangulat Bécsben

Adventi gyertyák
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ORSZÁGJÁRÓ

E fejezetben országjárásra hívjuk Önöket és a gyermekeket, hogy együtt barangoljuk be Magyar-
ország csodálatos  tájait,  városait. Épített és  természeti kincseink világhírűek, minden évben
külföldiek tízezrei érkeznek hazánkba, hogy gyönyörködhessenek az egyedülálló szépségű magyar
látnivalókban.  Fedezzük  fel  mi  is,  milyen  páratlan  panoráma  tárul  fel  előttünk  a  visegrádi
várhegyről,  elevenedjenek  meg  előttünk  az  Egri  csillagok  eseményei  az  Egri  Várban  járva,
ámuljunk el a honfoglalás korába visszavezető Feszty-körkép előtt megállva, ismerjük meg a 
szer-zetesek életét az ezer éve alapított Pannonhalmi Apátságban, és bűvöljenek el bennünket a 
természet  föld  alatt  rejlő  szépségei  a  Baradla-barlangban.  Az  országjáró  kirándulások
gyönyörködtetnek  és  tanítanak  is  megismerni  és  szeretve  megőrizni  hazánk  kulturális  és 
természeti értékeit.

A következő programtervek egynapos utazásokhoz készültek, amelyeket a feltüntetett további lát-
nivalókkal többnapossá bővíthetünk. Partneri kapcsolataink révén azonban az ország bármely
pontjáról  induló  csoportnak  is  kedvező  feltételekkel  biztosítunk  autóbuszt,  idegenvezetést,
kérésükhöz igazított szervezett programot.

A www.iskolaikirandulas.hu oldalunkon az árajánlat menüpontra kattintva választhatják ki a
megfelelő  jelentkezési  lapot, melyen  feltétlen  tüntessék  fel  a  csoport  létszámát,  a  gyerekek 
korosztályát, étkezési és szállásigényüket, valamint az indulási helyszínt, így minden esetben
egyedi,  kedvező  árkalkuláció  készíthető.  (E  kirándulásokat  összeköthetjük  budapesti  prog-
ramokkal is, igénybe véve így a vasúti kedvezményt.)

Programajánlatunk magában foglalja:

•  a teljes szervezést
•  a mikrofonos különbuszt
•  az idegenvezetést
•  a belépőjegyeket, programokat
•  igény szerinti szállást és étkezést
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ORSZÁGJÁRÓ - Dunakanyar és környéke

Az ország egyik legszebb panorámája tárul elénk a Duna-
kanyarban. Ha a csodálatos kilátás mellett kíváncsiak, hogy
hol raboskodott Drakula, hol fogalmazta meg Deák Ferenc
„a  haza  bölcse”  a  kiegyezés  szövegét,  vagy  hol  van  az 
ország egyik legismertebb búcsújáróhelye, akkor minden-
képp látogassanak el velünk a Dunakanyarba! Legneveze-
tesebb települései: Szentendre, Visegrád, Esztergom. A 3
Budapest-környéki látnivaló együttes megtekintését két-
ill. háromnapos kirándulás keretében javasoljuk. Egynapos
kirándulás tervezésekor érdemes egy várost választani.

Egynapos program Szentendrén:
•  Szabadtéri Néprajzi Múzeum
•  belvárosi séta
•  Kovács Margit Gyűjtemény
•  Dobos Édesség Múzeum
További látnivalók és programlehetőségek Szentendrén:
Szamos  Marcipán  Múzeum,  Szentendrei  Képtár,
Népművészetek Háza, Szerb Ortodox Egyházművészeti
Múzeum, Szentendrei Közlekedési Múzeum

Egynapos program Visegrádon:
•  Mátyás Király Múzeum
•  Salamon torony
•  Fellegvár
•  Nagyvillám kilátó
•  Nyári bob
További látnivalók és programlehetőségek Visegrádon:
Panoptikum, Vadászati kiállítás

Egynapos program Esztergomban:
•  Bazilika
•  Duna Múzeum
•  séta a Mária Valéria hídon
További látnivalók és programlehetőségek Esztergom-
ban: Főszékesegyházi Kincstár és Könyvtár, altemplom
és  a  kupolakilátó,  Vármúzeum,  Keresztény  Múzeum,
Balassa Bálint Múzeum, Aquasziget, duna-parti séta,
Párkány

Duna Múzeum, Esztergom

Szentendre

A visegrádi fellegvár
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ORSZÁGJÁRÓ - Dombvidéki kalandozások, Gödöllő és környéke

A fővároshoz igen közel található kedves településről sokan tudják, hogy Erzsébet királyné egyik
kedvenc tartózkodási helye volt. A több mint 250 éves Gödöllői Királyi kastély egyike  legnagyobb
kastélyainknak. A díszlépcsőházat, a dísztermet, a királyné fogadószalonját, toalettszobáját és
hálószobáját, Ferenc József dolgozószobáját és dohányzószalonját régi  pompájában csodálhatjuk 
meg. 

Egynapos program:
•  Gödöllői Királyi kastély megtekintése 
•  Lovasprogram és ebéd a Lázár Lovasparkban 

További látnivalók és programlehetőségek: Séta az Erzsébet Parkban, Máriabesnyő: kapucinus
kegytemplom, Aszód: Petőfi Sándor Múzeum, Őrbottyán: harangöntő műhely, Veresegyháza:
Medveotthon, Hungaroring  megtekintése, Vácrátóti Arborétum

TÚRÁK A MÁTRAI LEGEK KÖZÖTT 
A kirándulás során megmásszuk hazánk legmagasabb pontját a Kékes tetőt, lefelé ereszkedve
megpihenünk a Galyatetőn. Ezenkívül túrázhatunk a legnagyobb szintkülönbségű természetes
zuhataghoz, az Ilona-völgyi vízeséshez és elsétálhatunk az ország legmagasabban fekvő tavához,
a Nagy-Sás-tóhoz.

Egynapos program:
•  Mátra Múzeum 
•  Czifra istálló és Kocsimúzeum 
•  Recski Nemzeti Emlékpark vagy kirándulás a Kékes tetőre 

További  látnivalók  és  programlehetőségek: Mátraszentimre:  Piszkéstetői  csillagvizsgáló,
Gyöngyös:  Mátravasút,  Recsk:  Népművészeti  Tájház,  Bányászattörténeti  kiállítás,  Jámbor 
Arborétum, Siroki vár, barlanglakások, Mátra Bob 

GÁRDONYI KEDVENC VÁROSA, EGER ÉS KÖRNYÉKE
A hazaszeretet városa hazánk egyik legszebb barokk települése, mely dicső történelmi múltjáról,
értékes műemlék együtteseiről híres. Itt láthatjuk az ország második legnagyobb templomát, az
egyik legszebb könyvtárunkat, ahol az első Magyarországon nyomtatott könyvet és az egyetlen
hazai Mozart-levelet őrzik, valamint az ország első csillagászati múzeumát is.  A Bükk török-időket
idéző borvárosának meglátogatását egy- illetve kétnapos kirándulás keretében javasoljuk.  

ORSZÁGJÁRÓ - Észak-Magyarországi turisztikai régió
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ORSZÁGJÁRÓ - Észak-Magyarországi turisztikai régió

Egynapos program:
• Bazilika 
• Minaret
• városnézés
• Egri vár
• Gárdonyi Emlékház 

További  látnivalók  és  programlehetőségek: Líceum:
Könyvtár  és  Csillagvizsgáló,  Varázstorony    Termé-
szettudományos Játszóház, Egyházmegyei Gyűjtemény,
Patikamúzeum, Érsekkert, Török-fürdő, strand, Szép-
asszony-völgy;  egerszalóki  hőforrás.  Szilvásvárad:
Orbán-ház, Középkori Börtönmúzeum és Panoptikum,
Lovas  Múzeum  és  ménistálló,  Szalajka-völgy,  Erdei
kisvasút,  Pisztrángtenyészet,  Sziklaforrás,  Fátyol
vízesés, Istállóskői Ősemberbarlang, Szabadtéri Erdei
Múzeum,  Millenniumi  Kilátó;  Csipkéskúton:  Lipicai
Lótenyésztés-történeti kiállítás Eger a tüzes vörösborok
hazája is: a Szépasszony-völgy tufába vájt évszázados
pincéiben megkóstolható a világhíres egri bikavér.

EZERARCÚ TÁJ , MISKOLC KÖRNYÉKE 
Az  iskolai  kirándulások  egyik  kedvelt  úticélja  a  két
Világörökséggel  is  büszkélkedő  térség,  mely  számos 
természeti kincset rejt. Fedezzük fel együtt! 

Egynapos program:
•  Hermann Ottó Múzeum 
•  városnézés
•  Állatkert és Kultúrpark
•  Miskolctapolcai Barlangfürdő 

További  látnivalók  és  programlehetőségek: Miskolc:
Színháztörténeti és Színészmúzeum, Déryné-ház; Lilla-
füred:  Szent  István-Cseppkőbarlang,  Anna  barlang,
Szeleta-barlang, Palota Szálló, Hámori-tó, Pisztráng-
telep, Kisvasút, Diósgyőri Vár, Aggteleki-karszt, Tokaj-
hegyaljai borvidék

Kékestető

Ópusztaszer, Árpád-emlékmű

Eger, Dobó tér
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A TOKAJI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK
A Tokaji borvidék 1737 óta élvez védettséget, amikor is egy királyi rendelet – a világon elsőként –
zárt  borvidékké  nyilvánította.  A  jellegzetes  borpincékben  nyomon  követhető  a  tokaji  bor 
termelésének minden mozzanata. A szőlőművelés és a borkészítés meglétét itt már a honfoglalás
korában valószínűsítik, ám az évszázadok során e tájon megtelepedett különböző népcsoportok
mind  formálták,  gazdagították  a  helyi  borkultúrát,  társadalmi  életét  és  tették  sokszínűvé  a
környékbeli települések egyházi és világi építészetét. 

Egynapos program:
•  Tokaji Múzeum, városnéző séta
•  Sárospataki Vár
•  Miskolctapolcai barlangfürdő 

További látnivalók:  Szerencsi Vár, Cukormúzeum, Képeslapgyűjtemény, Miskolc: Herman Ottó
Múzeum, Avasi Református templom, Lillafüred: Szent István Barlang, Anna Mésztufabarlang,
Pisztrángtelep, Diósgyőri vár

A nevezetes környékbeli történelmi borvidék kiváló vörös- és fehérborait több száz éves pincék-
ben mérik a borkóstolós vacsorákon.

AZ AGGTELEKI-KARSZT ÉS A SZLOVÁK-KARSZT BARLANGJAI 
Az Aggteleki és Szlovák karszt leghíresebb barlangjai a Baradla-Domica barlangrendszer, melynek
eddig  feltárt  oldalágaival  együtt  mért  összhosszúsága  25  km  –  ezáltal  Magyarország  és  a
mérsékelt égöv leghosszabb barlangjának számít. A barlangokat a csepegő vizek mésztartalmá-
nak kicsapódásával keletkezett, különböző alakú, méretű és színű álló- és függő  cseppkövek, 
barlangi gyöngyök, borsókőféleségek és kalcitlemezek díszítik. 

Egynapos program:
•  Aggteleki barlangtúra vagy Baradla tanösvény bejárása 
•  Jósvafői faluséta (krumpli lángos, kenyérsütés) 

További látnivalók: Aggtelek: Mézeskalácsos Ház, Miskolc: Herman Ottó Múzeum, Avasi Refor-
mátus  templom;  Lillafüred:  Szent  István  Barlang,  Anna  Mésztufabarlang,  Pisztrángtelep;
kisvasút, Miskolctapolcai barlangfürdő; Diósgyőri vár, Rudabánya: Érc- és Ásványtani Múzeum

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK - A PUSZTA  
A Hortobágy Európa legnagyobb összefüggő, természetes füves pusztája, mely nem az erdők 
kiirtása eredményeként jött létre, hanem az ember és a természet kétezer éves, hagyományos és
kíméletes földhasználaton alapuló, harmonikus együttműködése révén. 
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Természetes  élőhelyén  figyelhető meg  itt  a  szilaj  állat-
tenyésztéssel meghonosodott szürke marha és rackajuh,
valamint a mangalica sertés és nóniusz ló. A mocsarak és
halastavak  a  madarak  fészkelésének  és  vonulásának 
európai  jelentőségű  helyszínei,  különleges  hortobágyi
élmény az őszi daruvonulás. 

Egynapos program:
•  Hortobágyi pusztakocsikázás, lovasbemutató 
•  Pásztormúzeum 
•  Pusztai Állatpark 
•  Madárkórház

HAZÁNK LEGKELETIBB SZEGLETE, A NYÍRSÉG 
„Ott, hol a kis Túr siet beléje, …” Ez a Felső-Tisza és a
Nyírség vidéke, ahol számos ritka növény- és állatfaj él,
nagyszerű programlehetőséget kínálva kis- és nagy termé-
szetbúvároknak egyaránt. 

Egynapos program: 
•  Nyíregyházi Állatpark 
•  városnézés 
•  Sóstói Múzeumfalu  

További látnivalók és programlehetőségek: Jósa András
Múzeum,  omnibuszos  városnézés;  erdei  kisvonat, 
csónakázás,  vízi  biciklizés  a  sóstógyógyfürdői  tavon,
élményfürdőzés 

KÁLVINISTA RÓMA
A Nagykunság legendás világa amellett, hogy pásztorok,
hajdúk, szürke marhák, és racka juhok otthona, számos
híres  magyar  elődünk  szülőföldje  és  jeles  történelmi 
események  helyszíne.  Járjuk  be  együtt  Szabó  Magda
regényeinek színhelyét! 

Egynapos és többnapos programvariációk!

Hortobágy

Debrecen, Nagytemplom

Debrecen, Déri Múzeum
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A TISZA-TÓ KÖRNYÉKE  
A Tisza-tó gazdag és különleges élővilágát ismerhetjük meg, ha ellátogatunk hazánk második leg-
nagyobb állóvizéhez. Itt találjuk a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó Tiszafüredi Madárrezervá-
tumot, ahol megfelelően kialakított megfigyelőpontokon  leshetjük meg a védett madarainkat
(nagy- és kiskócsag, üstökös gém, batla, kanalasgém, kis kárókatona), a  visszatelepített hódokat
és a Fekete István regényéből Lutraként megismert vidrát is. Sőt,  Magyarországon csak itt a parti
éttermekben  kóstolhatjuk meg  a  sulyomnak  (vizidiónak,  vizigesztenyének)  elnevezett  furcsa
vízinövényből készült mártást vagy a sült változatát. 

Egynapos program: 
• Tiszavirág ártéri erdei sétaút: Tisza-tó állat-és növényvilágának, az ártéri bio gyümölcsösnek,
és a kubikosélet megismerése, valamint halászladikozás és madár megfigyelés toronyokból

További látnivalók és programlehetőségek: lovastúrák, kerékpáros túrák, vízitúrák, horgászás,
kézművesműhelyek Abádszalók: Faluház, Babamúzeum, szabad strand, Berekfürdő: Üveggyár;
Karcag: Kézművesek háza, Győrffy István Nagykun Múzeum, nagykunsági Tájház, Fazekasház,
Zádor híd, szélmalom, Tiszacsege: Zsellérház, Tiszafüred: Kiss Pál Falumúzeum, Fazekasház,
Bőrműves Alkotóház, Meggyes Csárdamúzeum, Poroszló: Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvény

HONFOGLALÓK NYOMÁBAN, ÓPUSZTASZER ÉS KÖRNYÉKE 
Aki még nem járt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, el sem tudja képzelni, hogy
a hatalmas területen akár egy teljes napot is el lehet nézelődni! A közeli tisza-parti város pedig
csodás kulturális élményeket kínál. Ízelítő a látnivalókból Szegeden és környékén: Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékpark, szegedi Móra Ferenc Múzeum, Hősök Kapuja, Fogadalmi templom. 

Egynapos program:
•  Nemzeti Történeti Emlékpark
(Feszty-körkép, Rotunda, Áprád-emlékmű, Skanzen...)

További látnivalók és programlehetőségek:
Szeged: Dömötör-torony, zenélő óra, szerb templom, Várkert, Pick Szalámigyár, Új Zsinagóga,
Vadaspark, alsóvárosi templom, Újszeged.

ORSZÁGJÁRÓ - Dél-Alföld turisztikai régió
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NAPFÉNYES VÁROSUNK, KECSKEMÉT 
"Hova  szívem,  lelkem  mindig,  mindenhonnan  vissza-
visszavágyott, újra láttam végre születésem földét, a szép
Kiskunságot! Bejártam a rónát, melyet átölel a Tisza-Duna
karja, s ölében, mint kedves mosolygó gyermekét, az anya,
úgy tartja. " (Petőfi Sándor: Kiskunság)

Egynapos program:
•  városnézés Kecskeméten
•  Rajzfilm Stúdió látogatás
•  Planetárium
•  Természet Háza

További  látnivalók  és  programlehetőségek: Cifrapalota,
Városháza,  Magyar  Népi  Iparművészeti  Múzeum,  Ter-
mészet  Háza,  Zwack  Kecskeméti  Pálinka Manufaktúra,
Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, Orvos- és Gyógy-
szerészettörténeti Múzeum, Vadaskert, Arborétum; Bugaci
Pásztormúzeum,  Alföld-fásítási  Múzeum,  pusztaprog-
ramok: csikósbemutató, kocsikázás, pusztaolimpia, folklór
est,  ökörsütés;  Kiskunfélegyháza:  Kiskun  Múzeum,
Börtönkiállítás,  Szélmalom,  Városháza,  Móra  Ferenc
Szülőháza és Emlékmúzeuma, Petőfi Sándor Emlékszoba;
Kiskunhalas: Csipkeház és Csipkemúzeum, Csillagászati
Obszervatórium;  Kalocsa:  Népművészeti  Ház,  Magyar
Fűszerpaprika Múzeum, Fazekas Alkotóház, Viski Károly
Múzeum.  Bajai  Halászlé  főző  verseny  (július  második
szombatja)

BÉKÉS UTAKON  
Itt szinte mindent láthatunk, amit a természet adott kis
hazánknak:  mocsarat,  legelőt,  keményfás  erdőt,  vadul 
kanyargó folyót, szikes és löszpusztát, holtágat, morotvát,
szikes tavat és árteret. 

Egynapos program:
•  Gyulai vár
•  városnézés
•  Erkel Ferenc Emlékház

Kecskemét

Az  erdei  környezetben  fekvő
Vadaspark a  sokrétű  oktatási  és
természetvédelmi  tevékenységé-
ről,  a  veszélyeztetett,  ritka  fajok
magas  számáról  ismert,  de  a
megszokott  állatkerti  kedvencek
sem hiányoznak.

Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.
6725 Szeged, Cserepes sor 47.

Látogatói bejárat:
a Kálvária sgt. felől.

Telefon: +36 62 542 530
E-mail: info@zoo.szeged.hu

Honlap: http://zoo.szeged.hu
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További látnivalók és programlehetőségek:
Szarvas: Pepi-kert, történeti emlékút bejárása, Túzokrezervátum, Arany János Emlékház; Békés-
csaba: Munkácsy Mihály Múzeum, Munkácsy-Emlékház, Meseház, Gabonamúzeum, Jézus szíve
templom, szlovák tájház; Gyula: Gyulai vár, Várfürdő, Százéves cukrászda, Erkel Ferenc Emlékház,
Ladics-ház, Húsipari Üzemtörténeti Gyűjtemény, Tanyamúzeum

MINI MAGYARORSZÁG A SZARVASI 
ARBORÉTUMBAN
Hazánk  legnagyobb  arborétumában,  a Kárpát-medence
mértani  középpontjában  2013  áprilisában  megnyílt  az
ország legújabb látványossága, a szarvasi Mini Magyar-
ország. A hazánk  történelmét, hagyományait, építészeti
nevezetességeit  bemutató  makettpark  Szarvas  eddigi
történetének egyik legnagyobb turisztikai fejlesztése.

Program:
A történelmi Magyarország és egyben a Kárpát-medence mértani középpontjában nyílt meg Euró-
pa legújabb makettparkja, a szarvasi Mini Magyarország. Az élménypark megalkotását a brüsszeli
Mini Europe ihlette. A hazánk történelmét, hagyományait, építészeti nevezetességeit bemutató
Mini  Magyarország  a  Békés  megye  szívében  található  arborétum  gyönyörű  természeti
környezetében valódi turisztikai csemege, amely különleges élményt kínál minden korosztálynak.
Családi,  baráti  kirándulások,  osztálykirándulások,  rendhagyó  történelemórák,  munkahelyi
csapatépítő túrák helyszíne, nyugdíjas klubok kirándulásainak célpontja, ahol néhány óra alatt 
bebarangolhatjuk  egész  Magyarországot,  miközben  több  száz  év  történelmi  hagyománya,
építészete és neves eseménye elevenedik meg a látogatók előtt. Az első szakaszban több tucat
hazai történelmi helyszín és épület makettje készült el, köztük például a szegedi dóm, a Széchenyi
Lánchíd, a kecskeméti Cifrapalota vagy az egri vár makettje, amely 16. századi, eredeti állapotában
mutatja be a várat, és a hozzá kapcsolódó leghíresebb történelmi eseményt, az 1552-es ostromot,
az egri vár védőinek a török sereggel vívott hősies csatáját, kicsiben.

A Mini Magyarország és a Szarvasi Arborétum együtt olyan komplex program, amely Kelet-Közép-
Európa történelmét, hagyományait, növény- és állatvilágát egy helyen mutatja be és hozza közel
a látogatókhoz.

*  Igény  szerinti  időpontban,  akár  több  napos  kirándulással  egybekötve,  tetszőleges  indulási
helyszínnel!
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BAKONYI TÁJAKON, VESZPRÉM ÉS ZIRC KÖRNYÉKE
Veszprém legnagyobb hegységünk „fővárosa” a királynék
városa címet viseli Gizella királynénk óta. Hazánk legma-
gasabban fekvő településén és környékén mindent meg-
találhatunk ami az országjárást változatossá teszi: királyi
városok, vadregényes hegyvidék, világhírű porcelán.

Egynapos program:
• Ciszterci Apátság
• városnézés Veszprémben
• Vadaspark
• Herendi Porcelánium és Manufaktúra

További látnivalók és programlehetőségek:
Veszprém: Hősök kapuja, Tűztorony, Érseki Palota, Gizel-
lakápolna,  Szent  Mihály  Székesegyház,  Vármúzeum,
Csikász Galéria, Téglamúzeum, Szent György kápolna, Kit-
tenberger Kálmán Növény- és Vadaspark, Laczkó Dezső
Múzeum, Zircen: ciszterci apátsági templom, Bakonyi Ter-
mészettudományi  Múzeum,  Reguly  Antal  Műemlék-
könyvtár,  Arborétum,  Tihany:  Tihanyi  bencés  apátság
temploma, Visszhang-domb, Szabadtéri Néprajzi Múzeum,
Babamúzeum, Badacsony: „bazaltorgonák, tanúhegyek”,
Kisfaludy-kilátó, Badacsonyörs: Folly-arborétum, Herend:
Porcelánművészeti Múzeum, Porcelanium és Minimanu-
faktúra

A BALATON DÉLI PARTVIDÉKE
Ez a táj nemcsak az egész Európában egyedülálló turzás-
rendszere miatt érdekes, hanem megismerhetjük itt a régi
idők falusi embereinek mindennapjait, hagyományait és ősi
mesterségeit, üvegen keresztül megnézhetjük a Balaton
növény- és állatvilágát, és ha kedvünk tartja, megkóstol-
hatjuk a balatoni konyha ínyencségeit.

Egynapos program:
• Tihanyi apátság
• Szabadtéri Néprajzi Múzeum
• városnézés, komp • Uradalmi majorság

Balatoni vitorlázás

Ciszterci Apátság

Tihanyi Apátság
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További látnivalók és programlehetőségek:
Szántódpuszta: Uradalmi majorság, Balatonboglári Gömbkilátó, Balatonzárszó: József Attila em-
lékek, Balatonszentgyörgyi Csillagvár; Kaposvár: Rippl-Rónai Múzeum, Vaszary Emlékház, Ter-
rárium, Ásványkiállítás, Babavilág, Szenna: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Buzsák: Tájház, hímzés,
faragás;  Somogyfajsz:  Őskohó  Múzeum,  Ladics-ház,  Húsipari  Üzemtörténeti  Gyűjtemény,
Tanyamúzeum

BALATON SZÍVE CSÜCSKE 
A Kis-Balaton nádasaiban megleshetünk az ország 370 madárfajából közel 150-et, itt fészkel a
gém, a kormorán, a gyurgyalag és a nemes kócsag is. A közelben lévő Közép-Európa egyetlen 
bivalyrezervátumát is érdemes felkeresni, és ha igazi „regénybe illő” tájra vágyunk, tegyünk
kirándulást a Diás-szigetre, ahol a Tüskevár játszódik.

Egynapos program:
•  Festetics kastély-Helikon Kastélymúzeum
•  városnézés
•  Balatoni Múzeum
•  Marcipán Múzeum vagy Babamúzeum

További látnivalók és programlehetőségek:
Keszthely: Népviseletes Babamúzeum – Panoptikum – Csigaparlament, Kínzó Múzeum, Georgikon
Majormúzeum, Szendrey Júlia szülőháza, Zalavár: Kis-Balaton Ház, Fekete István Emlékszoba és
Matula bácsi kunyhója, Zalavár romjai, Balatonmagyaród: Kis-Balaton Kápolnapusztai Bivaly-
rezervátum, Zalakaros: Gránit Gyógy-Élményfürdő, Zalaegerszeg:
Göcseji Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Magyar Olajipari Múzeum, Csácsi Arborétum Pedagógus
csoportnak ajánljuk: keszthelyi Hungaricum Borház Bor-és Kádármúzeum, Bacchus Bormúzeum
és badacsonyi borkóstolós vacsora

AZ EZERÉVES PANNONHALMI BENCÉS FŐAPÁTSÁG ÉS KÖZVETLEN TERMÉSZETI
KÖRNYEZETE 
Az egykori „Pannónia szent hegyének” monostora és a benne élő szerzetesközösség egyidős a
magyar  államisággal,  ezért  a  magyar  kultúra  kivételes  fontosságú  részének  tekinthető.  A
Főapátság  történelmi  épületegyüttese  bemutatja  hazánk  1000  éves  történetének  különböző
építészeti stílusait, pompás könyvtárában megcsodálható a világ legnagyobb, csaknem 400.000
kötettel rendelkező bencés gyűjteménye. Az Apátsághoz növénykülönlegességeket rejtő arborétum
és zamatos borok készítésének helyet adó pincészet is tartozik.

ORSZÁGJÁRÓ - Nyugat-Dunántúl turisztikai régió
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Egynapos program: 
•  Pannonhalmi Főapátság
•  Apátsági Pincészet
•  Apátsági Arborétum

További látnivalók: 
Millenniumi emlékmű, Boldogasszony-kápolna, kilátó,
Hefter László Üveggaléria, Győr: belváros, Xantus János
Állatkert,  Cseszneki  vár,  Veszprém:  Várnegyed,
Tűztorony, Bakonyi Ház, Vadaspark, Zirc: Ciszterci Apát-
ság, Komárom: erődök

FERTŐ / NEUSIEDLERSEE KULTÚRTÁJ 
A térség világörökségi felterjesztésében magyar oldalról a
Fertő-Hanság  Nemzeti  Park  Fertő-tavi  részének  teljes
területe,  Fertőrákos  településközpont  műemléki
jelentőségű  része  és  kőfejtője,  a  fertődi  Esterházy-,  a
nagycenki Széchenyi-kastély és környezetük szerepelt. A
Fertő-tó a kontinens legnagyobb sósvizű tava, az eurázsiai
sztyeppe tavak legnyugatibb képviselője, amelyet számos
részre  osztanak  a  klimatikus  határok,  így  a  viszonylag 
kicsiny  területen  belül  rendkívül  változatos  állat-  és
növényvilág található.

Egynapos program:
•  Fertődi Esterházy-kastély és Haydn Emlékszoba
•  szárazföldi és kenus túrák, ökoautózás
•  Fertőrákosi kőfejtő

További látnivalók:
Sopron: Tűztorony, Storno-ház, Kecsketemplom, Soproni
sörgyár; Nagycenk: Széchenyi-kastély és Park, Széc-
henyi Mauzóleum, Szabadtéri Mozdony Kiállítás

Pannonhalmi Bencés Főapátság

Fertőrákosi kőfejtő

Kemenes Vulkánpark
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KASTÉLYTÚRA ITTHON ÉS A SZOMSZÉDOKNÁL 
(1 nap) 
Jöjjenek velünk a nagymúltú Esterházy főnemesi család 
otthonaiba! Lássák saját szemeikkel a gyönyörűen felújított
fertődi kastélyt, hagyják magukat elvarázsolni az elragadó
környezetben,  Fraknó  várában,  hogy  aztán  a  napot  az 
Esterházy-ak  legnagyobb  kastélyában,  Kismartonban
(Eisenstadt) fejezzük be!

Program
Indulás reggel, utazás pihenővel. Első programunk a nap során a nemrégiben, gyönyörűen felújított
fertődi kastély lesz,  ahol Esterházy  „Fényes” Miklós  tündérvilágába nyerhetünk betekintést.
Látványelemekkel,  zenei  betétekkel,  díszletszerű  egyedi  belsőépítészeti  elemekkel,  játékos
megoldásokkal, valamint a barokk ünnepek animációs feldolgozásával elevenedik meg a 250 évvel
ezelőtti korszak, Esterházy „Fényes" Miklós tündérvilága és udvari komponistája Joseph Haydn
eszterházai korszaka a kiállításon. Továbbutazunk az Esterházy-ak sasfészkébe, Fraknó (Forcht-
enstein) várába. A nap a szomszédos Kismartonban (Eisenstadt) zárul. Az Esterházy-kastély 
eredete egy XIII. századi várra nyúlik vissza, amelyet később újra és újra átépítettek, valamint
bővítettek. Mára a kastély színvonalas kulturális rendezvények helyszíne, és betekintést ad az 
Esterházy hercegek főúri világába. Visszaérkezés a kiindulási helyre a késő esti órákban.

NYUGAT KAPUI 
Látogassunk el Sopronba, a hűség városába, amely történelmi épületekben az egyik leggazdagabb
városunk, s ha tehetjük, a dunai gőzhajózás és a szakszerű lótenyésztés elindítója, gróf Széchenyi
István egyik családi birtokára is. Ne hagyjuk ki a „legősibb magyar házat”, a Bencés Főapátságot,
- ami szintén a Világörökség része, mint ahogy a Fertő-tó kultúrtáj is - és a „magyar Versailles”-
ként ismert barokk kastélyt, ahol Haydn több mint tíz évig élt és alkotott.

Egynapos program:
•  Tűztrony, Stornó-ház  •  városnézés  •  Pékmúzeum  •  kenutúra a Fertő nádasaiban

További látnivalók és programlehetőségek:
Sopron: Fabricius- Ház, Scarbantia fóruma, Patika Múzeum, Központi Bányászati Múzeum,
Erdészeti,  Faipari  és  Földméréstörténeti  Gyűjtemény,  Károly-Magaslati  kilátó;  Nagycenk:
Széchenyi  István  Emlékmúzeum,  Széchenyi  Múzeumvasút,  Mozdonymúzeum,  Széchenyi
mauzóleum;  Fertőrákos:  ökoautós  körutazás  a  kőfejtőnél;  Fertőd:  Esterházy-  kastély,
Muzsikaház;  Győr:  Papnevelde,  Apátúr-ház,  Xantus  János  Állatkert,  Rába  Quelle  Gyógy-, 
Termál- és Élményfürdő; Pannonhalma: Pannonhalmi apátság, Apátsági pincészet megtekin-
tése, Millenniumi Emlékmű
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PANNON TÁJ 
Az  Írott-kő  csúcsáról  már  láthatjuk  Ausztria  mesebeli
havas tájait. Ezen a vidéken találkozhatunk a legtöbb gom-
bafajjal, lápos területtel, számos lepkefajjal, hangyákkal és
rovarokkal valamint őshonos fenyőerdőkkel.

Egynapos program:
•  városnézés Kőszegen
•  Jurisics Miklós Vármúzeum
•  Arany Egyszarvú Patikamúzeum

További látnivalók és programlehetőségek:
Kőszeg:  Jézus  Szíve-templom,  Öregtorony,  Erdészeti
Múzeum,  Tábornok-ház  (céhtörténeti  és  kőszegi
kismesterségeket bemutató kiállítás); Ják: Jáki templom
és  Szent  Jakab  kápolna;  Csönge:  Weöres  Sándor  Em-
lékház; Kám: Jeli Arborétum Szombathely: Vasi Múzeum-
falu, Savaria Múzeum, Papi Szeminárium, Székesegyház,
Járdányi Paulovics István Romkert, Sala Tarrena, Iseum-
ókori Izisz Szentély, Smidt Múzeum, Kalandváros játszótér,
Kámoni  Arborétum;  Felsőcsatár:  Vasfüggöny  Múzeum;
Sárvár: Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvári Arborétum

KIRÁLYOK VÁROSA, SZÉKESFEHÉRVÁR 
ÉS KÖRNYÉKE 
Tegyünk  időutazást  a  múltba,  ahol  átélhetjük  a  királyi
család  tagjainak  koronázását,  esketését  és  temetését,
valamint  bejárhatjuk Gorsium-Herculia  római  település
romjait. 

Egynapos program:
•  városnézés
•  Babaház vagy Fekete Sas Patikamúzeum
•  Bory-vár

Írottkői pihenő

Jézus szíve templom

Bory-vár

Közép-Dunántúl turisztikai régió
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További látnivalók és programlehetőségek:
Nemzeti Emlékhely és Szent  István Mauzóleuma, Középkori Romkert, Virágóra, Palotavárosi
Skanzen, Órajáték, Tejipari Történeti Múzeum, Tűzoltómúzeum, Tác: Gorsium, Pákozd: A pákozdi
csata emlékművei, Pákozd-sukorói csata Emlékkiállítás, Arborétum, Agárd: Gárdonyi
Géza szülőháza, Miniatűr Bodajki Falumúzeum, Fegyvergyűjtemény; Gánt: Balás Jenő Bauxit-
bányászati Múzeum-Bauxit Földtani Park, Csákvár: Vértes Múzeum, Floriana, Esterházykastély,
Alcsútdoboz: Habsburg-kastély, Arborétum, Kerttörténeti kiállítás

ERŐDÖK VÁROSAI, KOMÁROM/RÉVKOMÁROM 
A római limes mentén fekvő ókori Brigetio 1809 óta hatalmas, lenyűgöző méretű erődeiről híres.
A két város együttesen a világörökségi cím várományosa, Komárom pedig az évente többször
megrendezésre kerülő „Élő hadtörténelem” című izgalmas haditechnikai bemutatóprogram ad
otthont, melynek mi is a részeseivé válhatunk.

Egynapos program:
•  Monostori- és az Igmándi erőd megtekintése vezetéssel
•  Révkomáromban városnézés
•  Régi -Új erőd megtekintése vezetéssel

További látnivalók és programlehetőségek: 
Komárom: Erőd- és Kenyérmúzeum, Klapka György Múzeum (Tengerészettörténeti Gyűjtemény),
Római Kori Kőtár, Csillag Erőd, Termálfürdő, Révkomárom: Tiszti Pavilon, Városháza, Zichy Palota
(Jókai és Lehár Emlékkiállítás), Európa-udvar, Víztorony, Magyar Kultúra és Dunamente Múzeum

PÉCSI ÓKERESZTÉNY SÍRKAMRÁK 
A római kori Sopiane 1600 éves ókeresztény temetőjének feltárt építményegyüttese építészetében
és falfestészetében rendkívül sokoldalúan és összetetten szemlélteti az északi és nyugati római
provinciák korai keresztény temetkezési gyakorlatot és a halotti kultuszt. Rómán kívül Pécsett
maradt fenn a legnagyobb és legjobb minőségű, ilyen típusú korai keresztény együttes, melynek
értékét még növeli, hogy a IV. században emelt kultikus épületek olyan állapotban maradtak meg,
amilyenben a népvándorlás korában voltak.

Egynapos program:
• Székesegyház • Ókeresztény sírkamrák • Gázi Kászim pasa Dzsámija
További  látnivalók: Vasarely,  Csontváry,  Zsolnay,  és Bányászati Múzeum,  Jakováli Hasszán
Dzsámija; Pécsvárad, Zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum

ORSZÁGJÁRÓ - Dél-Dunántúl turisztikai régió
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IPOLY KENUTÚRA (1 NAP)
Az Ipoly ezen szakaszán tavasszal és nyár

első felében érdemes evezni, mert ilyenkor még bő vizű és
gond nélkül lehet rajta jönni. Ezen a túrán láthatjuk a folyó
igazi  élővilágát  és  vadregényes  környezetét.  A  folyó 
normális vízállásnál rendkívül biztonságos, mélysége 1m
körül  ingadozik. Folyása nem túl gyors,  így a túra teljes
napot vesz igénybe. A táj nagyon vadregényes, 3-4m magas
löszfalak között, majd folyóba lógó sűrű erdő mellett jövünk
el. A  látvány kicsit olyan mintha esőerdőben lennénk. A
túrán bogrács ebéddel várnak Minket a pihenőnél.

Távolság: 18 folyamkm
A túra útvonala: Ipolytölgyes – Letkés – Ipolydamásd - Szob
falvakon  jön  keresztül  végig  a  szlovák-magyar  határ 
mentén. A pihenő megállót és az ebédet, Ipolydamásd mel-
letti folyó parti rétre tervezzük. Itt lehetőség van tollasozni,
focizni és egyéb strand játékokra. 

IPOLY-DUNA KENUTÚRA (1 NAP)
Ha még nem kenuztak az Ipolyon, akkor elérkezett az idő!
A Duna-Ipoly Nemzeti Park térségének egyedi sajátosságát
a három nagy tájképi egység, a folyóvölgyek, a hegységek
és a síkság  találkozása adja. Ebből következik a  terület
nagyfokú változatossága, amely egyedülálló határainkon
belül.

Távolság: Ipolydamásd – Kismaros 
(23km folyó-vízen lefelé) 
Nehézségi szint: 10/4 (kezdő-haladó)

A nemzeti park területén előforduló védett és fokozottan
védett  fajok  száma meghaladja  a  700-at, melynek nagy
része a vízparton él. A túrán szívesen látunk bárkit, aki sze-
reti a természetet és a kikapcsolódást. Az Ipoly és a Duna
közkedvelt vízitúra útvonal, mivel hihetetlen szépségű táj
tárul elénk utunk során. A programot animátoraink folya-
matosan vezetik, így garantáltan nem fog unatkozni senki.
A túra útvonala: Ipolydamásd, Pilismarót, Kismaros

Kenutúrán

Duna-Ipoly Nemzeti Park  

Pilismarót madártávlatból
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A következő oldalakon olvasható útjainkkal átlépjük szeretett hazánk határait, és nagyobb útra
indulunk, hogy a történelmi Magyarország területeit és más európai országokat bebarangolva, a
gyerekek ámulva járhassanak szépséges tájakon, felkeressék a történelem órán megismert
nevezetes helyszíneket.
A leírásokban szereplő programokat budapesti indulással kalkuláltuk, de kérésre szívesen küldünk
a kívánt indulási hely szerint átdolgozott programváltozatot, valamint bármilyen kirándulást, ami
nem szerepel a kiadványunkban szívesen megszervezünk. 

A csoportkísérő pedagógus ingyenesen, vagy nagy kedvezménnyel utazhat!
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BÉCS - Kirándulás a Habsburg császárvárosban
A Habsburg császárok pompás városában töltött kirándulá-
sunkat érdemes a schönbrunni kastélyban kezdeni, ahol
megismerkedhetünk a legjelentősebb uralkodók életével,
lakószobáival és személyes tárgyaikon keresztül minden-
napjaikkal. E látogatás után ismerősebbnek tűnnek majd
Bécs utcái és fenséges palotái. A csoport kívánsága szerint
folytathatjuk  e  múltidéző  sétát:  járjuk  végig  az  előző
századok reánk hagyott nevezetességeit! Ám, ha jobban 
szeretnék  a  város  modern  arcát  látni,  zenét  hallgatni,
szórakozni, megtekinteni egy aktuális kiállítást, vagy éppen
rácsodálkozni  a  természet  és  élővilág  kincseire,  a
lenyűgöző  szépségű  és  pezsgő  kulturális  életű  osztrák
főváros  kínálta  megannyi  program  között  bizonyosan
meglelik a kedvükre valót.

Válasszanak tetszés szerint az alábbiak közül, fordul-
janak hozzánk tanácsért, és mi szívesen összeállítjuk az
ideális és nagyszerű kirándulást!

Schönbrunn: Park, Kocsimúzeum, Gloriett, Állatkert
Belváros: Stephansdom  (kilátótorony), Kapucinus  kripta
(császársírok), Operaház, Hofburg (Sisi Múzeum, császári
lakosztályok,  ezüstkincstár),  Fegyver-  és  Páncélgyűj-
temény, Spanyol lovasiskola, Parlament, Városháza, Pillan-
góház 
Múzeumok: Természettudományi-,  Szépművészeti-,
Hadtörténeti-, Műszaki-, Csokimúzeum Albertina, Mozart-
ház, A Zene háza, KunstHausWien, Museum Quartier 
További látnivalók: Belvedere,  Karlskirche,  Prater, 
Hundertwasser-ház.

ENSZ központ PROGRAMVÁLTOZATOK:
1. Két nap Bécsben, szállás, félpanzió
2. Bécs és Pozsony, két mesélő főváros: Kétnapos kirán-

dulás,  szállás  Magyarországon,  félpanzió.  (Adventi
időszakban is nagyszerű program.)

3. Advent Bécsben (nov. végétől Karácsonyig) Részletek a
www.adventbecsben.hu honlapon. 

Bécsi hóesés

Háttérben a városháza

Schönbrunni tavasz
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SCHÖNBRUNN CLASSIC, A CSÁSZÁRI BÉCS
Csodálják meg velünk a gyönyörű Schönbrunni kastélyt és elképesztő
parkját.  Délutáni  órákban  közösen,  vagy  egyénileg  járhatják  be  a
belvárost.

PROGRAM:
Napunkat a világörökség részét képező Schönbrunni kastélynál, a Habsburg császári család nyári
rezidenciájánál kezdjük. Mindenkinek ajánljuk a feltüntetett belépőjegy megváltását, hiszen ezzel
a kastély valamennyi  látogatható  terme megtekinthető! A kastélyt már  ismerőknek érdemes 
ellátogatni a pompás császári hintókat rejtő kocsimúzeumba, az állatkertbe vagy tenni egy nagy
sétát a hatalmas parkban.

A délutáni órákban teszünk egy rövid buszos városnézést a Ringen, majd gyalogos városnézés
során tekintjük meg a belváros épített örökségeit. (Hofburg, Kohlmarkt, Graben, Stephansdom,
Parlament, Városháza). Várható érkezés Budapestre a késő esti órákban.

FELEJTHETETLEN BÉCSI SZÁGULDÁS!
Madame Tussauds Panoptikum - Práter - Városnézés

Tartsanak velünk egy csodálatos utazásra térben és időben, melynek
során  "személyesen"  találkozhatnak  a  jelen  és  a  múlt  nagy
egyéniségeivel.

PROGRAM:
Ellátogatunk a bécsi Práterben található Madame Tussauds panoptikumba, ahol 66 viaszfigurát
tekinthetnek meg (többek között Arnold Schwarzenegger, Napóleon, Johnny Depp, Will Smith,
Lady Gaga, Robert Pattinson, Madonna stb. hasonmásait).

A látogatásunk végeztével, önfeledten szórakozhatunk a vidámpark mintegy 250 attrakciója között.
A bátrabbak kipróbálhatják a hullámvasutakat vagy akár a világ legmagasabb körhintáját is. Java-
soljuk, hogy ne hagyják ki a Bécs egyik jelképének tartott Óriáskeret sem. (A program a játékokra
szóló belépőjegyeket nem tartalmazza). A napot egy buszos városnézés koronázza meg. Várható
érkezés Budapestre, a késő esti órákban.

1 nap
autóbusszal

1 nap
autóbusszal
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BURGENLAND
Csupa kaland és vidámság

Szállás  és  ellátás:    Sopron
környékén, 3-4 ágyas szobák-
ban, félpanzióval

PROGRAM:
1. nap: Reggel  útnak  indulunk,  és  az  országhatáron

átkelve  délelőtt  Kismarton  (Eisenstadt)  városába
érkezünk. Közösen megtekintjük az Esterházy-kastélyt,
ahol  a  híres  zeneszerző,  Joseph Haydn  nyomait  ku-
tatjuk. A délutánt Ausztria legnagyobb meseparkjában
töltjük, ahol 100.000 négyzetméteren sok-sok kaland és
vidámság  vár  ránk.  A  játék  helyszíne  lehet  akár
meseerdő,  tanya,  elvarázsolt  palota  vagy  éppen  egy
Kroko-vízipálya. Este a szálláson jót vacsorázunk.

2. nap: Reggeli  után  a  fraknói  várban  (Forchtenstein) 
folytatjuk  vidám  utazásunkat.  Itt  a  gyerekvezetésen
megtudhatjuk, hogy 300 évvel ezelőtt mit kellett egy
hercegnek megtanulnia, felpróbálhatjuk, milyen nehéz
egy páncél és kipróbálhatjuk, milyen madártollal írni. A
kirándulást Ruszt (Rust) bájos városkájában fejezzük
be, ahol megcsodálhatjuk a mintegy 10.000 itt fészkelő
gólyát és lesétálhatunk a Fertő-tó partjára is. A sok szép
élmény  után  hazaindulunk,  és  estére már  otthon  is
vagyunk.

PROGRAMVÁLTOZATOK:
1. A fenti gyerekeknek összeállított programot kérésre,

idősebb  diákoknak  szóló  idegenvezetéssel  és  prog-
ramokkal is megszervezzük.

2. Igény szerint egynapos, valamint három- és négynapos
változatban  (Németújvári  vár  (Güssing)  és  a  Szent-
borkúton (Heiligenbrunn) a borfalu meglátogatása) is
megszervezzük a burgenlandi kirándulást.

2 nap, 1 éj
autóbusszal

A Zene Háza modern és interaktív
zenei utazásra csábítja látogatóit
Bécs belvárosában. A multimédiás
kiállításon új és innovatív módon
tekinthetnek be a Zene világába.

A ZENE HÁZA
A-1010 Wien, Seilerstätte 30
Tel: 0043 1 513 48 50
Email: info@hdm.at
www.hdm.at

Nyitva tartás: 
minden nap 10:00 – 22:00
Az Osztrák Múzeumi Díjjal kitün-
tetve.

Burgenland - Fraknói vár
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BAD GLEICHENBERG
Styrassic Park — óriási őslények birodalmában
Ausztriában, a rábafüzesi határ közelében található a gyerekek kedvenceit, a dinoszauruszokat
bemutató Styrassic Park. Bejárhatjuk az életnagyságú dinoszauruszokat rejtő erdőcskét, szem-
tanúi lehetünk egy földrengéssel kísért vulkánkitörésnek, és a vezetett séta által megismerhetjük
a  dinoszauruszok  világát.  A  park  megtekintéséhez  kedvezményes  belépőt,  autóbuszt  és
csoportkísérőt biztosítunk, valamint gondoskodunk arról, hogy a dinoszauruszokhoz kapcsolódó
játékos, ismeretterjesztő vetélkedő és vetített film által a gyerekek számára maga az utazás is az
érdekes program része legyen. 

BURGENLAND
Magyar emlékhelyek a Várvidéken
Utazás: felsőkategóriás autóbusszal
Szállás és ellátás: Kőszegen panzióban, 2-3 ágyas zuhanyzós szobák-
ban, félpanzióval 

PROGRAM:
1. nap: Indulás korareggel Budapestről, érkezés délelőtt Burgenland tartomány székhelyére,

Kismartonba (Eisenstadt). Közösen megtekintjük az Esterházy-kastély pompás termeit és
parkját,  valamint  Joseph  Haydn  lakóházát  és  mauzóleumát,  majd  a  szabadidőben  rövid
belvárosi sétát teszünk (Dóm, Lőportorony, Zsidótemető, Liszt-emlékmű). A nap zárásaként a
történelmi Magyarország legkisebb városának Rusztnak (Rust) elragadó utcáin járva csodál-
hatjuk a patinás házakat és a kéményeiken fészkelő több ezer gólyát. Kedvünk szerint lesétál-
hatunk a Fertő-tó partjára, vagy megízlelhetjük a messze földön híres helyi borokat. A szállás
elfoglalása Kőszegen, majd vacsora.

2. nap: Délelőtt Fraknó Várában (Forchtenstein) folytatjuk történelmi barangolásunkat. Ebben a
meseszép várban található az Esterházy család évszázadokon át titokban tartott Kincstára és
Európa legnagyobb magánkézben levő fegyvergyűjteménye. Innen Doborjánba (Raiding) indu-
lunk, ahol felkeressük világhírű zeneszerzőnk, Liszt Ferenc szülőházát. Utunk ezután a lánzséri
vár (Landsee) festői romjaihoz vezet, amelynek megmaradt tornyából csodás kilátás nyílik
„Bukfencország” hegyeire. Este Kőszegen szabadidő és vacsora.

3. nap: Reggeli után vár ránk a  borostyánkői  (Bernstein)  Sziklamúzeum,  ahol  mindent  meg-
tudhatunk a környéken bányászott — a j áspishoz hasonló — féldrágakőről. Ezt követően Mári-
afalván (Mariasdorf) meglátogatjuk a tartomány legszebb késő gótikus templomát, amelynek
helyreállítási munkálatait Steindl  Imre vezette. Délután meglátogatjuk a hajdan Nádasdy-
Báthory család kezén lévő Léka (Lockenhaus) középkori várát, ahol a templomos lovagok titkát
máig őrzi a megállt idő. Itt veszünk búcsút a napfényes Várvidéktől. Hazaérkezés az esti órák-
ban.

3 nap, 2 éj
autóbusszal
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GRAZ ÉS KÖRNYÉKE 
Stájer-koktél
Szállás  és  ellátás:  Grazban
ifjúsági  szálláson,  2-4  ágyas
szobákban, félpanzióval 

PROGRAM:
1. nap: Indulás korareggel Budapestről, érkezés délelőtt

Grazba.  Városnéző  túránk  során  felfedezzük  2003. 
kulturális  fővárosának  történelmi  és  modern  arcát.
Sétánkat az Operaház és a Rózsakert megtekintésével
kezdjük, majd a Tartományi Gyűlés reneszánsz hangu-
latot idéző árkádos udvarában időzünk néhány percet,
majd  átsétálunk  a  Mura  másik  partjára,  melyet  az
avantgárd  Művészetek  háza  ural.  Az  úszó  kagylót 
formáló üveg Mura-szigeten keresztül térünk vissza a
folyó  jobb  partjára  és  innen  siklóval  megyünk  fel  a
Várba, ahol felkeressük a város jelképének számító Óra-
tornyot. Sétánkat a híres Harangjáték (naponta 11, 15
és 18 órakor) meghallgatásával fejezzük be. Este a szál-
lás elfoglalása, majd vacsora.

2. nap: Reggeli után felkerekedünk és megnézzük a lipicai
lovak hazáját Piberben. Az Állami Ménesben nevelik a
híres bécsi Spanyol Lovasiskola hófehér színű „táncoló
lovait”. Innen a közelben található Barnbachba utazunk.
Először Friedrich Hundertwasser nevéhez kapcsolódó
templomba  látogatunk majd  pedig  a  XIX..  századból
származó Üvegmúzeum következik. Itt tanúi lehetünk
az üvegfújás tüdőt próbáló folyamatának, majd megte-
kintjük a hosszú évek során összegyűjtött különleges
üvegmunkákat.  Délután  szabadidő  Grazban,  majd 
visszatérés a szállásra és vacsora.

3. nap: Reggeli  után  az  első  állomásunk  a  peggaui 
Lurgrotte-barlang, mely Ausztria legnagyobb vízmosta
cseppkőbarlangja. A hazafelé vezető úton még teszünk
egy  kis  kitérőt  Riegersburg  várába,  mely  Ausztria 
legnagyobb  és  legszebb  épen  maradt  várkastélya. 
A  várból  nyíló  csodás  panorámával  búcsúzunk 
Stájerországtól. Hazaérkezés a késő esti órákban.

3 nap, 2 éj
autóbusszal

NÖ Schneebergbahn „Hegyre
fel a természet ütemében!”

Puchbergből kiindulva 40 perc alatt
érhetünk fel Alsó-Ausztria legma-
gasabb hegyére  (1.800 m),  ahon-
nan  mennyei  látkép  tárul  elénk.
Egy 5.000 m2-es gyermekjátszótér,
színes  világ  és  egyben  Ausztria
legmagasabban  fekvő  galériája
valamint az Elisabethkirche (Sissi
templom) várja vendégeinket.

Az idény 2014. április végétől 
október végéig tart.

Kapcsolat: 
NÖ Schneebergbahn GmbH,
Bahnhofplatz 1, 2734 Puchberg
am Schneeberg
Tel.: +43 (0)2636/3661-27

/csoportfoglalás/ 
Tel.: +43 (0)2742/360990-99 

E-mail/Web:
office@schneebergbahn.at

www.schneebergbahn.at
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ADVENT GRAZBAN
1. nap: A reggeli indulás után az első megállónk Bad Blumau, ahol a Hundertwasser által épített

fürdővel ismerkedünk meg. A fürdő és a szállodaépületek az építészre oly jellemző formáival
és színeivel hívogatnak. A délutáni órákban érkezünk Grazba, ahol egy rövid városnéző sétát
teszünk az Óvárosban. Az esti szabadidő során felkereshetjük a puncs és perecillatú Karácsonyi
vásárt. Szállás elfoglalás.

2. nap: Reggeli után a város tetői fölé merészkedünk. Siklóval felmegyünk a Várhegyre, megnéz-
zük a Tartományi Székház udvarán a faragott jégszobrokat a Szent Egyed székesegyházat. Rövid
szabadidő, majd hazautazás a délutáni órákban, várható visszaérkezés a késő esti órákban. 

SEEGROTTE-TAVASBARLANG
Európa egyedülálló tavasbarlangja egy karnyújtásnyira van tőlünk. A
Seegrotte a világ egyik csodálatos természet alkotta remeke. Rangelső
turisztikai látványosság, eddig több mint 10 millióan keresték fel. Ne
hagyja ki Ön sem ezt a felejthetetlen látványt!

PROGRAM:
Kora reggeli indulás Wienerwald felé. A bécsi erdőben rengeteg ismerős nevű látványosság hívogat
utazásra,  élménydús  kirándulásra:  Seegrotte  tavasbarlang,  Liechtenstein  vára,  Laxenburg
kastélya.

Délelőtt megérkezünk Európa legnagyobb földalatti tavához, a hinterbrühli tavasbarlanghoz. A
hatalmas természeti katasztrófa következtében kialakult Seegrotte 6000 m2 területű rangelső 
turisztikai látványosság. Hajóra szállva ismerjük meg a csodálatos természet alkotta remeket.
Találunk múzeumot, kápolnát, sőt a világ egyik legelső vadászrepülőgépét is láthatjuk itt, amelyet
a barlangban építettek a második világháború ideje alatt.

Ezt követően látogatást teszünk Maria Enzersdorfban a Liechtenstein várában. Már messziről jól
látható a keskeny sziklagerincen található romantikus erődítmény.  

A nap zárásaként a Habsburgok nyomában a laxenburgi kastélyt keressük fel. A Laxenburgi kas-
télypark a  legimpozánsabb történeti kastélyparkok egyike Európában. A nyári  rezidenciaként
épített Blauen Hof (Kék udvar) mellett szórakoztató célokat szolgáló épületek sora található itt:
antik templomok, misztikus barlangok, középkori stílusú lovagi küzdőtér.

A kastélylátogatás után elindulunk hazafelé, majd visszaérkezünk a kiindulási helyre a késő esti
órákban.

1 nap
autóbusszal
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MINIMUNDUS A MINIVILÁG
Hol  tudjuk egy helyen megtekinteni a barcelonai Sagrada
Familiát,  a  párizsi  Eiffel-toronyot,  vagy  akár  a Kínai  nagy
falat?  Tartsanak  velünk  Klagenfurtba,  a  világ  kicsinyített
másának városába, ahol bejárhatjuk a világot egy nap alatt!

PROGRAM:
Kora reggeli indulás. Utazás Klá-
genfurt  mellé,  ahol  látogatást

teszünk a Minimundus-ban, a világ kicsinyített másában, a Wörthi-tónál.
A Minimundus egy olyan hely, ahol szórakoztató módon lehet, érdekes
dolgokat látni, tanulni. A 150 makettből álló parkban, vonatok és hajók
„viszik” a látogatót egy képzeletbeli, világ körüli utazásra. Látogatást tehetünk többek között a 
sidney-i Operaháznál, a párizsi Eiffel-toronynál, az indiai Taj Mahalnál, a római Szt. Péter bazilikánál,
a New York-i Szabadság-szobornál, és mindezt egy nap alatt! A kora délutáni órákban sétát teszünk
a  Klagenfurt  közelében  található  Hochosterwitz  várában,  melyet  a  prospektusokon  Ausztria
álomváraként emlegetnek. Különlegessége, hogy egy 160 méter magas sziklacsúcsra építették,
melyhez  egy  620 méter  hosszú,  falakkal  szegélyezett,  hegyre  tekeredő  út  vezet,  14  kapun  át. 
(A kevésbé vállalkozó kedvűek liften is feljuthatnak a várba.) Várható érkezés Budapestre, a késő
esti órákban.

MEDVE-SZURDOK
Ausztria  legszebb  és  leghosszabb  vizes  szurdokai  közé 
tartozik a Medve-szurdok, éppen ezért védettség alatt is áll.
Ha igazi mackóval nem is szolgálhatunk ezen a csodálatos
helyen,  de  a  környéken  minden  megtalálható,  amit  a 
természetjáró csak kívánhat: sűrű erdők, napos rétek, szűk
szorosok, szurdokvölgyek, dübörgő vízesések, kis patakok,
ritka növények.

PROGRAM:
Kora reggeli indulás, majd folyamatos utazás Mixnitzig. A falu mellett
található  a Medve-szurdok,  a  Hochlantsch-vidék  egyik  legszebb  és
leghosszabb vizes szurdoka, amelyet közvetlen közelről élvezhetünk a
kiépített  útnak  köszönhetően:  létrák,  hidak,  stégek  teszik  teljesen 
biztonságossá és látványossá a túrát.

A  parkolótól  kb.  fél  óra  gyaloglás  után  –  magunk  mögött  hagyva  egy  meredek  emelkedőt  -

1 nap
autóbusszal

1 nap
autóbusszal
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érjük el a szurdok bejáratát, ahonnan a valódi izgalmak kezdődnek. Innen 200-300 méter magas
sziklafalak között haladunk, főként létrák, lépcsők, hidak segítségével – melyből összesen 164
darab  található.  A  szintkülönbséget  kb.  2900  lépcsőfok  hidalja  át.  Kényelmes  tempóban  és
fényképszünetekkel kb. 2 óra alatt tesszük meg a 2 kilométeres távot. Utunkat lélegzetelállító
látvány kíséri.

A szurdokból kiérve a Guten Hirten alpesi fogadóhoz (1209 m) érkezünk, ahol elfogyaszthatjuk a
jól megérdemelt uzsonnánkat. Lefelé a szurdokvölggyel párhuzamos kiépített turistaösvényen
megyünk a parkolóig, ahol autóbuszunk vár bennünket. Várható érkezés Budapestre a késő esti
órákban.

Szurdoktúra programunkhoz semmilyen hegymászótudásra nincs szükség, ám túrázási tapasz-
talatot, sportos erőnlétet és szédülésmentességet feltételez. Mivel a túraútvonalak néhol meredek
ösvények mentén vagy létrákon, hidakon keresztül vezetnek, a stabil mozgáskoordináció elenged-
hetetlen. 6-7 éves gyerekek is nyugodtan részt vehetnek a programon. 

Átlagos középhegységi időjárásra kell számítanunk. Nyáron is bármikor előfordulhat eső vagy
hirtelen zápor, ezért különösen fontos a vízálló ruházat. Napközben 15-25 fok közötti hőmérséklet
várható, ami természetesen a tengerszint feletti magasság, a völgy zártsága és az éppen aktuális
időjárási frontok függvényében változhat. A szurdokokban található vízmennyiség az aktuális, 
illetve a korábbi napok időjárása szerint változik. 

Kis hátizsák (mindazon felszereléssel, vízzel, elemózsiával, amit a napi túrára magunkkal viszünk),
lehetőleg vízálló túrabakancs, kamásli, túraöltözet, jó esőruha, meleg ruha, elemlámpa, kulacs,
egészségügyi ragtapasz, naptej, UV-szűrős napszemüveg, fejfedő ajánlott. 

A gyengébb térdízületek kímélése érdekében jó hasznát vehetik egy sport térdvédőnek vagy fásli-
nak, valamint a túrabotnak!



iskolaikirandulas.hu - A mindentudó osztálytárs! 55vissza

KÜLFÖLDI UTAK - Ausztria

AZ OSZTRÁK DUNAKANYAR: MELK – KREMS -
WACHAU
Járjuk  be  együtt  Ausztriát  az  osztrák  Dunakanyartól
egészen Alsó-Ausztriáig! Az útvonal  legszebb városaiba
térünk be, s együtt nézzük meg az utazás során érintett
nevezetességeiket, szépségeiket.

PROGRAM:
Kora reggeli indulás. Melk az
osztrák  Dunakanyar  nyugati
kapuja.  A  település  legfőbb
vonzereje a bencés apátság és
apátsági  templom,  melynek
monumentális épületegyüttese a Duna  felett emelkedik
egy hatalmas sziklatömbön. Az apátság megtekintése után
érdemes végigsétálni a városka bájos, ódon, reneszánsz és
barokk épületei között is. Weissenkirchen gótikus temp-
lomát a mohácsi csata hírére építették át erőd templommá.
Híresek  a  község  művészi  értékű,  reneszánsz  stílusú 
udvarai,  ú.n.  wachaui  típusú  árkádokkal,  ívhajlatokkal.
Kremsnél érünk a Wachau keleti kapujához. Alsó-Ausztria
szépségének minden  varázsa  összpontosul  a  rendkívül
kanyargós,  több  ágból  összefonódó  Krems  folyó  torko-
latánál kialakult ódon városban. 

Várható érkezés Budapestre a késő esti órákban.

1 nap
autóbusszal

Schneeberg Sesselbahn GmbH
(egész évben nyitva!)

Salamander síterület: téli örömök
az  egész  családnak!  Az  új  gyer-
mekvilág gyakorlólifttel és varázs-
szőnyeggel  dobogtatja  meg  a
gyerekek szívét! A kínálatot síköl-
csönző,  síiskola  és  a  vendéglá-
tóhelyek teszik teljessé. Kb. 7 km
hosszú pálya  várja a  vendégeket.
Különleges kedvezmények iskolá-
soknak (16-19 éves korig). 

Sommer Sesselbahn (Nyári ülő-
lift): néhány perc alatt juthatunk
fel az 1.210 m-es magasságba,
ahonnan számos kirándulási
lehetőség kínálkozik!

Kapcsolat: 
Schneeberg Sesselbahn GmbH,
Losenheimer Straße  103, 2734
Puchberg am Schneeberg
Tel.: +43 (0)2742/360990-99
HÓTELEFON

E-mail:
info@noevog.atwww.schnee-
bergsesselbahn.at
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BENELUX
Tavaszi Benelux körutazás 

Szállás, ellátás: 3-4 ágyas szobákban, reggelivel

Tartson velünk körutazásunkon ahol megcsodáljuk a három ország legnevezetesebb helyszíneit!
Utazásunkat Belgiumban kezdjük, ahol a csokoládé szerelmesei igazi belga különlegességekre
lelhetnek, majd Luxemburgban a Nagyhercegség otthonát is megtekintjük. Hollandia festői tulipán
mezői, a képeslapokról ismert szélmalmok, Amszterdam hangulatos utcácskái mindenkit elvará-
zsol majd. 

PROGRAM:
1.  nap: Indulás a kora reggeli órákban. Egész napos utazás rövid pihenőkkel. Útközben megállunk

egy rövid városnézésre a Duna gyöngyszemének nevezett Passau-ban. Késő esti érkezés a Metz
környéki tranzitszállásra.

2. nap: Reggeli  után  továbbutazunk.  Délelőtt  Luxemburg  nagyhercegségében  teszünk  sétát. 
Luxemburg egy mesekönyvbe illő szépség. Az ezer éves város felkerült az UNESCO listájára.
Kontinensünkön alig van ország, ahol ilyen talpalatnyi területen ilyen sok kultúra találkozna,
keveredne. Napunk folytatásaként útba ejtjük a waterloo-i csata emlékművét. Ma a waterlooi
csata  helyén  emlékmű  áll  és  múzeum,  amit  évente  körülbelül  fél  millióan  látogatnak. 
A múzeum közelében lévő házak megőrizték autentikus mivoltukat és a vendéglők, pedig a
falusi turizmus jegyében, a környékre jellemző régi használati tárgyakkal vannak díszítve. 
Délután  városnézés Brüsszelben  (Grand  Place, Manneken  Pis,  Ízek  utcája,  stb.)  A  Grand 
Place-t  Európa  egyik  legszebb  terének  tartják,  pompásan  díszített  céhes  házak  dicsőítik 
Flandria egykori gazdagságát (gótikus városháza, a Király Háza, Tőzsdepalota, Szt. Miklós 
Templom). Elfoglaljuk a Brüsszel környéki szállásunkat.

3. nap: Reggeli után  fakultatív egész napos buszos kirándulás Belgium két gyöngyszemébe.
Elsőként Gent városát  tekintjük meg. Gent szépen megmaradt nevezetességei közül csak
néhány: a Sint-Baafskathedrale gótikus katedrális vörös téglából (rengeteg műkincset őriznek
itt), a Városháza gazdagon díszített, gótikus homlokzattal, a s’Gravensteen vár: a flandriai grófok
várkastélya, a Szt Miklós templom. A folyón hajókázva, vagy a parton sétálva gyönyörködhetünk
a Lys partjain sorakozó, XVI-XVII sz-i házakban (szabad hajósok háza, gabonamérők háza,
vámház,  stb).  Továbbutazunk  Bruges-be.  Bruges  csatornái,  folyóvize  behálózza  a  várost,
melynek tökéletes egységben megmaradt a középkori városmagja. Hajókázás közben és sétánk
során megnéztük Belgium legrégebbi  téglatemplomát: a Sint Salvator-t, a gótikus Notre-
Dame-t (itt látható Michelangelo fehér márvány Madonnája), a gótikus Városházát (homlokzatán
flandriai  grófok  szobrával),  mellette  a  reneszánsz  homlokzatú  Szent  Vér-kápolnát

6 nap, 5 éj
autóbusszal
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(fő  kincse:  néhány  csöpp  Krisztus  véréből,  melyet 
hetente egyszer megmutatnak a híveknek is), a Szent
Erzsébet- beginaházakat,  s megannyi  csodás keres-
kedőházat  és  palotát.  A  kirándulást  igénybe  nem
vevőknek egész napos szabad program Brüsszelben.
Visszautazás Brüsszel környéki szállásunkra.

4. nap: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat és elutazunk
Hollandiába. Egész napos városnézés Amszterdamban.
Séta a városban (Dam, Damrak, Világháborús emlékmű,
Oude Kerk), rövid szabadidővel. Felkeressük a Coster
gyémántcsiszoló üzemet, majd ezt követően fakultatív
sétahajókázás a grachtokon. Elfoglaljuk Amszterdam
környéki szállásunkat.

5. nap: Reggeli után fakultatív egész napos buszos kirán-
dulás  Volendamba  és  Keukenhofba.  Volendam  lakói
főleg halászattal foglalkoznak. Útközben megállunk egy
sajt-, és egy fapapucsüzemnél. Ezt követően látogatást
teszünk a fantasztikus keukenhofi virágparkban, ahol
tavasszal több millió virág nyílik. A kirándulást igénybe
nem  vevőknek  szabadprogram  Amszterdamban
(javaslat:  Rijks  és/vagy  a  Van  Gogh  múzeum,  Anna
Frank háza, Rembrandt-ház). Elutazunk Köln környéki
tranzitszállásunkra, ahova késő este érkezünk.

6. nap: Reggeli után indulás haza, egész napos utazás rövid
pihenőkkel. Visszaérkezés a kiindulási helyre a késő
esti órákban.

Brüsszel

Bruges

Gent
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PRÁGA
Hosszúhétvége Prágában 

Prága nagyon szép város. Nem csak Európa, hanem a világ
egyik  legszebb  fővárosa,  csupa  hangulat,  csupa  kedély,
csupa báj. Fedezzük fel együtt Prága gyöngyszemeit! Ne
hagyják ki!

Szállás, ellátás: 3 csillagos szállodában, 2 ágyas, saját fürdőszobás
szobákban. (1 és 3 ágyas szobák lekérésre.), büféreggeli

PROGRAM:
1. nap: Indulás kora reggel, utazás  - rövid pihenőkkel - Csehországba. Érkezés kora délután

Prágába. A délutánt az Óváros nevezetességeinek szenteljük. Sétánkat a Vencel téren kezdjük,
majd a Lőportornyot és a Reprezentációs Házat nézzük meg. Az Óvárosi téren található a város
egyik büszkesége, a középkori csillagászati óramű, az Orloj, az Óvárosi Városháza és Husz
János szobra. Az óra minden egész órában apostolszobrokkal és harangjátékkal örvendezteti
a járókelőket. A tér ékességeként itt áll a Tyn templom, amely aszimmetrikus homlokzatával
adja a tér egységes képét. Miután közösen elsétáltunk a közeli Zsidónegyedbe, az est hátralévő
részében megvásárolhatjuk a családnak szánt ajándékokat és élvezhetjük a helyi ételek és
italok fenséges ízét. Este elfoglaljuk a szállást.

2. nap: Reggeli után vár ránk a Hradzsin, a prágai vár. Sétánkat a strahovi kolostornál kezdjük,
majd elsétálunk a Lorettói Szűz Mária templomhoz, és a Cernín-palotához. Miután az Érseki
és a Schwarzenberg Palota mellett elhaladtunk, eljutunk a gótikus Szent Vitus székesegy-
házhoz, amelynek a tornyából csodás kilátás nyílik a városra. Lehetőség nyílik a várnegyed
felfedezésére. Közös sétánkat a Károly-hídnál zárjuk. Délután önállóan felfedezhetjük az ún.
Kisoldal városrészt, ahol a Szent Miklós templomra, a Wallenstein-palotára, az Olasz és Jan
Neruda-ról  elnevezett  utcára  hívnánk  fel  a  figyelmet.  Szép  időben  érdemes  ellátogatni  a
Kampa-szigetre  is,  amelyet  Prága  Velencéjének  is  neveznek.  Este  fakultatív,  3  fogásos 
sörvacsora egy hangulatos prágai étteremben.

3. nap: Reggeli után szabadprogram, illetve fakultatív egy órás hajókázás a Moldván. Majd tovább
fokozzuk az élvezeteket, s egy kóstolóval egybekötött, fakultatív gyárlátogatást teszünk a Staro-
pramen sörgyárban, majd kora délután búcsúzunk Prágától. Hazaérkezés a késő esti órákban.

3 nap, 2 éj
autóbusszal
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KASTÉLYTÚRA DÉL-CSEHORSZÁGBAN

Csehország több mint csak Prága. Menjünk délre! Cesky Krumlov, Prága után a 2. legfontosabb
dombos, tornyos, középkori házacskákkal beépült város. Megismerhetünk romantikus kastélyokat,
régi  várakat,  hajókázhatunk,  Nemzeti  Parkban  járhatunk,  Unesco
világörökségeket láthatunk. Közben pedig élvezhetjük a szíves cseh
vendéglátást, cseh remekeket és a cseh sört, kanyarban a Moldvával!
Elhelyezés: 3 csillagos szállodában, 3 éj szállás kétágyas szobában,
Cesky Krumlov környékén. Ellátás: reggeli, igény esetén vacsora

PROGRAM:
1. nap: Találkozás és indulás a kora reggeli órákban. Első megállónk Lednice-n lesz, a Lichten-

steini hercegek kastélyát nézzük meg. Utunkat folytatva rövid kitérőt teszünk az Unesco listájára
felvett Telc városába.  Itt forgatták a Fekete Város néhány híres jelenetét is. Séta a reneszánsz
gyönyörű épületei mellett. Este érkezés a Sumava Nemzeti Park részén található Lipno-i tóhoz,
ahol a szállásunk is lesz. Krumlovtól alig 25 km távolságra fekvő Moldva völgyében fekvő Lipno
település  leginkább  mesés  várkastélyáról  híres.  A  rózsát  ábrázoló  címer  alapmotívum,
végigvonul a vár falain, belső dekorációján, valamint a város több épületén is. A 13-14. századi
alapokra  épült  Rozmberk  vár  Csehország  egyik  legrégebben  épült  kastélya.  A  szállás
elfoglalása. Fakultatív háromfogásos vacsora.

2. nap: Reggeli után rövid városnézés Cesky Krumlov-ban, mely szintén felkerült az Unesco által
nyilvántartott városok jegyzékére. A prágai vár után itt van a Cseh Köztársaság második leg-
nagyobb kastély együttese. Következő állomásunk az „Aranykorona” nevű városka fő ékessége,
a  Monastery Zlata Koruna cisztercita kolostor. A gótikus épület már kizárólag múzeumként
üzemel, mely magyar vonatkozású kiállítási anyaggal is rendelkezik. Délután a Hluboká nad
Vltavou-i kastélyt tekintjük meg, Csehország leglátogatottabb neogótikus, hatalmas angol-
parkkal  körülvett  kastélyát  illetve  az  Unesco  listán  szereplő  Holasovice-t.    A  19.  századi
„skanzen-falu” különleges báját a tavakkal tűzdelt, eredeti szépségében megmaradt épület-
együttesei adják.  Vissza a szálláshelyre, igény esetén vacsora.

3. nap: Reggelit követően egész napos fakultatív kirándulás Prágába. Elsőként vár ránk a Hradzsin,
a prágai vár. Sétánkat a Strahov kolostornál kezdjük, majd elsétálunk a Lorettói Szűz Mária
templomhoz, és a Cernín-palotához. Miután az Érseki és a Schwarzenberg Palota mellett 
elhaladtunk, eljutunk a gótikus Szent Vitus székesegyházhoz, amelynek a tornyából csodás
kilátás nyílik a városra. A délutánt a Károly-hídon át az Óváros nevezetességeinek szenteljük.
Az Óváros téren található a város egyik büszkesége, a középkori csillagászati óramű, az Orloj,
az Óvárosi Városháza és Husz János szobra. Az óra minden egész órában apostolszobrokkal
és  harangjátékkal  örvendezteti  a  járókelőket.  A  tér  ékességeként  itt  áll  a  Tyn  templom

4 nap, 3 éj
autóbusszal
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amely  aszimmetrikus  homlokzatával  adja  a  tér
egységes képét. Sétánkat a Vencel téren zárjuk. Kora
este visszaindulás a szálláshelyre.

4. nap: Reggeli után fakultatív hajókázás a Lipno-i tavon,
majd Ceské Budejovice felé vesszük az irányt.  A Moldva
és  a  Malse  folyók  találkozásánál  felépült  város
meghatározó  épülete  a  72  méter  magas  gótikus-
reneszánsz Fekete-torony, amelyről lenyűgöző kilátás
nyílik. Csodálatos a hatalmas, négyszög alakú főtéren
álló  barokk  Sámson-szökőkút,  mely  legnagyobbnak
számít  Csehországban.  Majd  hazautazás,  késő  esti
megérkezés.

Hluboká nad Vltavou

Rozmberk vár

Sumava Nemzeti ParkCesky Krumlov
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ERDÉLY 
1848-49 tükrében
Szállás, ellátás: falusi turizmus keretében,
2-3 ágyas elhelyezéssel, félpanzió

PROGRAM:
1. nap: Indulás korareggel. Érkezés Nagyszebenbe (Sibiu), mely méltán viseli 2007-ben az „Európa

kulturális fővárosa” címet. Felkeressük az Óváros legfontosabb és frissen felújított látnivalóit,
majd továbbindulunk Gyulafehérvárra (Alba Iulia). Itt elfoglaljuk a szállást, majd vacsora.

2. nap: Reggeli után először Gyulafehérvárral  ismerkedünk meg, majd belebújunk a bakan-
csunkba és a Bisztra-tóhoz utazunk, ahonnan páratlan látvány tárul a szemünk elé. Ahogyan
ereszkedünk lefelé a hegyről, utunkat egy dák korabeli rom övezi (világörökség része). Piski
(Simeria) mellett elhaladva beleképzeljük magunkat a honvédők szerepébe, akik félelmet nem
ismerve küzdöttek az osztrák sereg ellen. Estefelé érünk Vajdahunyadvárra, ahol a szállás
elfoglalása után megvacsorázunk.

3. nap: A harmadik napunkat a Hunyadi-család mesebeli kastélyában kezdjük, majd továbbindu-
lunk „Magos Déva-várhoz” (Deva), mely a szabadságharc idején a magyarok kezébe került. Lip-
pára (Lipova) utazunk, ahol IV. Károly, Mátyás király és a ’48-asok is megfordultak. Azért, hogy
jobban megértsük a régieket, mi is „háborúzni” fogunk — számokkal. Este a szállás elfoglalása
Aradon, majd vacsora.

4. nap: Kirándulásunkat Aradon (Arad), majd pedig Világoson (Siria) folytatjuk. Mindkét helyen
megemlékezünk azokért, akik Magyarország szabadságáért küzdöttek és megkoszorúzzuk az
emlékművüket (fakultatív). A kirándulás utolsó állomása Temesvár (Timisoara), ahol rövid
szabadidőt követően hazaindulunk. Érkezés a késő esti órákban. 
Egyéb tudnivalók: Esőkabátot, hátizsákot, bakancsot és bicskát érdemes hozni. 

KALOTASZEG ÉS SZATMÁR
1. nap: Indulás korareggel. Érkezés Nagyváradra (Oradea). Rövid városnézés után Arany János

emlékének tisztelgünk Nagyszalontán (Salonta). Innen továbbutazunk Sebesvárra (Bologa),
mely  a  tatárjárás  korabeli  várromáról  nevezetes.  Bánffyhunyad  megtekintése  után  este
érkezünk meg a kalotaszegi szállásunkra, Inaktelkére (Inucu)

2. nap: Reggeli után felmászunk a Vigyázóra (kb. 15 km oda-vissza). Az ebédünket egy tisztáson
költjük el, majd jöhet egy igazi számháború. A szálláson finom vacsora vár ránk.

3. nap: A nap folyamán a kalotaszegi élettel ismerkedünk meg közelebbről. A délelőtti lovaglás,
íjászkodás, bivalynézés után elsétálunk a helyi malomhoz. Este egy csűrben éneklés, néptánc-
oktatás, majd vacsora.

4. nap: Reggeli után elbúcsúzunk vendéglátóinktól és elutazunk Kolozsvárra (Cluj-Napoca), majd
a Szilágyságon keresztül elindulunk hazafelé. Útközben megállunk Ákoson (Acas), Erdődön
(Ardud) és Szatmárnémetiben (Satu Mare). Hazaérkezés az estiórákban. 

4 nap, 3 éj
autóbusszal
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ERDÉLY
Klasszikus körutazás
Szállás, ellátás: falusi turizmus keretében,
2 ágyas elhelyezéssel, félpanzióval

PROGRAM:
1. nap: Indulás korareggel. Érkezés Nagyváradra (Oradea),

Partium egyik  legjelentősebb  városába. Ellátogatunk
Románia  legszebb  barokk  templomába,  a  Püspöki
Székesegyházba, melynek gazdag belső díszítése már
önmagában is lenyűgözi a látogatót. Innen a Királyhágón
át  továbbutazunk  Bánffyhunyadra  (Huedin),  mely  a
kalotaszegi  stílusban  épült  fakazettás  templomáról
nevezetes. Koraeste érkezünk meg Gyergyószentmik-
lósra  (Gheorgeni)  a  szálláshelyünkre,  ahol  a  helyiek
vendégszeretetét élvezve költhetjük el a finom vacsorát.

2. nap: Reggeli után felkerekedünk és elutazunk Székelyföld Rómájába, Csíksomlyóra (Csíkszereda
- Miercurea Ciuc), ahol pünkösdkor az egyes székely vidékek képviselői gyönyörű népviseletben
vonulnak  fel.  Délután  Gyimes-  bükkre  (Ghimes  Faget)  az  „Ezeréves  határhoz”  utazunk  és
felmászunk  a  Bethlen  Gábor  által  épített  Rákóczi-vár  romjaihoz.  A  hazafelé  vezető  úton
tiszteletünket tesszük Madéfalván, majd visszaérkezés a szállásra és vacsora.

3. nap: Reggeli után az erdélyi reneszánsz legszebb kastélyát keressük fel Szárhegyen (Lazarea),
majd megismerkedünk a két legismertebb természeti látványossággal: a Gyilkos-tóval (Lacul
Rosu) és a Békás-szorossal (Cheile Bicazului). A tó igazi természeti ritkaság: egy különleges
kémiai folyamatnak köszönhetően konzerválódtak a víz alá került fenyőfák, s a fatörzscsonkok
ma is láthatók. A hazafelé vezető utat fölénk magasodó hegyek, mélybe nyúló szakadékok és
gyönyörű tájkép kíséri. Késő délután Borszéken (Borsec) pihenünk meg, ahol megkóstoljuk a
különböző ízű és hatású savanyúforrásokat. Este visszatérés a szállásra, vacsora.

4. nap: Reggeli után elbúcsúzunk vendéglátóinktól és elu-
tazunk Kolozsvárra (Cluj-Napoca). Városnézésünk során
megnézzük  a  legnevezetesebb  látnivalókat:  a  Szt. 
Mihály templomot, Mátyás király szobrát és szülőházát
és Sárkányölő Szent György szobrát, majd tiszteletünket
tesszük a Házsongárdi temetőben. Szabad- és ebédidő,
majd hazaérkezés az esti órákban

4 nap, 3 éj
autóbusszal

Kirándulás Erdélyben

Látogatás a Gyilkos-tónál
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KÜLFÖLDI UTAK - Franciaország

PÁRIZS - LOIRE VÖLGYI KASTÉLYOK
Utazás a Napkirály udvarába 

PROGRAM:
2 éjszaka tranzitszálláson,
5 éjszaka Párizsban 2*-os szálloda, reggelivel 

1. nap: Találkozó az iskola előtt. Egész nap utazás, rövid pihenőkkel, útközben megismerkedünk
az érintett országok történelmével dióhéjban. Este tranzitszállás Németországban.

2. nap: Reggeli  után  továbbutazunk  Párizsba,  a  szállás  elfoglalása.  Éjszakai  városnézés
autóbusszal.

3. nap: Reggeli  után  egész  napos  autóbuszos  városnézés  Párizsban.  Megtekintjük  Párizs
kiemelkedő nevezetességeit: a gótikus építészet világhírű gyöngyszemét, a Notre Dame kated-
rálist; az Ile de la Cité sziget ékszerdobozát: a Sainte-Chapelle kápolnát varázslatos színekben
fénylő üvegablakaival; majd megcsodálhatjuk a világ legjelentősebb művészeti gyűjteményének
otthont adó Louvre múzeum kincseit. Végül az Eiffel toronyról vethetünk pillantást Párizsra, s
a méltóságteljes Diadalívet és a pompás Champs-Elysées sugárutat látogatjuk meg.

4. nap: Reggeli után  indulunk a  francia kultúra egyik  legismertebb kincséhez: Versailles-ba,
a Napkirály  palotájához.  Továbbutazás a Loire-völgyi  kastélyokhoz,  a  gyönyörű Chartres-i 
katedrális érintésével. Szállás Tours körzetében.

5. nap: Reggeli után kastélylátogatás és városnézés a Loire völgyében: Amboise, Willandry, majd
végül a vadászkultúrájáról is híres Cheverny-be látogatunk el.

6. nap: Reggeli után Chenonceaux-t majd a hatalmas Chambord-i kastélyt tekintjük meg páratlan
vadasparkjával. Lehetőség szerint egy kellemes pikniket rendezünk a kastélyparkban.

7. nap: Reggeli után hazaindulás. Útközben rövid kitérő a Vaux-le-Vicomte kastélyhoz, majd utazás
egész nap, rövid pihenőkkel. Este tranzitszállás Németországban.

8. nap: Reggeli után hazaindulás, érkezés az iskola elé az esti órákban.

8 nap, 7 éj
autóbusszal

Chartres-i katedrális Chambord-i kastély
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DISNEYLAND ÉS ASTERIX PARK

PROGRAM:
Szállás, ellátás: Disney szállodában, reggelivel

1. nap: Megérkezés Párizsba, majd félnapos városnézés.
2. nap: Reggeli után látogatás Disneylandben és a Walt Disney Studios-ban. A két Disney parkban

minden megvan, amiről egy gyermek csak álmodhat: vidámpark, Hollywoodi filmstúdió gyermek
méretben, parádék, felvonulások, show műsorok, és természetesen rengeteg híres Disney figura,
akiket át lehet ölelni, meg lehet simogatni.

3. nap: Reggeli után ismét látogatás a két Disney parkba. Ami tegnap kimaradt, azt most bepótol-
hatjuk!

4. nap: Reggeli után újabb kalandok várnak minket a Párizs mellett fekvő Asterix Parkban, melyben
a híres mese és képregény figurái elevenednek meg. A különböző játékokon kívül delfin show és
humoros előadás is gondoskodik a feledhetetlen szórakozásról. Transzfer a repülőtérre. Érkezés
az iskola elé a késő esti órákban.

4 nap, 3 éj
repülővel

Párizs jelképe

Asterix parkDisneyland
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KÜLFÖLDI UTAK - Horvátország

A PLITVICEI-TAVAK VARÁZSA
Horvátország más szemmel

panzióban, 2-3 ágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel

PROGRAM:
1. nap: Indulás kora reggel*. Folyamatos utazást követően megérkezünk a Plitvicei tavak Nemzeti

Parkjának bejáratához a déli órákban. A park területén szabadidő estig. A tizenhat tó észak -
déli irányban, füzérszerűen húzódik a Kapela - hegységben. 190 - 200 vízesés köti össze őket.
A számuk változó, a vízbőségtől függően vannak időszakos vízesések is. Este elfoglaljuk a
szobákat.

2. nap: Reggeli a panzióban, majd indulás Senj-be, ahol megtekintjük a Nehaj várat, ami a 16.
század óta a város jelképévé vált. Itt egy kis szabadidő után továbbutazunk Zágrábba, ahol egy
városnézés után (lehetőség szabadidőre) a délutáni órákban indulunk haza. Várható haza-
érkezés 21 óra körül.

KIRÁNDULÁS AZ ISZTRIAI-FÉLSZIGETEN

Szállás és ellátás: **/***, 2-4 ágyas, saját fürdőszobás szobákban,
reggelivel/félpanzióval 

PROGRAM:
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban Budapestről, a csoport által megadott helyszínről. Rijeka

felett megnézzük a romantikus fekvésű Trsat várat és a Csodatévő Szűzanya templomát, mely
Horvátország egyik legfontosabb búcsújáró helye. Majd lemegyünk Rijeka óvárosába, ahol rövid
sétánk során lépten-nyomon magyar emlékekbe ütközünk! Kora este rövid szabadidő a Monar-
chiát idéző Opatija-ban. Érkezés szálláshelyre az esti órákban.

2. nap: Délelőtt városnézés Pulában, ahol a római idők emlékeivel ismerkedünk meg: közel 2000
éves amfiteátrum, diadalív, városkapuk, mozaik, fórum és még sok más érdekes építmény. 
Délután hajókirándulás Tito marsall kedvenc nyári pihenőhelyére, a Brioni szigetekre, amely
ma a horvátok egyik nemzeti parkja. Közel 90 államfőt fogadott itt a Generalissimus, olykor
nemzetek sorsa dőlt el a szigeten. Többek között a magyaroké is, 1956-ban. Visszatérés a 
szállásra, vacsora.

3. nap: Belső isztriai kirándulás, a rejtett szépségek nyomában. Motovun: a kúp alakú hegyre
"csavarodott" városka tetején kettős falak védték a velenceiek uralmát. A falak, bástyák, kapuk
alatt manapság művészek  és  turisták  seregei  járnak.  Ősszel  a  környék  a  szarvasgomba 
"vadászok" bázisa: a híres afrodiziákum egyik lelőhelye a környék. Beram: Pula és Porec után,
a félsziget 3. legfontosabb látnivalójával büszkélkedhet a parányi falucska. 

2 nap, 1 éj
autóbusszal

4 nap, 3 éj
autóbusszal
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Temetőkápolnája falain a XV sz. végén festett "képes
biblia"  olvasható.  Leghíresebb  a  "Haláltánc"  freskó.
Pazin  várából  szökött meg  -  Verne  szerint  -  Sándor 
Mátyás! Porec  a horvát  világörökségek egyikével,  az 
Euphrasius bazilikával, melynek mozaikja Velence és
Ravenna kincseivel vetekszik. A kis városkában számos
római,  román, gót emléket  találunk ma  is. Fénykép-
szünet  a  Limszki  fjordnál  majd  késő  délután  rövid
városnézés Rovinj-ban, melyről azt mondják: a horvát
tengerpart  legbájosabb,  legszebb  fekvésű  városkája.
Visszatérés a szállodába, vacsora.

4. nap: Reggeli után búcsút veszünk a szálláshelyünkről,
indulunk  Szlovénián  át  hazafelé.  Útközben megcso-
dáljuk  a  Postojnai  barlang  világhírű  cseppkő  kép-
ződményeit. Érkezés a kiindulási helyre az esti órákban. 

Plitvicei-tavak

Pula

Visovaci-tó

Bízza Ránk
a teljes körű szervezést!

Mobil: (+36 70) 380-0058 • Tel.: (+36 1) 411-0335
E-mail: info@.iskolaikirandulas.hu

www.iskolaikirandulas.hu

MBP

ISKOLAI
kirándulás
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HOSSZÚ HÉTVÉGE KÁRPÁTALJÁN
Beregszász - Munkács - Verecke - Felső Gereben-Huszt

Határátkelés: Beregsurány - Asztély /Luzsanka/ határátkelőhelyen.
Szállás és ellátás: falusi vendégházaknál,  illetve szállodában, pan-
zióban kétágyas szobákban

PROGRAM:
1. nap: Érkezés  Beregszászba  dél  körül,  vagy  kora  délután  a  határátkelés  függvényében.

Beregszászi városnézés: Bethlen kastély, Arany Prága étterem (volt úri kaszinó), II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola,  Fedák Sári Kastély, Királyi  Törvényszék,  szent  István 
királyunk, Petőfi és az Illyés szobrok megtekintése. Látogatás a tiszacsomai emlékparkba 
(Árpádkori temetkezési hely). Utazás a szálláshelyre. Ismerkedés a faluval és a szállást nyújtó
családokkal. (a határtól kb. 40 km)

2. nap: Reggeli után utazás Munkácsra, ahol a Zrínyi Ilona által halhatatlanná vált várat tekintjük
meg. Szolyván megálló a malenykij robot kárpátaljai magyar áldozatainak emlékére állított
emlékparkban. Koszorúzás. Továbbutazás a Vereckei-hágóra, a millecentenáriumra állított
emlékmű megtekintése. Ebéd kárpátaljai bográcsgulyás némi kiegészítőkkel (abárolt szalonna
szendvics formájában, frissen főzött bográcsgulyás, vodka, házi bor, sütemény, ásványvíz).
Betérő Polenára (ásványvízkóstoló). Megálló a beregvári szanatóriumnál, séta a 60 ha parkban,
mosakodás az "örök fiatalság" forrás vizében. Utazás a szálláshelyre. (kb. 280 km)

3. nap: Hazaindulás előtt a csetfalvai XIV sz. fakazettás mennyezetű, illetve a 2001-ben épült 
ökumenikus templomot tekintjük meg, valamint a Tisza partján a Turul emlékművet, amelyet
II. Rákóczi Ferenc győztes csatájának emlékére állított az utókor. Nagyszőlősi magyar emlékek:
Bartók  szobor,  Perényi  kastély.  Ezt  követően  felkapaszkodunk  a  huszti  várromhoz,  amely 
Kölcsey Ferencet a Huszt c. vers megírására késztette. A program befejezéseként borkóstoló
egy sziklába vájt pincében. Utazás haza. (a határig kb. 150 km)

DZSIPPES TÚRA A TISZA FORRÁSÁHOZ 
kiegészítő program - 2nap /1éj

1. nap: Autóbusz és idegenvezető várja a csoportot az ukrán oldalon a tiszaújlaki határátkelőnél.
Utazás a máramarosi medencén keresztül a Felső Tisza vidékére. Érintett települések: Tisza-
újlak, Nagyszőlős, Huszt, Técső, Kőrösmező. Szálláshelyek elfoglalása ** kétágyas szobákban.

2. nap: Reggeli, majd gyülekező az Ilona kávézónál ahonnan dzsippekkel utazunk tovább úttalan
utakon a Tisza forrásához (25 km egy irányba). Rövid gyalogtúra, majd Tatár-hágó, Rahónál -
Fehér  és  Fekete  Tisza  összefolyását  nézzük  meg,  így  jutunk  Iza  községbe.  Végül  búcsú 
Kárpátaljától. Érkezés vissza a kiindulási helyszínre.

3 nap, 2 éj
autóbusszal
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SZABADTÉRI TÖRTÉNELEMÓRA
Szállás, ellátás: vendégszerető magyar családoknál, 
2-3 ágyas elhelyezéssel, félpanzió

PROGRAM:
1. nap: Indulás a kora reggeli

órákban.  Első  megállónk
Ungvár, ahol felkeressük a
főbb  látnivalókat  (vár,
skanzen, görög katolikus bazilika, belváros). Utunkat az
Ung  völgyében  folytatjuk  az  Uzsoki-hágó  irányába.
Innen északra fekszik Kárpátalja talán leglátogatottabb
várromja,  a  nevickei  vár.  Kárpátalját  délre  átszelve 
elérjük Visket: vacsora és szállás.

2. nap: Első megállónk Szeklence, ahol megnézzük a 17.
századi  katolikus  fatemplomot  harangházzal.  Rövid
pihenőt tartunk Ökörmezőn, majd „a világ tetején”, a
szinevéri hágón. Utunkat folytatjuk a Szinevéri tenger-
szemhez (989 m-rel a tenger szintje felett), Kárpátalja
egyik  legmegragadóbb  természeti  szépségéhez,  és
útközben megtekintjük az Árpád-vonal egyik bunkerét
is.  Nagyszőlősön  a  Perényi-kastélyt,  Tiszaújlakon  a
Turul-emlékművet  keressük  fel.  Vacsora  és  szállás
Beregszász mellett.

3. nap: Reggeli  után  Munkácson  látogatást  teszünk  a
Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc által halhatatlanná vált
várban. A belvárosi séta során felkeressük a Rákócziak
uradalmi házát, a Fejér-házat, Munkácsy Mihály emlék-
tábláját és szobrát, valamint a római katolikus templo-
mot is. Délután a Munkács - Szolyva (a sztálini lágerek
áldozatainak emlékparkja)  - Alsóverecke - Vereckei-
hágó  (841  m)  útvonalon  kirándulunk.  Hazafelé  útba
ejtjük  Beregszentmiklóson  a  Schönborn-kastélyt. 
Vacsora és szállás Beregszász mellett.

4. nap: Reggeli után Csetfalva (14. századi református és
a  XXI.  sz-i  ökumenikus  templom)  érintésével
Beregszászra  érkezünk.  Városnézés  Beregszászon,
ahol megemlékezünk számos történelmi személyről.

Huszt

Munkács

Vereckei-hágó

3 nap, 2 éj
autóbusszal
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KÜLFÖLDI UTAK - Lengyelország

HOSSZÚHÉTVÉGE KRAKKÓBAN

Krakkóban járva megelevenedik a történelem. Egy  igazi
középkori  város,  egyetemi  székhely,  királyi  város,  tele 
magyar  vonatkozású  emlékekkel.  Az  Óvárosa  vagy  az
egyeteme világhírű, nem beszélve a Posztócsarnokról, és
a  gótikus Mária  templomról.  A Wavel  (királyi  vár)  és  a
székesegyház  szintén  a  középkorból maradt  fenn  ránk,
zsidónegyedét a világörökség részeként tartják számon.

Szállás, ellátás: 
középkategóriás szállodában, 2 ágyas elhelyezéssel, reggeli

PROGRAM:
1. nap: Indulás a reggeli órákban utazás - rövid pihenőkkel - Zakopane-

ba, ahol a hangulatos házak között sétálgatva kipróbálhatjuk a különleges helyi sajtféleségeket.
A késő délutáni órákban érkezünk Krakkóba, ahol megkezdjük városnéző sétánkat, melyet Eu-
rópa legnagyobb középkori terén zárunk A grandiózus tér az évszázadok folyamán sok-sok
fontos történelmi esemény tanúja volt. Közepén található az impozáns Posztócsarnok, amely
a kereskedelem központja volt, ahol a legértékesebb fűszerek és textíliák cseréltek gazdát. A
Főteret díszíti még a város legnagyobb építménye, a Szent Mária-templom, melynek tornyából
kürtszó jelzi az idő múlását. Innen csak egy pár lépés a 640 éves múltra visszatekintő Jagelló
Egyetem (Collegium Maius), ahol Kopernikusz és II. János Pál pápa is diákéveit töltötte. Este
elfoglaljuk a szállást.

2. nap: Reggeli után szabadprogram vagy félnapos fakultatív kirándulás Oswiecimbe. Itt hozták
létre 1940-ben a legnagyobb náci haláltábort, melyet ma Auschwitz- Birkenau munkatábo-
raként ismerünk. A táborba 1945-ig 28 országból tömegesen deportáltak közel másfél millió
embert,  köztük  rengeteg magyart  is.  Több mint  egymillió  zsidót  végeztek  ki  itt,  brutális
körülmények  között.  Ma,  a  tábor  helyén,  emlékmúzeum  található,  ahol  méltóképpen 
emlékezhetünk az áldozatokra. Auschwitz 1979 óta a Világörökség része, különös és szomorú
történelmi jelentősége miattt. Miután leróttuk a tiszteletünket, Krakkóban felkeressük a zsidó-
negyedet, illetve a lengyel "Akropolisz"-on magasodó Wawel-hez látogatunk (egyénileg) mely
a XVII.századig a királyok koronázási és temetkezési színhelye volt.

3. nap: Reggeli után Wieliczka-ba indulunk. Itt található a 900 éves múltra visszatekintő Sóbánya,
mely 1978 óta a Világörökség része. Koronás fők, politikusok, költők keresték fel ezt a világon
egyedülálló  –  természetes és mesterséges úton egyaránt  létrejött  –  labirintus  rendszert. 
Hazafelé vezető úton még felfrissítjük magunkat a Csorba-tónál egy kellemes sétával. Késő
esti hazaérkezés.

3 nap, 2 éj
autóbusszal
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KÜLFÖLDI UTAK - Lengyelország

KRAKKÓ - AUSCHWITZ - WIELICZKA
Barangolás Lengyelországban
Szállás és ellátás: hotel**/***
2-4 ágyas, fürdőszobás szobákban, reggelivel/félpanzióval 

PROGRAM:
1. nap: Indulás kora reggel - rövid pihenőkkel - utazás

Lengyelországba. Útközben egy rövid kitérőt teszünk a
világörökség  részét  képező  Selmecbányára  (Banská 
Stiavnica). Festői tájakon folytatjuk az utunkat Krakkóig.
A  kora  délutáni  órákban  érkezünk  Krakkóba,  ahol
városnéző sétánkat Európa legnagyobb középkori terén
kezdjük  meg,  mely  az  évszázadok  folyamán  soksok
fontos történelmi esemény tanúja volt. A Főtér közepén
található impozáns Posztócsarnok volt a kereskedelem
központja, ahol a legértékesebb fűszerek és textíliák
cseréltek gazdát. A teret díszíti még a város legnagyobb egyházi építménye, a Szent Mária-temp-
lom, melynek tornyából kürtszó jelzi az idő múlását. Innen csak egy pár lépés a 640 éves múltra
visszatekintő Jagelló Egyetem (Collegium Maius), ahol Kopernikusz és II. János Pál pápa is
diákéveit töltötte. Este elfoglaljuk a szállást.

2. nap: Reggeli  után Wieliczka-ba  indulunk  (fakultatív).  Itt  található  a  kilencszáz éves múltra
visszatekintő Sóbánya, mely 1978 óta a Világörökség része. Koronás fők, politikusok, költők 
keresték fel ezt a világon egyedülálló - természetes és mesterséges úton egyaránt létrejött -
labirintus rendszert. A továbbiakban visszatérünk Krakkóba. A Wawelben megnézzük a Királyi
Palotát,  a  koronázási  jelvényeket,  illetve  a  Székesegyházban  a  királyok  és  nemzeti  hősök
szarkofágjait és a legnagyobb lengyel harangot. Este finom vacsora vár minket a szálláson.

3. nap: Reggeli után szabadprogram vagy félnapos kirándulás Oswiecimbe (fakultatív). Itt hozták
létre, 1940-ben a legnagyobb náci haláltábort, melyet ma Auschwitz-Birkenau munkatáborként
tartanak számon. A táborba 1945-ig 28 országból tömegesen deportáltak közel másfélmillió 
embert, köztük sok magyart is. Közel egymillió zsidót végeztek ki brutális körülmények között.
Ma, a tábor helyén, emlékmúzeum található, ahol méltóképpen emlékezhetünk az áldozatokra.
Miután leróttuk a tiszteletünket, Krakkóban felkeressük a zsidónegyedet.

4. nap: Miután elfogyasztottuk a reggelinket a tátrai hegyekkel körülvett Zakopane-ba utazunk. 
A rövid szabadidő során kedvünkre barangolhatunk a hangulatos épületek és boltok között. Innen
az 1836 méter magasan fekvő tengerszem, a Csorba-tó érintésével utazunk hazáig, ahová a késő
esti órákban érkezünk.

4 nap, 3 éj
autóbusszal

Auschwitz
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KÜLFÖLDI UTAK - Nagy-Britannia

LONDON
Királynők városa

Szállás: 2 éj tranzitszállás: Formula1-es szálloda, 4 éj: hostel-ben, 
London belvárosában vagy családoknál reggeli / félpanzió

PROGRAM:
1. nap: Indulás reggel az iskola elől, utazás a tranzitszállásig, útközben 4 óránként rövid pihenő.

Szállás Aachen környékén.
2. nap: Reggeli folyamatos utazás a Csalagúton át Angliába. A szigeten töltött első napon megte-

kintjük Canterbury városát, ahol Nagy-Britannia legősibb katedrálisa található. Az esti órákban
elfoglaljuk a szállást.

3. nap: Ellátogatunk az angol királyok koronázására, valamint nemzeti panteonként szolgáló
Westminster Apátságba és megismerkedünk a Parlamenttel, valamint a Big Bennel. London
panorámájának megtekintésére remek lehetőséget nyújt a London Eye óriáskerék. Elsétálunk
a St. James parkba, és megnézzük az angol királyi család lakhelyét, a Buckingham Palotát. A
napot a Piccadilly Circus és a Trafalgar Square látványával búcsúztatjuk.

4. nap: Megnézzük a világ legnagyobb régészeti gyűjteményét a British Museumban. Láthatunk
itt különleges múmiákat, izgalmas maja emlékeket és még sok-sok érdekességet. A napot a
Towerban folytatjuk, itt lehet többek között az angol koronázási ékszereket megtekinteni. Dé-
lután a Towerrel szemközt horgonyzó Belfast hadihajót tekintjük meg, amely részt vett a II.
világháborúban.

5. nap: A napot a híres Természettudományi Múzeumban töltjük el. Koradélután Madam-Tussaud
Panoptikumába  látogatunk,  ahol  akár Einsteinnel  és Madonnával  is  fényképezkedhetünk. 
Délután szabad program az Oxford Streeten.

6. nap: Reggeli után indulás vissza a kontinensre. Átkelés a Csatorna alatt a Csalagúton. Város-
nézés Bruggeben, Belgium egyik legbájosabb városkájában. Továbbutazás rövid pihenőkkel.
Érkezés a szálláshelyre az esti órákban.

7. nap: Egész napos utazás után hazaérkezés a késő esti
órákban.

Aktuális ajánlatainkat keresse weboldalunkon!

7 nap, 6 éj
autóbusszal

London
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KÜLFÖLDI UTAK - Nagy-Britannia

SKÓCIA
Legendák földjén

Szállás: 1 éj a buszon, 3 éj tranzitszállás, 4 éj teljesen felszerelt 4-6
fős mobile home-okban Edinburgh közelében reggeli / önellátás 

PROGRAM:
1. nap: (Indulás a 0. napon este, éjszaka a buszon.) Egész napos utazás, pihenőkkel. Útközben a

kiránduláshoz kapcsolódó filmek vetítése, játékos vetélkedők. Érkezés Calais mellé, a szállás-
helyre a késő esti órákban.

2. nap: Reggel  indulás, majd  átkelés Calais-ből  Folke-
stone-ba a Csalagúton. Egész napos utazás. Érkezés az
Edinburgh-i szálláshelyre az esti órákban.

3. nap: Egész  napos  városnézés  Skócia  fővárosában, 
Edinburgh-ban: Vár, ahol a skót koronázási ékszereket
őrzik.  Séta  a  Royal  Mile-on,  Edinburgh  legrégebbi
utcáján,  St.  Giles  székesegyház,  Játékmúzeum 
(Museum  of  Childhood),  Dynamic  Earth múzeum.  Éj 
Edinburgh mellett.

4. nap: Kora reggel indulunk és ellátogatunk a tündérszép
Skót Felföldre. Látogatás a Blair  kastélyban, majd a
Loch  Ness-hez,  ahol  a  világ  leghíresebb  szörnyét
próbáljuk meglesni.  Visszautazás  a  szállásra  Skócia
legszebb  természeti  táján,  a  Glen  Coe-n  keresztül.
Érkezés a késő esti órákban.

5. nap: Ezen a napon kirándulást teszünk a Fife félszigetre
és környékére. St. Andrews: katedrális és a vár romja.
Dundee: Scott kapitány Déli-sarkot is megjárt hajója, a
Discovery és az expedíció történetét bemutató interaktív
múzeum. Felkeressük a Glamis kastélyt, ahol Erzsébet,
az  Anyakirálynő  gyermekkorát  töltötte.  Éj  Edinburgh
mellett.

6. nap: Indulás hazafelé. Útközben látogatás Észak-Anglia
egyik legszebb városában, Yorkba: gótikus katedrális,
séta az ódon utcácskákon, látogatás a viking korszakot
idéző Yorvik múzeumban. Éj Doncaster mellett.

Aktuális ajánlatainkat keresse weboldalunkon!

6 nap, 5 éj
autóbusszal

Eilean Donan kastély

Játékmúzeum Edinburgh-ban
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KÜLFÖLDI UTAK - Németország

SALZBURG - MÜNCHEN - CHIEMSEE
Kirándulás a Neuschwansteini kastélyhoz

Szállás és ellátás: München környéki panzióban,
2-4 ágyas szobákban, félpanzióval 

PROGRAM:
1. nap: Indulás kora  reggel  Budapestről.  Folyamatos  utazás  rövid  pihenővel  Salzburgig.

Érkezés  után  felkeressük  a  főbb  nevezetességeket  (Residenzplatz:  Hercegségi  Palota, 
Harangjáték, Ferences templom, Székesegyház, Mozart szülőháza), majd 15 perces sétával
vagy siklóval néhány perc alatt felmegyünk a várost őrző várhoz (Festung Hohensalzburg). 
Az esti órákban érkezünk a szálláshelyre. Vacsora előzetes megrendelés esetén a szálláson.

2. nap: Reggeli után busszal utazunk Münchenbe  (kb.  30  perc).  Első  utunk  a  város  nyugati
oldalán lévő Nymphenburg kastélyhoz vezet. A belváros felé haladva szemügyre vehetjük az
Olympia-parkot. A belvárosba a legfontosabb épületeket nézzük meg (Marienplatz, Régi és Új
Városháza, a város jelképévé vált tornyairól híres Frauenkirchen, Hercegségi Palota, Odeon-
splatz, Theatinerkirche, Hofgarten, Európa egyik legnagyobb belvárosi zöldövezete, az Angol-
kert). Délután szabadidő. Az esti órákban visszautazunk a szállásra. Vacsorázni a városban
éredemes vagy gondoskodjunk hideg élelemről!

3. nap: Délelőtt látogatás II. Bajor Lajos romantikus kastélyában, Neuschwanstein-ban, mely 
állítólag Walt Disney kastélyának mintájául szolgált. A szomszédos Hohenschwangau várát, II.
Miksa rezidenciáját is megcsodáljuk. A napot Füssenben fejezzük be, ahol Szigorú Lajos, bajor
herceg várát, illetve egy helyi apátságot nézünk meg kívülről, majd kellemes sétát teszünk a
vár alatti hangulatos település utcáin. Este visszatérés a szállásra.

4. nap: Reggeli után utazás Felső-Bajorország festői tavához a Chiemsee-hez, ahol elhajózunk
II. Lajos romantikus kastélyához: a Herrenchiemsee-hez. A kastély tükörterme a Versailles-i
palota mintájára épült, szépségében túlszárnyalva azt. (A kastély helyett választható Sóbányalá-
togatás) Érkezés Budapestre várhatóan 22 órakor.

4 nap, 3 éj
autóbusszal

Neuschwansteini kastély
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SÖRFESZTIVÁL MÜNCHENBEN 
Nonstop utazással

A Sörfesztivál története 1810-ben kezdődött: az első ünnepséget a bajor
koronaherceg Ludwig és a szász hercegnő Theresa házasságkötésének
tiszteletére rendezték. Az ünnepség akkor október 12-én kezdődött és október 17-én ért véget. 
A  következő  években  az  ünnepséget  megismételték,  később  meghosszabbították  és  időben
előrehozták. A müncheniek az ünnepséget „Wiesn” néven is nevezik, amely a személy tisztelete
után: Theresien-wiese = Terézia rét. Természetesen az egykori Terézia hercegnőről van szó. A fesz-
tivál színes forgatagában, kiváló bajor sörök élvezete közben megismerkedhetnek a felejthetetlen
Müncheni Oktoberfest hagyományaival, ahol a hangulatról
sramlizene, literes korsók koccanása, ízletes grillkolbászok
és egészben sült ökrök illata gondoskodik.

Ajánlott kor: felnőtteknek, vagy középiskolásoknak
Indulás: 23.00 órakor Budapestről*

PROGRAM:
1. nap: Indulás késő este Budapestről. Folyamatos utazás

rövid pihenőkkel, éjszaka az autóbuszon.
2. nap: Érkezés  a  reggeli  órákban  Münchenbe,  majd 

gyalogos városnézés a belvárosban (Marienplatz, Régi
és Új Városháza, a város jelképévé vált tornyairól híres
Frauenkirchen, Hercegségi Palota, Odeonsplatz). Dél
környékén  látogatást  teszünk  a  bajor  uralkodók
gyönyörű kastélyában, Nymphemburgban. A délutáni
órákban visszamegyünk a sörfesztivál helyszínére, ahol
a nap további részét szabadon tölthetjük el. Találkozás
az autóbusznál este 22 órakor, ezt követően indulás Magyarországra. Folyamatos utazás rövid
pihenőkkel, éjszaka az autóbuszon.

3. nap: Érkezés Budapestre a reggeli órákban.

A részvételi díj tartalmazza az utazást felsőkategóriás autóbusszal és az idegenvezetést. Biztosítás
egyénileg köthető az  irodánkban. A belépők külön fizetendők: Nymphenburgi kastély: kb. 5 €. 
A fesztivál helyszínén a sörsátrakba előzetes foglalás esetén biztosítanak asztalt. Erről bővebb
felvilágosítást irodánkban tudunk adni. Tájékoztató jelleggel: egy korsó sör kb. 10,00 €.

Aktuális ajánlatainkat keresse weboldalunkon!

non-stop
autóbusszal

Sörfesztivál Münchenben
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EUROPA-PARK
Csupa élmény 0-99 éves korig

Németország legnagyobb szabadidős és élményparkja több mint 100 látványossággal és különböző
izgalmas  show-  műsorral  várja  a  féktelen  szórakozásra  vágyó  fiatalokat  és  idősebbeket. 
A látványosságok 11 valós vagy elképzelt európai ország jellegzetességei köré csoportosulnak,
amelyek közül a legfontosabbak: különböző hullámvasutak, vízi hullámvasutak, a MIR űrállomás
modellje, középkori lovagi játék, jégrevü, stb.

Elhelyezés: Tipidorf (4-6-12 fős jurta-sátrakban közös
fürdőhasználattal: törölközőt, hálózsákot vagy takarót vinni kell,
kispárnát adnak) reggeli

PROGRAM:
1. nap: Indulás kora reggel Budapestről. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Salzburgig. Itt egy

rövid városnézés után indulunk tovább a németországi Rust-ig, ahol az EuropaPark található.
Várható érkezés az esti órákban, ezt követően a szállás elfoglalása és kiosztása.

2. nap: Reggeli után kb. 5 perces sétával elérjük a Park bejáratát. A bejáratnál adunk egy park-
térképet, ami alapján egyénileg, illetve kisebb csoportokban fedezhetjük fel a jobbnál jobb
szórakozási  lehetőségeket.  Ebédelési  lehetőség biztosított  a  park  területén  egyénileg,  de
előzetes  egyeztetést  követően megrendelhető.  Este  a  park  zárása  után  visszasétálunk  a
táborba, ahol egy kellemes tábortűz mellett lehet elmesélni a napi élményeket.

3. nap: Reggeli után kijelentkezés a szálláshelyről, a csomagokat elhelyezzük a busz csomag-
tartójában.  Majd  az  előző  naphoz  hasonlóan  felkeressük  a  parkot,  hogy  a  kihagyott
lehetőségeket kihasználjuk. A park zárását követően (kb. 19 órakor) hazaindulás és éjszaka az
autóbuszon.

4. nap: Folyamatos utazás rövid pihenőkkel, érkezés Budapestre várhatóan reggel.

4 nap, 2 éj
autóbusszal

Europa-Park: Felejthetetlen élmény kicsiknek és nagyoknak!
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RÓMÁT LÁTNI...

Nem véletlen, hogy annyi  történet, film és zene készült
Rómáról  és  az  olasz  világról.    Középkori  városai,
műemlékei,  híres  romjai,  megfejthetetlen  utcácskái,
borvidékei, gasztronómiája teszik igazán utánozhatatlanná.
Jöjjön el Velünk, mert Rómát látni kell...

Szállás,  ellátás:  reggeli,  felár
ellenében félpanzió
1 éj szállás Jesoloban
2 éj szállás Róma környékén
1 éj szállás Montecatiniban

PROGRAM:
1. nap: Indulás  a  kora  reggeli  órákban.  Útközben  4

óránként kényelmes pihenőt tartunk. Érkezés a délutáni
órákban Jesoloba, ahol a velencei programot igénybe
nem  vevőknek  fürdési  lehetőséget  biztosítunk.
Szabadidő  vagy  fakultatív  kirándulás  a  lagúnák
városába, Velencébe. Mindenki saját maga használhatja
fel az idejét. Séta a San Marco kerületben: San Zaccaria
templom - Szt. Márk tér és nevezetességei: Szt. Márk
bazilika, Dózse palota, Rialto, Frari templom.  Szerel-
meseknek ajánljuk a gondolázást, ínyenceknek pedig a
pezsgő  hangulatú  pizzériákat.  Este  visszahajózunk,
majd a szállás elfoglalása Jesolo környékén.

2. nap: Reggelit követően az örök város, Róma felé vesszük
az irányt! A város még annak is felfedezés, aki már volt
a  történelmi  kövek  között:  Trevi  kút  –  amelybe  ha
pénzérmét dobnak, garantált a visszatérés –, Spanyol
lépcső,  Pantheon,  Piazza  Navona,  Victor  Emmanuel
emlékmű, Parlament, Miniszteri Palota. Esti órákban a
szállás elfoglalása Róma környékén.

3. nap: Reggeli, majd  egész  napos  szabadidő,  kedvünk 
szerint megkóstolhatjuk az igazi olasz pizzát, vagy olasz
fagylalttal a Spanyol lépcsőn megpihenve frissíthetjük
fel magunkat. Fakultatív kirándulás az Ókori Rómában:
először  a Róma  jelképévé  vált  Colosseumot,  a  híres

Colosseum

Szent Péter-bazilika

Trevi-kút

5 nap, 4 éj
autóbusszal
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gladiátor viadalok színhelyét ismerjük meg. Majd a Forum Romanumot, mely az ókori Róma
romjait őrzi.  Este vissza a szállásra.

4. nap: Reggelit követően szabadidő vagy fakultatív programként az Egyházi Róma bemutatása:
Szent Péter bazilika, Vatikáni Múzeum – Michelangelo híres freskójával a Sixtus-kápolnában –
ahol  több  más,  híres  alkotás  mellett  a  Laokoon  szoborcsoportot  is  megtekinthetjük.
Gyönyörködhetnek a Szt. Péter  tér  lenyűgöző épületegyüttesében és a Szt. Péter Bazilika 
számtalan emlékében, melyek közé a közelmúltban bekerült II. János Pál pápa síremléke is.
Késő délután elbúcsúzunk Rómától, s utunk Firenze felé vezet. Este szállás elfoglalása Mon-
tecatiniben.

5. nap: Reggeli  után  utazás  Firenzébe,  a  sok  gyönyörű  látnivalót  kínáló  városba.  Firenze  a 
reneszánsz  szülőhelye,  Dante  és  Michelangelo  városa.  Városnézés:  Dóm,  Ponte  Vecchio,
Palazzo Vecchio, Santa Croce, Pitti palota. Majd hazautazás Budapestre, rövid pihenőkkel, késő
esti érkezéssel.

TOSZKÁNA VILÁGA: 
Firenze, Padova, Cinque terre

Sokak szerint Itália leghangulatosabb tartománya Toszkána. A dimbes-dombos, ódon emlékekkel
átszőtt tartománynak utánozhatatlan atmoszférája van. Szőlő-, olajfa és virágillat, pazar villák
mind csalogatva hívogatnak!

Szállás, ellátás: 1 éj Padova környéki; 4 éj Montecatini környéki közép-
kategóriájú szállodában, reggeli / felár ellenében félpanzió

PROGRAM:
1. nap: Találkozás 05:40-kor Budapesten, az '56-osok terén (Műcsarnok mögötti parkoló), indulás

06:00-kor. Utazás pihenőkkel. Késő délután Padova-ba érkezünk. Megtekintjük a zarándok-
helyként  is  jegyzett Szt. Antal Bazilikát  (középkori  freskók), a várostornyot  ill. a   XIII.  sz-i
törvényszéki palotát (kívülről). Elfoglaljuk a szálláshelyünket Padova környékén.

2. nap: Reggeli után továbbutazunk. Egész napos városnézést teszünk a reneszánsz bölcsőjeként
számon tartott toszkán fővárosban, Firenze-ben (zöld-fehér márványborítású dóm; Uffizi képtár,
ahol Michelangelo, Leonardo és Botticelli több száz híres képe és szobra található; Pitti palota
és óriási parkja; Galleria dell’Accademia: Dávid szobor; az ékszerboltokkal beépített Ponte 
Vecchio). Félnapos városnézés helyi idegenvezető segítségével. A képtárakat belülről egyénileg
lehet megtekinteni. Elfoglaljuk a mai szállásunkat a híres fürdővárosban, Montecatini Terme-
ben.

6 nap, 5 éj
autóbusszal
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3. nap: Reggelit követően kezdetét veszi első igazi toszkán
napunk. A  világhírű Pisa-ban ellátogatunk a Csodák
Terére, amelynek legnagyobb látványossága a kated-
rálissal és a keresztelő kápolnával gyönyörű egységet
alkotó Ferde torony. Következő programunkon, Carrara-
ban,  a még ma  is működő márványbányákban meg-
nézhetjük  és megtapinthatjuk  a  középkori mesterek
által  használt  igazi  hófehér  márványt.  A  napunkat
Lucca-ban fejezzük be. A középkori várfal által körülvett
központot  tekintjük  meg  Puccini  szülővárosában. 
Visszatérünk a szálláshelyre.

4. nap: Reggeli  után  sétát  teszünk  egy  tipikus  olasz
kisvárosban.  San  Gimignano  a  tornyok  városa,  a
dombtetőn épült középkori város rengeteg tornya már
messziről látszik. Ezt követően Siena-ba kirándulunk.
Városnézésünk  során  megtekintjük  a  legyező  alakú
főteret, mely híres nyári lovasjátékok színtere (Palio) és
lélegzetelállító márvány dómját. Visszautazunk a szál-
láshelyünkre.

5. nap: Reggeli után La Spezia-ba utazunk, ahol hajóra
szállunk  Cinque  Terre  felé.  A  festői  Cinque  Terre
területét  tulajdonképpen  öt  pici,  autóforgalomtól
mentes  falu  és  egy  gyönyörű  nemzeti  park  alkotja. 
Riomaggiore,  Manarola,  Corniglia,  Vernazza  és 
Monterosso települései meredek domboldalakba épül-
tek, színes házaikkal egyedülálló  látványt nyújtanak. 
Az UNESCO által védettnek nyilvánított természeti park
felfedezése során Riomaggiore városából végigsétálunk
a  híres  Via  dell’Amore  útján  Manarola-ba,  ahonnan
gyönyörködhetünk  a  csodálatos  panorámában, majd
hajókirándulásunk  alkalmával  a  meredek  szikla-
szirtekre épült festői kis halászfalvakat fedezhetjük fel.
Monterosso bájos kisvárosában rövid szabadidő, majd
visszautazás La Spezia kikötőjébe.

6. nap: Korai  reggelit  követően  elhagyjuk  a  szállást  és 
elindulunk  hazafele.  Útközben  látogatást  teszünk 
Postojna csodálatos cseppkőbarlangjában, ami méltán
tette világhírűvé e kicsiny települést. Visszaérkezés a
kiindulási helyre a késő esti órákban.

Firenze

Cinque terre

Padova
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VELENCEI KARNEVÁL
Minden út Rómába vezet, de mi találtunk egy elágazást...

PROGRAM:
A  farsangi  időszak  egyik  legkáprázatosabb  rendezvénye  az  évszázados  hagyományokkal
rendelkező maskarás velencei karnevál. A Velencében töltött nap során megismerkedhetünk a
város legfőbb nevezetességeivel, megcsodálhatjuk a helyiek kosztümös felvonulását, élvezhetjük
a karneváli mulatságot, s valamelyik hangulatos trattoriaban a pompás olasz ízeket! Ha a gondolát
nem is, de a hajózást mindenképpen érdemes kipróbálnunk, hiszen a Canale Grande és a közelben
található szigetek szintén sok  látnivalót kínálnak. A kirándulás  többféle  változatban  is meg-
valósítható: non-stop (2 éjszaka a buszon), szállásos (1 vagy 2 éjszaka szállodában).
További részletek, indulási helyszínek és időpontok a www.velenceikarneval.hu weboldalon.

VELENCEI REGATTA JESOLÓI FÜRDÉSI LEHETŐSÉGGEL 

Velence városa olyan, mellyel nem lehet betelni, nem lehet megunni. Hiába jártunk ott már egyszer,
tízszer, vagy akár százszor is, amikor újra megpillantjuk Velencét, biztosak lehetünk benne, hogy
sok-sok  meglepetést  tartogat  számunkra:  ilyen  alkalom  a  Velencei  regatta  is.  A  korabeli
kosztümökbe öltözött velencei előkelőségek színpompás hajós parádéját követi a híres gondola-
verseny. Mindez a lagúna szigetvilágában tett kirándulással és egy kis jesoloi fürdőzéssel elegyítve
sokáig emlékezetes utazás marad!

Utazás: 2 éj buszon alvással
Szállás: 1 éj  Jesolo környéki középkategóriájú szállodában
Ellátás: 1 reggeli

PROGRAM:
1. nap: Indulás a kiválasztott indulási helyszínnek és időpontnak megfelelően, egy éjszaka az

autóbuszon (egészségügyi pihenők 4 óránként).
2. nap: Érkezés Punta Sabbioni-ba szombat reggel, majd a kikötőbe érkezésünk után külön hajóval

kezdjük meg szigettúránkat. A hajón idegenvezetőnk mutatja be Velence híres lagúnavilágát,
valamint az érintett szigeteket. Első kiszállásunk Burano szigetén lesz, ahol a csipkéjéről és
színes házairól híres szigeten lesz időnk gyönyörködni a kézzel vert buranói csipkékben, esetleg
megreggelizni  egy  hangulatos  öbölben.  Majd  áthajózunk  Murano  szigetére,  ahol  egy
üvegműhelyben a szemünk láttára készíti el az üvegmester becses portékáját. Nagyon nagy
élmény látni, hogy a nagy múltú muránói üveg egy izzón folyó anyagból miként formálódik
percek alatt csodálatos kehellyé, vagy figurává. Az üvegműhelyben sok érdekességet hall-
hatunk az üvegkészítés fortélyairól, Muránó jellegzetességéről. Utunkat a tengeren hajózva
folytatjuk.  Szigettúránk  végeztével  kora  délután  kikötünk  Velencében,  a  Szent  Márk  tér

4 nap, 1 éj
autóbusszal
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közelében. Innentől mindenki szabadon használhatja fel
az idejét. Találkozó az esti órákban, közösen visszaha-
józás a buszhoz, majd a szállás elfoglalása Jesolóban,
vacsora.

3. nap: Vasárnap reggeli után a délelőtti órákban lehetőség
lesz  egy  pár  órás  fürdőzésre,  napozásra  a  jesoloi
tengerparton.  Kora  délután  ismét  behajókázunk 
Velencébe, majd kezdődik a Regatta. Az esti órákban
visszahajózunk  a  buszhoz.  Utazás  pihenővel,  egy
éjszaka az autóbuszon.

4. nap: Visszaérkezés a kiindulási helyre a reggeli órákban.

TAVASZ VELENCÉBEN 

Velence,  a  lagúnák  városa mindenkinek  a  szívébe  lopja
magát, még azoknak is, akik nem először érkeznek ide. 
A gondolák, szűk csatornák, apró hidak hangulata sem-
mivel sem összehasonlítható. Körutazásunk során elbűvölő
természeti  és  ember  alkotta  csodákat  tekintünk  meg. 
A postojnai cseppkőbarlangban egy kis képzelőerő segít-
ségével mese tárul elénk, a cseppkőképződmények mese-
figurákká válnak, manók és óriások formájában. Trieszti
látogatásunk  során  megtekintjük  a  város  történelmi
épületeit, templomait, elragadó utcáit.

Szállás: Jesolo környéki
középkategóriájú szállodában
Ellátás: reggeli

PROGRAM:
1.nap: Indulás a kora reggeli órákban, a kiválasztott indu-

lásnak megfelelő helyszínen és időpontban. Útközben
megtekintjük  Trieszt  mellett  a  Miramare-kastélyt. 
A  kastély  a  tragikus  sorsú  Ferenc Miksa  nevével  és
később Sissy legendájával is szorosan egybefonódott.
Továbbutazás  Jesolóig,  a  szállás  elfoglalása  az  esti
órákban. Vacsora a szálláson.

Színes karneváli forgatag

Szent Márk városában

Gondolakikötő

3 nap, 2 éj
autóbusszal
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2. nap: A  reggeli  után  a  busszal  behajtunk  a  kikötőbe Punta  Sabbioniban, majd  behajózunk 
Velencébe. Mindenki szabadon használhatja fel az idejét. Szerelmeseknek idén is ajánljuk a
gondolázást, ínyenceknek pedig a pezsgő hangulatú pizzériákat. A közelben található Murano,
Burano és Torcello szigetek szintén sok látnivalót kínálnak. Este visszahajózunk a buszhoz,
majd visszatérünk a szállásra, vacsora.

3. nap: Reggeli után elhagyjuk Velence térségét. Hazafelé látogatást teszünk Postojna csodálatos
cseppkőbarlangjában,  ami  méltán  tette  világhírűvé  e  kicsiny  települést.  Visszaérkezés  a 
kiindulási helyre a késő esti órákban.

GARDALAND
Szállás, ellátás: 4-5 ágyas, fürdőszobás mobil home-okban
önellátással

PROGRAM:
1. nap: Indulás az iskola elől a kora reggeli órákban. Utazás rövid pihenőkkel. Érkezés az esti

órákban a szálláshelyre.
2. nap: Reggel  indulás  a  Gardaland-ba.  Egész  napos  feledhetetlen  szórakozás  Olaszország 

legnagyobb élmény, kaland és szórakoztató parkjában. Felnőtteknek és gyerekeknek is hatal-
mas élményt jelent egy ott eltöltött nap (körhinták, körforgók, mesevonatok, hullámvasutak
felnőtteknek és gyermekeknek, vadvízi utazás, kalózhajó, kalandok 4 dimenzióban, bábszínház,
gyerekműsorok, delfin-show, előadások, szimulátorok, videojátékok stb.). Esti órákban vissza-
utazás a szálláshelyre.

3. nap: Reggel hazaindulás. Útközben tiszteletünket tesszük az Isonzo-i csaták emlékművénél,
ahol  1915-1917  között  11  alkalommal  csaptak  össze  az  Osztrák-Magyar  Monarchia  és 
Olaszország csapatai. Hazaérkezés az éjszakai órákban.

3 nap, 2 éj
autóbusszal



iskolaikirandulas.hu - A mindentudó osztálytárs! 83vissza

KÜLFÖLDI UTAK - Svájc

SVÁJC

Szállás és ellátás: 
4 ágyas szobákban, reggelivel

Svájc az Alpok csodálatos világában elhelyezkedő kicsiny
ország, mely Európa legszebb hegyvidéki tájait tárja elénk.
Ismerkedjünk  meg  havas  csúcsok,  tengerszemek  és  a
feledhetetlen csokoládé otthonával. Jöjjön el velünk egy
mesebeli természeti és kulturális kirándulásra.

PROGRAM:
1. nap: Utazás Svájc felé (Kufstein) Kora reggeli indulás.

Utazás Ausztrián keresztül, rövid pihenőkkel, Svájc felé.
Útközben  ismerkedés  az  Alpok  világával.  Délután
megállás Innsbruckban. Innsbruck rendezte az 1964-es
és az 1976-os téli olimpiát és nemzetközileg elismert
téli  sport  központ.  Séta  az  óváros  gyönyörű  épületei
között. Estefelé szállás elfoglalása.

2. nap: Sankt  Gallen-Schaffhausen-Zürich.  A  reggelit
követően továbbindulás Svájc felé. Először Sankt Gal-
lenben állunk meg, ahol megtekinthetjük a világ egyik
legjelentősebb Benedek-rendi apátságát, amely 1983
óta a Világörökség részét képezi. Könyvtára az egyik
leggazdagabb középkori gyűjtemény a világon, néhány
könyve még a IX. században íródott.

Következő  állomásunk  Schaffhausen.  Itt  található  a
Rajna-folyó egyik  leglátványosabb és egyben Európa
legnagyobb  vízesése.  Majd  felkeressük  a  gyönyörű
óvárost,  ahol  lehetőség nyílik  a hangulatos épületek
közötti sétára, illetve a város fölé emelkedő ágyútorony
felkeresésére.  Napunkat rövid utazást követően Zürich-
ben  folytatjuk.  Ez  Svájc  legnagyobb  városa,  és  a
nemzetközi felmérések szerint a világ legvagyonosabb
városa is. Rövid sétát teszünk a tóparti Zürich középkori
házai,  hídjai,  templomai  között.  Szállás  elfoglalása 
az esti órákban.

Genfi tó

Jungfrau gleccser

Schaffhausen

5 nap, 4 éj
autóbusszal
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3. nap: Jungfrau gleccser-Bern-Fribourg. Reggelit követően felkerekedünk, s irány Lauterbrun-
nen, ahonnan Európa leghosszabb fogaskerekű vasútjával utazhatunk fel Európa legmagasab-
ban fekvő vasútállomására. Itt kiszállva a világhírű Jungfrau gleccseren találjuk magunkat,
amely a Világörökség részét képezi. Sétát teszünk Európa tetején, ahol még nyáron is a hó 
birodalmában vagyunk.

Délután  Svájc  varázslatos  fővárosába,  Bernbe  utazunk.  A  város  óvárosa  1983  óta  szintén 
szerepel az UNESCO listáján. Megcsodáljuk Svájc legmagasabb katedrálisát, legöregebb hídjait,
Parlamentjét, és Bern jelképét a Zytgloggét, a város nevezetes óratornyát. Este szállás Fribourg
közelében, fakultatív esti városnézés.

4. nap: Genf-Laussanne.  A  mai  napot  Nyugat-Európa  egyik  legnagyobb  tavának,  a  Genfi-tó
környékének a felfedezésére szenteljük.

Először Genf városába utazunk. Ez Svájc második legnagyobb városa, a legnépesebb francia
anyanyelvű svájci  város, az ENSZ és a Vöröskereszt egyik központja. Séta a  tóparton és a
gyönyörű paloták között. A tó partjáról tiszta időben a Mont Blanc csúcsa is látható.

A déli órákban érkezünk meg Lausanne-ba. Az utazás során átszeljük a Lavauy szőlőtermő
vidéket, amely a Világörökség részét képezi. Lausanne az Olimpia fővárosa, hiszen itt székel a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Felkeressük a város legfőbb nevezetességeit és élvezzük a 
tóparti település világát.

Délután Svájc egyik  legszebb várkastélyához vezet az utunk. A  tóba nyúló sziklára épített 
romantikus erődítményt soha nem foglalta el az ellenség. Megcsodáljuk az ódon falak között
Svájc leglátogatottabb műemlékét, amely olyan hírességeket ihletett meg, mint Lord Byron.
Este szállás elfoglalása Fribourgban.

5. nap: Reggeli után elbúcsúzunk Svájctól, s folyamatos utazással késő este érkezünk meg indulási
helyszínünkre.
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KASSA
A Felvidék gyöngyszeme

Napunkat a Kassa  jelképeként  is  ismert Szent Erzsébet
dómban  kezdjük,  melyet  a  Kárpátmedence  egyedülálló
gótikus kincseként tartanak számon. Itt található II. Rákóczi
Ferenc, Magyarország és Erdély fejedelmének síremléke,
amely az évek  folyamán a magyar nép zarándokhelyévé
vált.  Városnézésünk  során  érintjük  a  Rodostó-házat, 
amelyet Rákóczi temetésekor építettek, mely pontos mása
a  fejedelem  rodostói  lakóházának.  Utunkat  a  Főtér
csodásan felújított épületei között folytatjuk, ahol lépten-
nyomon  magyar  emlékekre  bukkanhatunk.  A  délutáni
szabadidő  alatt mindenki  kedve  szerint  élvezheti  Kassa
szép belvárosának hangulatát, vagy egy jó ebéd alkalmával
a szlovák ízeket.

POZSONY
Az egykori magyar királyi koronázóváros

A hajdani magyar fővárosban töltött napunkat a Pozsony
jelképeként  is  ismert  Várban  kezdjük.  A  különlegesen 
fordulatos történetű várban ma a Szlovák Nemzeti Múzeum
érdekes  állandó  (bútor-,  óra-  fegyver-,  hadtörténeti)  és
időszakos kiállításai várják a látogatót. A kőfalak mellől
letekintve a kétarcú város nagyszerű látványa tárul elénk;
a belváros bájos utcáitól, kecses templomtornyaitól az Új
Híd nyúlánk alakja vezeti át a tekintetet a modern, ipari és
panel negyedre. Az óváros csodásan felújított épületei között lépten-nyomon magyar emlékekre
bukkanhatunk. Elsőként a Szent Márton székesegyházat tekintjük meg, amelynek tornyán a magyar
korona hirdeti, hogy majd háromszáz esztendőn keresztül itt koronázták királyainkat. A séta során
felkeressük az egykori országgyűlés palotáját, a Mihálykaput (Fegyvermúzeum és kilátótorony), az
Óvárosházát  (Városi  Múzeum)  és  a  Prímás  Palotát  (Gobelin-  és  Zenemúzeum,  Tükörterem). 
A délutáni szabadidő alatt mindenki kedve szerint visszatérhet a fenti múzeumok valamelyikébe,
vagy a szépséges kis utcákon sétálva élvezheti Pozsony belvárosának hangulatát.
Amennyiben a csoport szeretné, és ideje engedi, ellátogatunk a közeli Dévényi várba (Pozsonyi
Városi Múzeum) vagy Vöröskő várába (Történelmi borok, fegyverek, képtár).

Kassa

Pozsony
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KÜLFÖLDI UTAK - Szlovákia

NYUGAT-FELVIDÉK 
Felfedezőtúra Szlovákiában I.

Szállás, ellátás: falusi turizmus keretében, félpanzióval

1. nap: Budapest  -  Ipolyság  -  Hontnémeti  -  Szentantal  (gróf  Koháry  András  kastélya)  -
Selmecbánya (történelmi séta a belvárosban, melynek teljes területe védett műemlék) - átkelés
a Selmeci-hegységen: Zsarnóca - Garamszent- benedek (a bencések legendás hírű vártem-
ploma és kolostora) - szállás Zsérén

2. nap:Nyitra (Püspökvár, püspöki székesegyház, belváros) - Nagyszombat (óvárosi séta: Pázmány
Péter alapította egyetem, Szent Miklós plébániatemplom, várostorony, stb.) - Pozsony (a vár és
a belváros: Szent Márton dóm, ahol magyar királyokat koronáztak, Óvárosháza stb.) - Dévény
(vára ezer éven át hazánk nyugati kapuja) — Budapest. Érkezés az esti órákban.

NYUGAT-FELVIDÉK 
Felfedezőtúra Szlovákiában II.

1. nap: Budapest - Szklabonya (Mikszáth Kálmán szülőháza)
- Alsósztregova (a kastély, ahol Madách Imre született) - Rimaszombat (séta Tompa Mihály és

Blaha Lujza városában) - Rozsnyó (városháza, kamaraház, Diák-templom, tűztorony stb) -
szállás Várhosszúréten.

2. nap: Krasznahorka (Krasznahorka büszke vára, Andrássy-mauzóleum) - Betlér (az Andrássyak
romantikus kastélya eredeti berendezéssel, csodálatos parkkal) - Gömör- Szepesi-érchegység:
Dobsina (rövid túrát követően látogatás Közép-Európa leghíresebb jégbarlangjában).

3. nap: Szádelő  (rövid  túra a Szádelői-völgy gyönyörű sziklatornyai között)  - Eperjes  (a  főtér
pártázatos házsora, Szt. Miklós  templom, régi evangélikus kollégium, Klobusiczky palota,
Fekete Sas ház, stb.) - Kassa (dóm, a gótikus építészet egyik legszebb alkotása, II. Rákóczi 
Ferenc, Bercsényi Miklós nyughelye, egykori premontrei templom, rendház és gimnázium, a
főtér palotái, stb.) - Budapest. Érkezés az esti órákban.

2 nap, 1 éj
autóbusszal
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KÜLFÖLDI UTAK - Szlovákia

DUNAJECI TUTAJOZÁS ZAKOPANEI KIRÁNDULÁSSAL

Szállás: 2 csillagos szállodában
Ellátás: reggeli, igény esetén vacsora

PROGRAM:
1. nap: Kora reggeli indulással - rövid technikai szünettel - első megállóként a Szlovákiában talál-

ható Árva várához érkezünk. A több magyar király tulajdonában álló erődítményt a hegyorom
tetejére építették. NOWY TARG városát - Krakkó felé haladva (24 km Zakopanétól) keressük fel,
ami  minden  csütörtökön  és  szombaton  a  híres  városi  piacra  érkező  nagyszámú  vásárló
közönségtől  hangos.  Ezután  a  Magas-Tátra  lengyel
oldalának  fővárosa,  Zakopane  felé  indulunk  tovább. 
A hangulatos házak között sétálgatva kipróbálhatjuk a
különleges helyi sajtféleségeket. Szabadprogram, majd
siklóval felmegyünk a Gubalówka hegyre (panoráma az
egész városra és a Magas-Tátrára).

2. nap: Reggelit követően először Nedec várát nézzük meg,
mely már az Árpád-házi királyok idején is határunkat
védő vár volt, majd magyar és lengyel főurak kedvelt
főúri kastélya lett. Jelenleg a várban Múzeum, szálloda,
étterem  és  kávézó  kapott  helyet.  Majd  séta  a  Vörös
kolostor előtti védett park óriás hársfái között. Kirán-
dulásunk legizgalmasabb attrakciója veszi kezdetét a
szlovák-lengyel  határtól  északkeletre  fekvő  festői
Pieniny  Nemzeti  Parkban.  Fából  készült  tutajokra 
szállunk, s  leereszkedünk Közép-Európa legnagyobb
kanyonján, a Dunajec folyón. A vadregényes, mesés táj
magával ragad, amit kb. 10 km-en keresztül csodál-
hatunk.  Késmárkon  a  vár  és  a  város  bejárása,  az
evangélikus fatemplom és az új templom, valamint a
Thököly Mauzóleum felkeresése tölti ki időnket. Lőcsén,
a Szent Jakab templomban a világ legnagyobb, legszebb
gótikus oltára található, majd a Pál Mester Múzeuma, a
városháza megtekintése.
Felejthetetlen élményekkel teli, kellemesen elfáradva
szállunk  vissza  az  autóbuszba,  s  kezdjük meg haza-
utazásunkat. Érkezés az esti órákban.

2 nap, 1 éj
autóbusszal

Lőcsei Szt.Jakab templom

Zakopane
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Kedvezményes árak az Alacsony Tátra – Jasná, 
valamint Magas Tátra – Csorba tó és Tátralomnic 
síközpontokban általános, közép- és főiskolás, 
sítáboros csoportok számára.

Vonzó síelési lehetőséget kínálunk diákok és ta-
nulók számára Szlovákia legszínvonalasabb 
síközpontjaiban, ahol széles és változatos pá-
lyaválasztékkal, valamint esti szórakozási lehető-
ségek széles tárházával várják a kezdő és haladó 
síelőket.
A síelés és síoktatás szempontjából lényeges 
előny, hogy legmagasabb fekvésű, legjobb adott-
ságú síközpontokban, korszerű és biztonságos lif-
teken tudják elsajátítani a síelés fortélyait.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS FOGLALÁS
Jasná – Alacsony Tátra :
+421 907 88 66 44 | info@jasna.sk | www.jasna.sk
Magas Tátra :
+421 903 11 22 00 | info@vt.sk | www.vt.sk

SÍTÁBOROS CSOPORTOK – ÁRAK

Tél 2013 - 2014 Tanulók és tanárok

Síbérlet 12 € fő/nap

Síkölcsönzés – síléc, 
bot, cipő 10 € fő/nap

Síoktatás 
Csoportos síoktatás

60 € / 2 óra
max 12 fős

Tatralandia Aquapark
3 órás belépő 10 € fő

Tatralandia 
5D mozi 1,50 € fő

Tél 2013-2014
ajánlatok sítáborok számára

Síközpont tulajdonosa és üzemeltetője: Tatry mountain resorts, a.s.

teken tudják elsajátítani a síelés fortélyait.

ÚJ



iskolaikirandulas.hu - A mindentudó osztálytárs! 89vissza

KÜLFÖLDI UTAK - Szlovákia

ALACSONY-TÁTRA

Szállás: 3-4 ágyas szobákban, panzióban
Ellátás: reggeli

Az Alacsony-Tátra csodálatos világa mintegy 80 km hosszan húzódik
végig a Vág és a Garam folyók völgyei között. Ez a terület Szlovákia egyik
leglátogatottabb  hegysége,  hiszen  télen  a  síelés,  nyáron  a  túrázás 
szerelmesei fedezhetik fel a néhol 2000 méter fölé nyúló csúcsokat. Ezúttal egy rendhagyó kirán-
dulásra  hívjuk  Önt,  amelynek  során  felkeressük  a  hegység  legszebb  pontjait.  Sétáljon  velünk 
barlangok mélyén, szurdokokban és 2000 méter fölött!

1. nap: Zólyom-hegy csúcstúra.
Indulás kora reggeli órákban. Utazás Donovalyba, amely
Szlovákia egyik leghíresebb kiránduló- és síparadicsoma.
Rövid pihenő Donovalyban, átöltözés a túrázáshoz. Ezt
követően megkezdjük a túrát felfelé a Zólyom-hegy csúc-
sára, ahonnan gyönyörű kilátás tárul lábaink elé. Vissza-
térünk Donovalyba. Este szállás elfoglalása.

2. nap: Chopok csúcstúra.
Reggel utazás Jasnára, amely Szlovákia legnagyobb sí-
paradicsoma. Innen felvonóval emelkedünk fel a Chopok
oldalába. A fennmaradó részt gyalog tesszük meg és így
sétálunk  fel  2000  méter  fölé.    A  csúcs  meghódítását
követően délután visszatérünk a völgybe és  látogatást
teszünk  a  Világörökséghez  tartozó  deményfalvi 
Szabadság-cseppkőbarlangban. A barlang ugyanannak a
barlangrendszernek  a  része,  mint  amelyikhez  az 
aggteleki cseppkőbarlang is tartozik.

4 nap, 3 éj
autóbusszal

Selmecbánya – az UNESCO
Világörökség városa 

www.banskastiavnica.sk
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3. nap: Szina csúcs- és szurdoktúra:
A mai napot egy gyönyörű szurdok felfedezésével kezdjük a Deményfalvi-völgyben, majd fel-
kapaszkodunk az 1560 méteres Szina vadregényes csúcsára. A közepesen nehéz terep teljesítése
után a fantasztikus kilátás a jutalmunk. Este visszatérés a szállásra.

4. nap: Besztercebánya és zólyomi vár:
Reggel a szállás elhagyása, utazás Besztercebányára. Besztercebánya óvárosa a legszebbek
közé tartozik Szlovákiában. Közös séta keretében felkeressük a város legfőbb nevezetességeit,
majd a szabadidőben lehetőség nyílik az ebéd elfogyasztására. 
Délután továbbutazunk Zólyomra, ahol látogatást teszünk az egyik legszebb állapotban fenn-
maradt egykori magyar várban, amely Balassi Bálint emlékét őrzi. 

Este utazás haza Magyarországra.  

KÜLFÖLDI UTAK - Szlovákia
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KÜLFÖLDI UTAK - Szlovénia

SZOLVÉNIA
Az Alpok zöld smaragdja

Szállás, ellátás: hotel**, 2-3 ágyas elhelyezéssel, félpanzióval

PROGRAM:
1. nap: Kora reggeli  indulást követően utazás pihenőkkel. Első programunkként Ptuj városát 

kere-ssük  fel. Ptuj Szlovénia  legrégebbi  városa,  legfontosabb  látnivalója a  vár, mely a 15.
században  rövid  ideig Mátyás  uralma  alá  tartozott.  A  nap  zárásaként  sétálunk  egy  kicsit 
Ljubljanában, majd a szállás elfoglalása.

2. nap: A mai napra célszerű egy kényelmes, nem csúszós talpú sportcipőben jönni, mert túrázni
fogunk egy kicsit lélegzetelállító szépségű helyeken. Délelőtt Bledbe utazunk (hajókázás a bledi
tó közepén fekvő kis szigetre, ahol megtekintjük a templomot, majd lehetőség lesz a híres bledi
krémes megkóstolására). Felkeressük a Vintgar-szurdokot, mely Szlovénia legnépszerűbb 
természeti látványossága: a szorosban a Radovna folyó vágtat, majd a 16 m-es Sum-vízeséssel
hagyja el a szurdokot. Bohinj-ban kirándulást teszünk Szlovénia legmélyebb és legnagyobb 
természetes tavához. A Vogelra egész évben üzemelő kabinos felvonó visz fel. Visszatérünk a
szállásra.

3.nap: Délelőtti programunk a predjamai vár, s utána a postojnai cseppkőbarlang megtekintése
lesz. A lélegzetelállító szépségű barlangba élvezetes kisvonatozással fogunk bejutni, majd a
barlang belső részeit gyalogosan, helyi vezetőkkel, kiépített útvonalon fogjuk megtekinteni. 
Délután a kicsi, ám annál szebb szlovén tengerparton folytatjuk utunkat. Szabadprogram és jó
idő esetén fürdési lehetőség az ismert üdülőhelyen, Portoroz-ban. A nap zárásaként Pirant, a
szlovén tengerpart gyöngyszemét fogjuk megtekinteni egy rövid séta keretében.

4. nap: Elhagyjuk a szállást, s elindulunk hazafelé. A reggeli órákban ismerkedünk a hangulatos
tengerparti  városkával,  Izola-val.  Útközben  megtekintjük  a  középkori  várkastélyt  Skofja 
Loka-n. Visszaérkezés a kiindulási helyre a késő esti órákban.

4 nap, 3 éj
autóbusszal
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MESEUTAK

MESE, MESE, MÁTKA - ITT A MESÉK VILÁGA

A meseutazás során a mesék világába szeretnénk elkalauzolni Utasainkat. Az út, melynek egyik
oldalán  megelevenedik  a  képzeletbeli  világ,  a  könyvekből,  rajzfilmekből  ismert  szereplők,
ugyanakkor játékra, kalandra, tudásra vágyó gyermekek megismerik és megszeretik hazánk és
külhoni emlékeink szépségét! Elkötelezetten dolgozunk azért, hogy a játékosság és szórakoztatás
mellett a természeti és kulturális örökségeket, lebilincselő érdekességeket, a térség ezerarcú 
bájait megismerjék. A meséken keresztül rácsodálkozhatunk a városok hagyományos kincseire,
szellemiségére. 

Maga a Meseút kedves városkák és falvak között kanyarog. Mesék, legendák, egyéb rejtélyek, rajz-
film  figurák  lakóhelyei:  csodálatos  tájakon,  káprázatos  kastélyok  mentén,  vadregényes
erdőségeken, folyókon, tengeren át vezet. Régi elbeszélések, mondák és legendák elevenednek
meg, tárulkoznak föl az utazó előtt. Olyan helységeket és vidékeket köt össze, ahol a  mesék 
játszódnak, hőseik éltek – ha valóban, és nemcsak a fantáziában éltek – egykoron.

Olykor meredek sziklák, zölden hullámzó dombok mellett haladunk el. Máskor legelésző szarvas-
marhák, lovak, favázas házikók tűnnek fel a horizonton, vagy vidám biciklisták integetnek felénk.
A repcével borított sárgás réteket, lucfenyős apró falvakat látva nem is tűnik már olyan hihetetlen-
nek a mesék históriája.

Mesebatyu tartalma:

•  meseút programja
•  meseutazás program szerinti közlekedési eszközzel
•  mesetérkép, meseút állomásaival
•  gyermekek nyelvét értő és beszélő, speciálisan felkészített idegenvezető. 
A szórakozásról, izgalmakról és kalandokról Mesevezetőnk gondoskodik

•  részletes városnéző programjainkon egy-egy mesehős segítségével járjuk be a vidék, város   
sajátosságait. A mesék segítségével örökre beívódik az emlékezetünkbe!

•  meséhez és a meseúthoz kapcsolódó feladatlap
A legügyesebbeknek mesés ajándék és meseoklevél jár!

•  játékos, interaktív bemutatás

A programok tehát egy-egy mese köré szerveződnek, amelyben a résztvevők a programok, a lát-
nivalók, a különleges szakmai vezetés által elmélyedhetnek. Jó szívvel ajánljuk Mindenkinek, hisz
elvarázsol a mesék világa, míg végül MI magunk is egy mesehőssé válunk!
Vágjunk neki az utazásnak!



iskolaikirandulas.hu - A mindentudó osztálytárs! 95vissza

MESEUTAK

KEREK CSOKOLÁDÉ, SZÖGLETES CSOKOLÁDÉ,
MOGYORÓS CSOKOLÁDÉ...A'LA GOMBÓC ARTÚR

Gombóc Artúr a világon min-
dennél  jobban  szerette  a
csokoládét. Ha megkérdezték
tőle,  hogy  milyen  csokoládét
szeret  a  legjobban,  habozás
nélkül fújta:

"A  kerek  csokoládét,  a  szögletes  csokoládét,  a  hosszú
csokoládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét, a
lapos csokoládét, a tömör csokoládét, a lyukas csokoládét,
a csomagolt csokoládét, a meztelen csokoládét, az egész
csokoládét, a megkezdett csokoládét, az édes csokoládét,
a  keserű  csokoládét¸  a  csöves  csokoládét,  a mogyorós
csokoládét, a tejcsokoládét, a likőrös csokoládét, a tavalyi
csokoládét, az idei csokoládét, és minden olyan csokoládét
amit csak készítenek a világon.”

(Pom-pom meséi)
1 napos kirándulás során a következő állomásokat láto-
gatjuk meg:
• HAUSWIRTH CSOKIGYÁR - ÜZEMLÁTOGATÁS KITTSEE-
BEN:  Az  osztrák  csokigyár mintaboltjában  gyártói  áron
vásárolhat  a  finomabbnál  finomabb  csemegék  közül,
ráadásul ingyen meg is kóstolhatja azokat. • Almás rétes
show  Schönbrunnban  -  SCHÖNBRUNN.  A  világörökség
részét  képező  Habsburg  császári  család  nyári  rezidenciája,  a  Schönbrunni  kastély  bemutató 
pékségében tapasztalt cukrászok készítik elő és sütik az eredeti kézzel húzott bécsi almás rétest. 
A  show  alatt  elfogyaszthatnak  a  vendégek  egy  frissen  sült  almás  rétest  hozzá  illő  bécsi 
Melange-al, a gyerekek pedig egy bögre forró csokoládéval
• Demel Cukrászda  - HOFBURG Bécs egyik  leghíresebb,  az egykori  császári  és királyi  udvari
cukrászdájában  végigkísérhetjük  a  finom  bécsi  sütemények  születését.  Az  üzletet  a  Hofburg
belvárosi bejáratánál találjuk.  Még a karcsú Sissi sem tudott ellenállni az itt gyártott lila színű
ibolyafagylaltnak.

Gombóc Artúr csokitúrája 2 napos verzióban is foglalható!

1 nap
autóbusszal

Pom Pom Meséi

...hmmmmm
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A NÉMET VERDÁK: 
Porsche, Mercedes, BMW

Csúcsverdák,  versenyautók,  extraminőségű  járművek,  melyeket 
mindenki birtokolni szeretne. Most Velünk megnézheti, megfoghatja,
körbejárhatja, lefotózhatja a vezető autógyárak bemutatótermeiben.
Autóegyéniségek, melyek más-más tulajdonságokkal nyűgözik le az
embert. Közelebb állnak egy művészeti alkotáshoz, mindegyikük egy
acél-műanyag-könnyűfém- gumi szobor. Akiknek egy kicsi benzin is csörgedezik az ereiben, azok
a számára kihagyhatatlanok!

PROGRAM:
1. nap: Budapest – Stuttgart. Reggeli órákban felkereke-dünk a csillogó fényű Millennium busszal,

hogy  túránk  során meghódítsuk  a  3  német  versenyverda  karosszériáját:  a  Kupa  Győztes 
Mercedes-t, a Dögös Porshce-t és a Villám BMW-t. Ha nem is padlógázzal és aszfaltcsíkot
hagyva,  de még az élmezőnyben érkezünk első megállónk helyszínére, az esti Stuttgartba.

2. nap: Stuttgart - Porsche és Mercedes múzeum - Stuttgart. Reggeli órákban feltankolunk,
dísztárcsáinkat kifényezve rövid városnézésre indulunk. Majd a hatvan éve sportautókat gyártó
Porsche Múzeumba startolunk. Már az extravagáns épület is a Porsche modellekről árulkodik,
uralja az egész várost. Lehet ő lesz a Szuper-Kupa-Győztes? A múzeum előterében az első
modellautó fogad bennünket, egy bordó 356-os. S legalább 80 féle modellt fényképezhetünk,
Láthatjuk a világ első hibrid autóját, egy 1900-as elektromos Lohner Porschét! Az emeleten
található a töménytelen mennyiségű klasszikus sportkocsi, ezzel is jelképezve, hogy az egekben
érezhetjük magunkat a látványtól.

Ha feleszméltünk, máris gázt nyomunk az autótörténetért rajongók másik zarándokhelyére, a
Mercedes  múzeumba!  Melyik  úton  menjünk?  Az  időrendi  Legenda  avagy  a  Gyűjtemény
elnevezésű úton? A két túra útvonala minden szinten találkozik, így lehetőségünk van az egyik
túráról áttérni a másikra. Láthatjuk, hogyan alakult ki az automobilból a mostani kocsi, hogyan
változtatta meg az életünket és mik az elképzelések a jövő autójáról.

3. nap München: BMW múzeum. A benzingőz, a Forma1 és a motorok szerelmeseinek kihagy-
hatatlan program. Több, mint 90 éves BMW örökséget mutat be a múzeum. Már messziről jól
kivehető a híres épületkomlexum, mely a Négy Hengert ábrázolja. Már halljuk is a hangját,
igaz? Brrrr, brrrr, brrrr. Majd a győzelem felé vezető út zárásaként versenyautókba szállunk, s
összeszedve minden szerzett tudásunkat, padlógázzal startolunk a Pachfurthi gokart pályán.

3 nap, 2 éj
autóbusszal
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HARRY POTTER VILÁGÁBAN

A  könyv  sorozat  1.  kötetének  megjelenése  óta  milliók
követték  figyelemmel  a Privet Drive  4.  szám alatt  lakó,
Harry James Potter életét. Itt az idő, hogy útra keljünk és
mi is részesévé váljunk a történetnek. Rajongóknak nagyon
ajánlott!

Szállás: középkategóriájú 
szállodában London közelében
Ellátás: reggeli

PROGRAM:
1.nap: Indulás Budapestről a Ferihegy 2-es terminálról.

Buszos  városnézés  London  főbb  látnivalóival,  majd
transzfer a szállodába. Folytatásként fakultatív hajós
városnézés a Temze folyón.

2.nap: Fakultatív egész napos kirándulás a Warner Broth-
ers Stúdióba – The Making of Harry Potter

Íme néhány dolog, amire számíthat:
•  Beléphetünk a nagyterembe
•  Megtekinthetjük Dumbledore irodáját
•  Végig sétálhatunk az Abszol út macskakövein: 
Ollivanders pálca üzlet, Weasleys' Wizard 
Wheezes, Gringotts Wizarding Bank.

• Megtekinthetjük Harry Nimbusz 2000-es seprűjét 
és Hagrid motorkerékpárját

• További emlékezetes helyszínek: Griffendél 
klubhelyiség, Hagrid kunyhója, Bájitaltan 
tanterem, Umbrige irodája a Mágiaügyi Minisztériumban. 

3.nap: Fakultatív egész napos Gloucester és Oxford kirándulás. Kezdésként megismerkedünk a
Gloucester – Katedrálissal, ahol a filmbéli Griffendél-ház folyosóin sétálhatunk, illetve a kated-
rális parkjában is elképzelhetjük, hogyan tanulgattak seprűn repülni az ifjú varázslók. Második
állomásként a híres egyetemi város következik. Oxford egekig emelkedő gótikus építészete
ihlette a híres Roxforti kastélyt, ám több helyszín maga is szerepet kapott a filmben: a Krisztus
Katedrálisban található a híres étkező, illetve a mozgó lépcsősorok is.

Harry Potter

Oxford

4 nap, 3 éj
repülővel
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4.nap: Félnapos Harry Potter nyomában program Londonban. Gyalogos és metrós városnézés
keretében: A King's Cross pályaudvaron kezdünk, ahol megnézzük a 9 és 3/4. vágányt, fotózkod-
hatunk Harry és Ron kocsijával, mely kilóg a falból. Tovább sétálunk a St. Pancras állomáshoz,
ahol Harryék kiszálltak a Weasley család elvarázsolt autójából. Kirándulásunk során megnéz-
zük a Piccadilly Circus-t, ahol Ron, Harry és Hermione menekült üldözői elől, illetve áthaladunk
a  híres  Millennium  Hídon  is,  melyet  a  filmben  Voldemort  csatlósai  leromboltak.  További
helyszínek:  Scotland  Yard  – Mágiaügyi Minisztérium  bejárata,  avagy  a  híres  telefonfülke, 
Leadenhall Market - Igazi Abszol út. A csomagok felvétele után transzfer a repülőtérre, utazás
haza.

Ajánló azoknak, akik nem kívánnak részt venni a programokon:
Big Ben, Westminster Abbey, Trafalga Square, Hyde Park, Covent Garden, Tower, St. Pauls Kate-
drális, Madame Tussauds panoptikum, London Eye, Piccadily Circus.

További Meseutak a www.iskolaikirandulas.hu weboldalunkon.

RÓLUNK ÍRTÁK

Kedves iskolaikirandulas.hu csapat!

Szeretném  megköszönni  Önöknek  a  gondos,  minden  részletre  kiterjedő  szervező
munkájukat, figyelmességükét, melynek eredményeként egy nagyszerű nap élményével
gazdagodhattak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és
Szakiskola tanulói. A remek program - lehetőségek a lehető legjobban töltötték ki a 
rendelkezésünkre  álló  időt,  a  nagyszerű  idegenvezető  sok  információval,  kedves 
figyelmével tette még emlékezetesebbé az együtt töltött napot. Ugyancsak köszönetün-
ket küldjük a "Mikulásnak" a meglepetés ajándékokért, igazi vidám élményt jelentett a
fiataloknak  és  tanáraiknak  egyaránt.  Bízunk  benne,  hogy  a  jövőben  sikerül  még
együttműködésünkkel hasonló élményekben részesíteni iskolánk tanulóit.

Munkájukhoz további sok sikert kívánok,

üdvözlettel:
V. Andrásné 
Tiszafüred
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HARRY POTTER VILÁGÁBAN

A könyv sorozat 1. kötetének megjelenése óta milliók
követték figyelemmel a Privet Drive 4. szám alatt lakó,
Harry James Potter életét. Itt az idő, hogy útra keljünk és
mi is részesévé váljunk a történetnek. Rajongóknak nagyon
ajánlott!

Szállás: középkategóriájú 
szállodában London közelében
Ellátás: reggeli

PROGRAM:
1.nap: Indulás Budapestről a Ferihegy 2-es terminálról.

Buszos városnézés London főbb látnivalóival, majd
transzfer a szállodába. Folytatásként fakultatív hajós
városnézés a Temze folyón.

2.nap: Fakultatív egész napos kirándulás a Warner Broth-
ers Stúdióba – The Making of Harry Potter

Íme néhány dolog, amire számíthat:
•  Beléphetünk a nagyterembe
•  Megtekinthetjük Dumbledore irodáját
•  Végig sétálhatunk az Abszol út macskakövein: 

Ollivanders pálca üzlet, Weasleys' Wizard 
Wheezes, Gringotts Wizarding Bank.

• Megtekinthetjük Harry Nimbusz 2000-es seprűjét 
és Hagrid motorkerékpárját

• További emlékezetes helyszínek: Griffendél 
klubhelyiség, Hagrid kunyhója, Bájitaltan 
tanterem, Umbrige irodája a Mágiaügyi Minisztériumban. 

3.nap: Fakultatív egész napos Gloucester és Oxford kirándulás. Kezdésként megismerkedünk a
Gloucester – Katedrálissal, ahol a filmbéli Griffendél-ház folyosóin sétálhatunk, illetve a kated-
rális parkjában is elképzelhetjük, hogyan tanulgattak seprűn repülni az ifjú varázslók. Második
állomásként a híres egyetemi város következik. Oxford egekig emelkedő gótikus építészete
ihlette a híres Roxforti kastélyt, ám több helyszín maga is szerepet kapott a filmben: a Krisztus
Katedrálisban található a híres étkező, illetve a mozgó lépcsősorok is.

Harry Potter

Oxford

4 nap, 3 éj
repülővel
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