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Körutazások magyar szemmel ...
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Tisztelt Utasaink! Tisztelt Utazni vágyók!
A Kárpáteurópa Utazási Iroda bízik benn, hogy idén lassan
megszűnnek az utazási korlátozások, újra a megszokott módon
élhetünk, és végre utazhatunk is. Bízunk benne, hogy rövidesen
sorra nyílnak a határok, egyre több turisztikai látványosság jelenti
be újranyitását. Úgy tervezzük, hogy május végétől a szezon végéig
folyamatosan indulnak az útjaink.
A legelső és egyúttal a legnagyobb projektünk május végén, 2124. között az erdélyi csíksomlyói búcsúra induló két zarándokvonatunk, a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz lesz
Böjte Csaba ferences testvér védnökségével. A vonatokon, amelyek többek között eljutnak a Történelmi Magyarország ezeréves
határára, már több mint ötszázan vagyunk.
Május végétől, június elejétől az év végéig pedig már csaknem
minden héten indulnak buszaink Erdélybe, Felvidékre, Kárpátaljára, a Vajdaságba, Horvátországba, Szlovéniába, Olaszországba,
Csehországba, Lengyelországba, a Baltikumba, Ausztriába, Németországba és Franciaországba – „Körutazások magyar szemmel”
szlogennel.
2021. évi program csomagunk gerincét a tavalyi ajánlatok adják.
Az indulási időpontok értelemszerűen módosulnak és a forint
jelentős gyengülése miatt az árak is változnak. Ennek ellensúlyozására növeltük a környező országokba induló
rövidebb, ezáltal olcsóbb programjaink számát. Így jelentősen bővítettük csehországi, felvidéki/szlovákiai és lengyelországi útjaink kínálatát természetesen a megszokott tartalommal, azaz a dicső magyar múlt, a nemzet történelmi emlékeinek előtérbe helyezésével. Azokra a hűséges utasainkra is gondoltunk, akik idén tavasszal-nyáron-ősszel
inkább Magyarországon töltenék el szabadságukat. Nekik egy-két napos belföldi árualapot készítettünk, amely akár
egyéni, vagy csoportos szállásfoglalási lehetőség mellett, hétvégi kulturális kirándulásokat jelent.
A belföldi útjainkra Szép Kártyát is elfogadunk!
2021.évi árak, indulási időpontok, új ajánlatok
Papír alapú katalógust egyelőre nem tervezünk. A 2020. évi programfüzet sajnálatos, ám érthető módon csaknem hiánytalanul megmarad nálunk és partnereinknél.
Emiatt a tavalyi katalógust idén csak néhány oldalas betét lappal egészítjük ki, amelyet most tartanak a kezükben. Ez az
aktuális információkat, az új indulási időpontokat, az új külföldi és belföldi programokat tartalmazza. Csak ebben a betétlapban és a web oldalunkon szereplő indulási időpontok, árak az érvényesek !!! Ha elveszne, nálunk és partner irodáinkban megtalálhatja, illetve a web oldalunkon www.karpateuropa.hu látható, letölthető vagy kérésre küldünk is. A Kárpáteurópa utazási
iroda web oldalán megtekinthető virtuális katalógus már a 2021.évi ajánlatainkat tartalmazza.
Buszainkon és különvonatainkon rendszeres lesz a járművek fertőtlenítése és kötelező a maszk használat. Idegenvezetőinket
az utak indulása előtt rendszeresen teszteltetni fogjuk. PCR tesztet vagy oltási igazolást amennyiben a jogszabályok nem írják
elő, nem kérünk. Hivatalos információk alapján döntjük el mely utakat és célországokat
tekinthetjük biztonságosnak, mely országokba lehet a magyar állampolgároknak karantén
1036 Bp, Szépvölgyi út 3/a.
nélkül, szabadon belépni és hazautazni.
Telefon: 368-6296, 439-1644
www.karpateuropa.hu
Az ÖN, az ÖNÖK hű utazási partnere, a
e-mail: karpateuropa@karpateuropa.hu
facebook.com/karpateuropa
KÁRPÁTEURÓPA UTAZÁSI IRODA
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2021. évi programok árai, indulási időpontok
2021. Út neve

Ár

Egyágyas felár

Félpanziós felár

Erdély
Székely Gyors- különvonattal Csíksomlyóra

máj. 21.

4 nap/3 éjszaka

89 990 Ft

-

az árban

Csíksomlyó Express - különvonattal Csíksomlyóra

máj. 21.

4 nap/3 éjszaka

89 990 Ft

-

az árban

Pünkösdi búcsú Csíksomlyón busszal

máj. 20.

5 nap/4 éjszaka

69 990 Ft

-

az árban

Nagy Magyarországi Nagy Körút

aug. 07.

9 nap/8 éjszaka

139 990 Ft

39 990 Ft

az árban

jún.12., júl.3., 24.,31., aug.7.,14.,
aug. 21., szep.11, 25., okt. 23.

7 nap/6 éjszaka

94 990 Ft

24 990 Ft

az árban

Székelyek, szászok földje

júl. 10., aug. 07.

7 nap/6 éjszaka

89 990 Ft

23 990 Ft

az árban

Mokanicával a Máramarosi-havasokban

júl. 17., aug. 14.

4 nap/3 éjszaka

63 990 Ft

16 990 Ft

az árban

szept. 04.

5 nap/4 éjszaka

74 990 Ft

22 990 Ft

az árban

Kolozsvári Magyar napok

aug. 20.

3 nap/2 éjszaka

49 990 Ft

11 990 Ft

7 990 Ft

Körösfeketetói vásár

okt. 08.

3 nap/2 éjszaka

43 990 Ft

9 990 Ft

az árban

Herkulesfürdői emlék

Barangolás Erdélyben

Észak-Erdélyi körút

jún. 19., szept. 18.

5 nap/4 éjszaka

84 990 Ft

20 990 Ft

az árban

Autóbusszal a felhők felett (Transzalpina)

aug.18

5 nap/4 éjszaka

77 990 Ft

14 990 Ft

az árban

Wass Albert emléktúra

júl. 13.

5 nap/4 éjszaka

79 990 Ft

14 990 Ft

az árban

Vadregényes Tájakon

júl. 24., aug. 17.

6 nap/5 éjszaka

86 990 Ft

21 990 Ft

az árban

Ismerkedés a Moldvai csángókkal

júl. 31.

6 nap/ 5 éjszaka

84 990 Ft

23 990 Ft

az árban

Erdélyen át a Duna-deltába

aug. 03.

6 nap/5 éjszaka

153 000 Ft

23 500 Ft

az árban

Moldáviából Odesszán át a Duna-deltába

aug. 25.

8 nap/ 7 éjszaka

218 000 Ft

37 400 Ft

az árban

Szilveszter a székelyeknél - Csíkrákos

dec. 29.

5 nap/4 éjszaka

99 990 Ft

22 990 Ft

az árban

64 990 Ft

16 990 Ft

az árban

Kárpátalja
Kárpátalja - Vereckei-hágó

jún. 19., júl. 17.

5 nap/4 éjszaka
Délvidék

A Kazán-szoros és a Délvidék felfedezése

júl. 10.

4 nap/3 éjszaka

64 990 Ft

16 990 Ft

az árban

Szilveszter Délvidéken

dec.29.

4nap/3 éjszaka

66 990 Ft

16 990 Ft

az árban

Felvidék - Szlovákia - Lengyelország
Felvidéki Portya

júl. 03.

5 nap/4 éjszaka

74 990 Ft

20 990 Ft

az árban

Történelmi magyar városok és várak

aug. 26.

4 nap/3 éjszaka

74 990 Ft

19 990 Ft

15 990 Ft

II. Rákóczi nyomán- Kassa

okt. 01.

3 nap/2 éjszaka

44 990 Ft

12 990 Ft

9 990 Ft

Magas Tátra

jún. 04.

3 nap/2 éjszaka

45 990 Ft

16 990 Ft

16 990 Ft

Felvidék és Dél-Lengyelország

okt. 21.

4 nap/3 éjszaka

59 900 Ft

19 990 Ft

19 900 Ft

Csehország
Prága-Kalrlovy Vary

jún. 24., okt. 21.

4 nap/3 éjszaka

67 990 Ft

24 990 Ft

20 990 Ft

Dél-Csehország

aug. 20., okt. 08.

3 nap/2 éjszaka

56 990 Ft

16 990 Ft

16 990 Ft

júl. szept. 18.

3 nap/2 éjszaka

46 990 Ft

16 990 Ft

16 990 Ft

149 990 Ft

69 990 Ft

49 990 Ft

Árpád-házi sörtúra Csehországban

Franciaország
Párizs-Versailles - Trianon 100

júl. 29.

6 nap/5 éjszaka
Ausztria-Németország

Sissi nyomában
Történelmi detektívtúra Adolf Hitler nyomában

okt. 15.

3 nap/2 éjszaka

69 990 Ft

12 990 Ft

14 990 Ft

szept. 10.

3 nap/2 éjszaka

74 990 Ft

12 990 Ft

14 990 Ft

85 990 Ft

27 990 Ft

11 990 Ft

79 990 Ft

29 990 Ft

24 990 Ft

89 990 Ft

24 990 Ft

18 990 Ft

199 990 Ft

59 990 Ft

46 990 Ft

aug. 06., aug. 29.,

132 000 Ft

13 300 Ft

13 200 Ft

jún. 04.

120 000 Ft

21 000 Ft

12 800 Ft

-

-

Horvátország
Adria és a magyar emlékek

szept. 18.

5 nap/4 éjszaka
Szlovénia

Szlovénia

szept. 04.

4 nap/3 éjszaka
Olaszország

Észak-olasz kiskörút

aug. 25.

5 nap/4 éjszaka
Balti államok

Baltikumi körutazás

aug. 13.

10 nap/9 éjszaka
Hajós utak

Hajóval a Vaskapuhoz
Hajós kaland a Vaskapun át Újvidékig

Belföld
Bakony

júl. 11., okt. 10.

1 nap

9 990 Ft

Dunakanyar

jún. 06., szept. 05.

1 nap

7 990 Ft

Szarvas-Békésszentandrás

jún. 13., szept. 12.

1 nap

9 990 Ft

jún. 27.

1 nap

9 990 Ft

Kalocsa Hungaricumai

júl. 04., szep. 19.

1 nap

10 990 Ft

Kaposvár-Szekszárd

Szeged

jún. 20., szept. 19.

1 nap

11 990 Ft

Levendula-hetek Tihanyban

jún. 19.

1 nap

9 990 Ft

Végvárak-Palócországban

júl. 10., aug. 07.

1 nap

9 990 Ft
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Prága - Karlovy Vary

Dél – Csehország gyönyörő tájakkal, csodálatos középkori kisvárosokkal,
történelmi mőemlékekkel, fantasztikus sörfőzdékkel várja a turistákat. A
környék gazdasági, mővelődési és turisztikai központja Ceské
Budejovice. Innen indulunk felfedező utunkra, hogy egy hosszú hétvége
alatt megcsodáljuk a varázslatos tájakat, városokat, várakat, kastélyokat.

1. nap: Budapest – M1 – Rajka – Pozsony – Brünn – Prága. A cseh fővárosba érkezés előtt
megnézzük a Kozel sörgyárat, a Prágától alig 25 km-re fekvő csöppnyi sörvároskában, sörfaluban. A középkori település zászlaja megegyezik a magyar trikolorral, ugyancsak pirosfehér-zöld. Mintha a Sörgyári capriccio jelenetei elevenednének meg itt Velké Popovicében.
Sörgyári látogatás majd a Magyarországon és további 37 országban forgalmazott, Európa
szerte jól ismert sörök kóstolója. Tovább utazás Prágába. Szállás elfoglalása. Szabadidő a
belvárosban, szállás Prágában.

Lednice kastély

2. nap: Prága. Prágai vár, a világ legnagyobb összefüggő várkomplexuma. Itt található gyönyörű gótikus Szt. Vitus székesegyház, ahol többek között Nepomuki Szent János és Báthori
Zsigmond erdélyi fejedelem nyugszik, a Kolozsvári testvérek Szt. György szobra, a Szt.
György Bazilika, a Régi királyi Palota. Folytatjuk a városnézést Prága legfestőibb utcájával
Arany Utcácskával, a kaputoronnyal, ahol Mátyás király raboskodott, majd a Zsidó negyed
következik (Franz Kafka szülőháza, régi-új zsinagóga, régi zsidó temető). Fakultatív hajókirándulás a Moldván, svédasztalos vacsorával. Szállás Prágában.
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1. nap: Budapest – M1 – Rajka – Pozsony – Lednice-Valtice - Az Európa Kertjének
is nevezett Lednice-Valtice terület egészen egyedülálló a maga nemében, a 180
négyzetkilométeren elterülő, pavilonokkal, kastélyokkal, emlékművekkel, obeliszkekkel, halastavakkal tarkított mesebeli, romantikus park a hajdani nagyhatalmú
Liechtenstein főurak megajátszótere volt, melyet évszázadokon át birtokoltak, szépítettek, ápoltak.Az UNESCO Világörökségi listáján szereplő Lednice-Valtice kultúrtáj a természet, a művészet és az építészet páratlanul jól sikerült kombinációja. Az
osztrák határtól pár kilométerre fekvő hatalmas barokk kastély volt a Liechtensteinek
fő rezidenciája, a tőle északra fekvő pompázatos, neogótikus épület pedig nyári székhelyükül szolgált. Szállás Ceske Budajovicében.
2. nap: Reggeli után indulás Jindrichuv Hradecbe - A város főterén és klasszicista homlokzatú házak sorakoznak egymás mellett. Itt áll a mára már klasszicista stílusúra átépített városháza is. II. Rákóczi Ferenc itt járt jezsuita iskolába miután 1688ban elvették édesanyjától, Zrínyi Ilonától. Innen indulunk Trebon-ba. A táj legfőbb jellegzetességei az ősi csatornák, halastavak, a békés erdők és a hagyományos építészet minden szépségét magukban őrző városkák. Séta Trebon hangulatos városközpontjában (Főtér, Városháza, Várkastély), majd a Világ nevet viselő halastó (Rybník
Svet) partján. Szabadidő, megkóstolhatjuk a helyi éttermek treboni pontyból készített
halkülönlegességeinek egyikét. Fakultatív sörözés a belvárosban, szállás elfoglalása
Ceske Budejovicében

3. nap: Reggeli után indulás Loketbe. A varázslatos Ohre folyó völgyében, Karlovy Varytól
alig több mint 12 km-re fekvő azonos nevű városkában áll Loket vára. Az egyedülálló panorámával bíró erődítmény, egyike Csehország legrégebbi építményeinek és ez az ország
egyik legnagyobb vára. A vár látogatása után indulunk Karlovy Varyba, ahol meglátogatjuk a híres Becher
Karlovy Vary
múzeumot és sétálunk
„promenácsodálatos
don”. Szállás Prágában.
4. nap: Reggeli után
indulás Kutná Horaba
(UNESCO Világörökség),
ahol 1330-tól a cseh királyi pénzverde működött. Az alig több mint
20.000 lakost számláló
kisváros jelentősége egykor, a környéken folyó
ezüstbányászatnak köszönhetően, Prágáéval
vetekedett. A gazdag lelőhelyek miatt egy időben a
Cseh Királyság kincstáraként tartották számon, több királynak is székhelyül szolgált. Az itt
vert prágai garast közkedvelt fizetőeszközként használták egész Európában. A városnak
magyar vonatkozása is van, 1471-ben itt választották cseh királlyá Jagelló Ulászlót, aki
Hunyadi Mátyás után II. Ulászló néven, 1516-ban bekövetkezett haláláig magyar királyként is regnált. A híres bányavárosban megnézzük a világhírű Szt. Borbála katedrálist, a
híres Csontkápolnát. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

Kutna Hora

3. nap: Reggeli után indulás Ceský Krumlovba – Séta a történelmi központban.
Ceský Krumlov Csehország legfestőibb hangulatú kisvároska, melynek történelmi
városközpontja 1992 óta az UNESCO világörökség része. Prága mellett a legnépszerűbb turistacélpont. A gyönyörű városka fő látnivalója, a városképet uraló monumentális reneszánsz várkastély jellegzetes tornyával, egyedülálló rokokó várszínházával,
szépen gondozott kertjeivel. Az eredeti gótikus várat, amely a prágai Hradzsin után
az ország második legnagyobb erődítménye volt, a XIII. század első felében emelték
a Moldva fölé tornyosuló meredek sziklán. 1302-ben örökölte meg a várat a nagyhatalmú Rosenberg (Rožmberk) család, mely 300 éven át igazgatta innen a hatalmas
birtokot. A XVI. század második felében már fényűző reneszánsz kastély hirdeti az
itt élők gazdagságát. Ceský Krumlov-ból indulunk Rožmberk nad Vltavou-ba. Itt meglátogatjuk a 13-14. századi alapokra épült Rozmberk várát, Csehország egyik legrégebben épült kastélyát. Késő délutáni órákban Ausztrián keresztül indulás

4 NAP / 3 ÉJSZAKA

3 NAP / 2 ÉJSZAKA

Indulási idõpontok: június 24., október 21.

Indulási idõpontok: augusztus 20., október 08.

Ár: 56 990 Ft/fő

Egyágyas felár:
Félpanziós felár:
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16 990 Ft/fő
16 990 Ft/fő

Utazás: légkondicionált autóbusszal.

Ár: 67 990 Ft/fő

Egyágyas felár: 24 000 Ft/fő
Félpanziós felár: 20 000 Ft/fő

Utazás: légkondicionált autóbusszal.

Találkozó: az indulás napján reggel 06.30 órakor Budapesten, a Déli pályaudvar CBA élelmiszeráruház
felõli oldalán (Mercure hotel mögött).

Találkozó: az indulás napján reggel 06.30 órakor Budapesten, a Déli pályaudvar CBA élelmiszeráruház
felõli oldalán (Mercure hotel mögött).

További felszállási lehetõségek: Tatabánya: M1 lehajtó-McD.parkoló, Gyõr: vasútállomás, Mosonmagyaróvár: mosoni pihenõ, illetve az útvonal figyelembevételével elõre egyeztetett helyen..

További felszállási lehetõségek: Tatabánya: M1 lehajtó-McD.parkoló, Gyõr: vasútállomás, Mosonmagyaróvár: mosoni pihenõ, illetve az útvonal figyelembevételével elõre egyeztetett helyen..
Szállás: Prgában.

Szállás: Prgában.

Ellátás: reggeli, igény esetén félpanzió.

Ellátás: reggeli, igény esetén félpanzió.
Figyelem: A körutazáson magyar állampolgárok érvényes útlevéllel, vagy új típusú (kártya formátúmú) személyi igazolvánnyal vehetnek részt az utazáson.

Figyelem: A körutazáson magyar állampolgárok érvényes útlevéllel, vagy új típusú (kártya formátúmú) személyi igazolvánnyal vehetnek részt az utazáson.

Az ár tartalmazza: utazás, szállás, reggeli, idegenvezetés. Az ár a belépõket, és a fakultatív programokat
nem tartalmazza! (Erre kb. 1000 CZK szükséges.)

Az ár tartalmazza: utazás, szállás, reggeli idegenvezetés. Az ár a belépõket, és a fakultatív programokat
nem tartalmazza! (Erre kb. 1200 CZK szükséges.)
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Felvidék és Dél-Lengyelország

Magas Tátra

Felvidék

Szlovákia elsőszámú turisztikai régiója a Magas-Tátra és környéke, elsősorban a világ legkisebb területű magashegységének köszönhetően. A sík Liptói- és Szepesi-medencéből szinte minden átmenet nélkül drámaian törnek az ég felé a hófödte csúcsok, a kelet-nyugati irányban mindössze alig 30 km hosszúságú Magas-Tátra északi területe azonban már átlóg Lengyelországba. A szlovák oldal jelentősebb üdülőközpontjai Ótátrafüred, Tátralomnic és Csorba-tó már a Monarchia óta közkedvelt klimatikus üdülőhelyek és .
A régió legnagyobb városa Poprád, ideális bázisa a tátrai kirándulásoknak. Nem csak a Tátrában kirándulunk, hanem más érdekességeket is megtekintünk.

Szepesi vár
1. nap: Budapest – M3 – Hatvan - Salgótarján – Somoskőújfalu (Šiatorská Bukovinka) –
Betlér, megtekintjük kastélyt. A XVIII. sz.-ban az Andrássy család tulajdonába került, Betlér
egyike volt e család tulajdonában levő számos kastélynak. Mai alakját a XIX. sz.-ban nyerte
el Andrássy Manónak köszönhetően. A kastélyt körbeölelő természetes parkot Szlovákia legértékesebb és legszebb parkjai között tartják számon. Innen tovább megyünk Poprádra,
útközben megnézzük Dobsinai-jégbarlangot. Poprádon elfoglaljuk a szállást.
2. nap: Reggeli után indulás Zakopanéba. Városnézés, a Kasprowy Wierch (Gáspár-csúcs,
1987 m) kötélvasúttal történő meghódítása, vagy Gubalowka hegy siklóvasúttal meglátogatása. Szállás Poprádon.
3. nap: Reggeli után indulás Lőcsére (Szent Jakab-templom az egykori Magyarország egyik legszebb temploma, oltárai a középkori faszobrászat legszebb alkotásai közé
tartoznak. Főoltára Lőcsei Pál mester alkotása 1502-ből, 18,62 m magasságával a világ egyik
legszebb és legnagyobb gótikus oltára; Régi városháza; minorita Szentlélek templom és
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Betlér

1. nap: Budapest – M3 – Hatvan - Salgótarján – Somoskőújfalu (Šiatorská
Bukovinka) – Betlér, megtekintjük kastélyt. A XVIII. sz.-ban az Andrássy család tulajdonába került, Betlér egyike volt e család tulajdonában levő számos kastélynak. Tíz
percre innen látható az Andrássy mauzóleum, amelyet szeretett feleségének építtetett
Andrássy Dénes gróf, majd őt is mellé temették. Útközben megállunk Krasznahorka
büszke váránál. Innen tovább utazunk Késmárkra, Thököly városába, (Vár;
Plébániatemplom harangtornya; Evangélikus fatemplom; Városháza; Új evangélikus
templom) - Poprádon elfoglaljuk a szállást, majd szabadidő.
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kolostor; Szűz Mária temploma). Az utunk tovább vezet Késmárkra (Vár; Plébániatemplom
harangtornya; Evangélikus fatemplom; Városháza; Új evangélikus templom). Szállás
Poprádon.

2. nap: Reggeli után indulás a Magas Tátrába – Csorba tó – Ótátrafüred –
Tátralomnic (fakultatív kirándulás Kőpataki-tó – Lomnici csúcs). Egész napos tátrai
kirándulás után indulunk vissza a szálláshelyünkre. Szállás Poprádon.
3. nap: Reggeli után indulás Eperjesre (a Főtér káprázatos házsora, Szent Miklós
templom, régi evangélikus kollégium, Klobusiczky palota, Fekete Sas ház, stb.).
Városnézés után utazás Kassára (dóm, a gótikus építészet egyik legszebb alkotása,
II. Rákóczi Ferenc, Bercsényi Miklós nyughelye, Márai Sándor szülőházának megtekintése, egykori premontrei templom, rendház és gimnázium, a főtér palotái, stb.).
Városlátogatás után indulunk Budapestre, érkezés az esti órákban.
Magas Tátra

4. nap: Reggeli után megtekintjük a szepesi várat, amely Közép-Európa egyik legnagyobb
vára. A vár és a környéke, Szepeshely, Szepesváralja, Zsigra, együttesen a Világörökség
részei. A vár látogatás után indulunk Budapestre. Érkezés esti órákban.

Dobsina - jégbarlang

3 NAP / 2 ÉJSZAKA

4 NAP / 3 ÉJSZAKA

Indulási idõpont: június 04.

Indulási idõpont: október 21.

Ár: 59 990 Ft/fő

Egyágyas felár: 19 990 Ft/fő
Félpanziós felár: 19 990 Ft/fő

Utazás: légkondicionált autóbusszal.

Ár: 45 990 Ft/fő

Félpanziós felár: 16 990 Ft/fő
Egyágyas felár: 16 990 Ft/fő

Utazás: légkondicionált autóbusszal.

Találkozó: az indulás napján reggel 06.30 órakor Budapesten, a Déli pályaudvar CBA élelmiszeráruház
felõli oldalán (Mercure hotel mögött).

Találkozó: az indulás napján reggel 06.30 órakor Budapesten, a Déli pályaudvar CBA élelmiszeráruház
felõli oldalán (Mercure hotel mögött).

További felszállási lehetõségek: M3 - hatvani, lehajtó benzinkútjainál valamint az útvonal
figyelembe vétlével előre egyeztetett helyszínen.

További felszállási lehetõségek: M3 - hatvani, lehajtó benzinkútjainál valamint az útvonal
figyelembe vétlével előre egyeztetett helyszínen.

Szállás: Poprád.

Szállás: Poprád.

Ellátás: reggeli, igény esetén félpanzió

Ellátás: reggeli, igény esetén félpanzió

Figyelem: A körutazáson magyar állampolgárok érvényes útlevéllel, vagy új típusú (kártya formátúmú) személyi igazolvánnyal vehetnek részt az utazáson.

Figyelem: A körutazáson magyar állampolgárok érvényes útlevéllel, vagy új típusú (kártya formátúmú) személyi igazolvánnyal vehetnek részt az utazáson.

Az ár tartalmazza: utazás, szállás, reggeli, idegenvezetés. Az ár a belépõket nem tartalmazza!
(Erre kb. 30 EUR és 90 PLN szükséges.)

Az ár tartalmazza: utazás, szállás, reggeli, idegenvezetés. Az ár a belépõket nem tartalmazza!
(Erre kb. 45 EUR szükséges.)

www.karpateuropa.hu

Árpád-házi sörtúra Csehországban
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Az egyezmény minden helybelinek biztosította a
sörfőzés jogát. Már ebben az esztendőben 113 házban főzték az ízes nedűt. Polickában alsó erjesztésű
söröket főznek, amelyek közül kettőnek magyar
vonatkozása van. A mézszínű rezany, azaz „vágott
sör, a Kunhuta, a IV. Béla unoka, Magyarországi
Kunigunda (csehül Kunhuta Uherska) emlékét
őrzi. Az aranyszínű komlós illatú Zavis névadója
pedig Zavis von Falkenstein gróf, Kunigunda második férje lett, miután az első meghalt a IV. László
magyar király és Habsburg Rudolf seregének győzelmével végződő második morvamezei csatában.
Sörkóstolás, majd este szállás Brnoban.

Vorkloster sör

3. nap: Reggeli után indulás Predklásteri nevű délmorva településen található Porta Coeli zárdába,
hogy megízleljük a Cerna Hora-i sörfőzde kínálatát.
Olmütz

kus templomokból sincs hiány, a Petrov dombon magasodó Szent Péter és Pál székesegyház a város sziluettjének másik meghatározó épülete magasba törő csipkés
tornyaival, míg a belváros közepén a Szent Jakab-templom gótikus épülete, hagymakupolájából kinövő tűhegyes tornyával a legértékesebb szakrális épület. Brno rendhagyó, szokatlan látnivalóinak száma megszaporodott az utóbbi években. Bizarr, hátborzongató élményre vágyó turistáknak valóságos édenkert a város, a népszerűségi lista
élén a kapucinusok kriptájában fekvő több tucat jó állapotban fennmaradt múmia van,
de a nemrég megnyitott Szent Jakab-templom alatti, Európa második legnagyobb
csontkamrája, 50 000 csontvázzal, is igazi turista mágnes. A városnézés része a sörgyári látogatás és kóstolás, közös sörözés. Este szállás Brnoban.
Porta Coeli zárda

A ciszterciek zárdája magyar emléSör kalauz
keknek sincs híján. 1233-ban alapította Magyarországi Konstancia A következő sörökkel találkozunk, ezeket kóstolhatjuk a 3 napos túránk alatt:
cseh királyné, III. Béla lánya, Imre
és II. András királyunk húga, aki itt 1.nap Brnoban a sörgyári látogatáson
alussza örök álmát. Utasaink a Staré Brno – 10° csapolt sör, 4.0% alkohol tartalom
zárda kávézójában a pult mögötti (csehül Výcepní).
erjesztő
tartályokban
főzött Starobrno Medium – pale 11° lager, 4.7% alkohol
Vorkloster sörökkel tudják szomju- tartalom (csehül Ležák).
kat oltani. A főzde kínálatában töb- Starobrno Drak – pale 12° lager, 5.3% alkohol tartalom (csehül Ležák).
bek között 8,5 százalék alkoholfokú
Starobrno Unfiltered – szűretlen 12° lager, 5.0%
nedű is szerepel, amely elvitelre is alkohol tartalom (csehül Nefiltrovaný).
kapható. Látogassunk hát el együtt Továbbá IPL, APA és RED sör
az Árpád-házi Konstancia királyné
2.nap Polickában
nyugvó helyére és ha hazaérkez- Kunhuta Rezana – 11 fok°, 4,8% alkohol fok (matünk, akkor a megvásárolt egy-két gyar-cseh királynéről elnevezett nedű)
üveg jóféle cseh sört kortyolgatva Zavis – 12 fok, 5,2% alkohol fok, és még 7 sör
emlékezzünk a Magyarhonban szü- 3. nap Pred Klasteriben a Porta Coeli zárdában
letett cseh királynéra és a remélhe- 11 féle Vorkloster világos, vörös, félbarna, barna,
tően jól sikerült utazásra.
fekete sör, úgyhogy inkább nem soroljuk fel őket, 0,7
literes üvegben vagy csapolva 3,8% alkohol tartalomtól a csillagos égig https://www.vorkloster.cz/

3 NAP / 2 ÉJSZAKA
Indulási idõpont: szeptember 18.

Ár: 49 990 Ft/fő

Félpanziós felár: 20 990 Ft/fő
Egyágyas felár: 24 990 Ft/fő

Utazás: légkondicionált autóbusszal.

2. nap: Reggeli után indulás Olmützbe - séta a belvárosban. Olomouc (Olmütz)
Csehország egyik legszebb városa fallal körülvett nagy kiterjedésű központjával,
számtalan gyönyörű templomával, hangulatos tereivel, barokk szobraival, szökőkútjaival. Gyönyörű főterén a Világörökség részeként számon tartott Szentháromság-oszlop, impozáns városháza csillagászati órával és gótikus templomai láthatóak.
Olmützből indulunk Policka városába. A történelmi Csehország és Morvaország
határán fekvő települést II. Premysl Ottokár cseh király - nem mellékesen IV. Béla
királyunk Kunigunda nevű unokájának férje - parancsára alapították. A helyi sörfőzés az 1517-es Szent Vencel-napi egyezmény megkötése után virágzott fel.

Találkozó: az indulás napján reggel 06.00 órakor Budapesten, a Déli pályaudvar CBA élelmiszeráruház
felõli oldalán (Mercure hotel mögött).
További felszállási lehetõségek: Tatabánya: M1 lehajtó-McD.parkoló, Gyõr: vasútállomás, Mosonmagyaróvár: mosoni pihenõ, illetve az útvonal figyelembevételével elõre egyeztetett helyen.
Szállás: Brnoban.
Ellátás: reggeli, igény esetén félpanzió.
Figyelem: A körutazáson magyar állampolgárok érvényes útlevéllel, vagy új típusú (kártya formátúmú) személyi igazolvánnyal vehetnek részt az utazáson.
Az ár tartalmazza: utazás, szállás, reggeli, idegenvezetés. Az ár a belépőket és a sörözések, a főzde látogatások árát nem tartalmazza! ! (Erre kb. 1500 CZK szükséges.)

www.karpateuropa.hu

Csehország

Ha valaki nemcsak a mennyiségre törekszik, és sok helyett jó sört akar inni, netán történelmi, Árpád-házi környezetben – Cseh/Morvaországban -, az jöjjön a Kárpáteurópa utazási irodával Brno és Olmütz környékére. Sörök,
sörözők magyar emlékekkel, kör(sör)utazások magyar szemmel.
Hétvégi kirándulásunk kiinduló pontja Morvaország legnagyobb városa Brno. Innen, Budapesttől alig néhány órányira kezdjük történelmi, Árpád-házi kör(sör) túránka.
1. nap: Budapest – M1 – Rajka – Pozsony – Brno - Városnézés Brno (Brünn),
Csehország második legnagyobb városa. A városnézés során a rengeteg látnivaló
mellett Brno legfontosabb sörözőit és a Starobrno sörgyárat is megtekintjük.
Látnivalók: Brno egyik leghíresebb nevezetessége, a magyar történelemben is sötét
szerepet játszott Špilberk vára, hírhedt kazamatáival, a belváros melletti lapos hegyről uralja a város képét. Itt börtönözték be a XVIII. század végén a magyar jakobinus
mozgalom tagjait, köztük Kazinczy Ferencet is, erről márványtábla emlékezik meg a
következő szöveggel:„A magyar hazafiaknak, akik a vár börtönében szenvedtek a
nemzeti függetlenségért és a haladásért. A magyar nép – 1964”. Impozáns, góti-
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BAKONY

DUNAKANYAR

(Várpalota-Zirc-Bakonyél-Magyarpolány)

(Nagymaros-Zebegény-Márianosztra)

Kirándulásunkat Várpalotán kezdjük, a város
szimbólumaként ismert Thury várral.

Belföld

1036 Bp, Szépvölgyi út 3/a.
Telefon: 368-6296, 439-1644

A nemrégiben felújított 600 éves, négy saroktornyos vár hazánk egyik legépebben megmaradt vára. A vár történetéhez szorosan kapcsolódik az a legenda, miszerint Beatrix a palotai
várban készült fel a másnap Fehérváron,
Mátyás királlyal kötött esküvőjére és királynői
koronázására.
A török háborúk idején fontos védelmi
szerepet kapott a vár. Nevét Thury György
várkapitányról kapta, aki 1566 nyarán sikeresen
verte vissza a túlerőben lévő török csapatok
ostromát.
A vár 1687-től egészen 1890-ig a Zichy család tulajdonában állt.
A vártörténeti kiállítás és népművészeti tárlók
mellett érdemes végig néznünk az egyenruha
gyűjteményt, ahol a honfoglalástól napjainkig
hordott magyar katonai egyenruhák pazar kiállítását láthatjuk.
Utunk a Bakony szíve, Zirc felé vezet tovább.
Zirc a legmagasabban fekvő magyar település.
Tegyünk egy sétát a cisztercita apátság hajdani angolkertjéből kialakított botanikus kertjében! Ez a kert az ország legmagasabban fekvő
arborétuma, amely az őshonos bakonyi növények mellett különleges növényeket is bemutat.
Itt található az ország egyik legöregebb tölgyfája, egy 400 éves kocsányos tölgy.
A természet szépségei után a zirci ciszterci
apátsági templomot nézzük meg, mely a Bakony vidékének legimpozánsabb barokk temploma. A kívül-belül gyönyörűen felújított, aranyban
úszó templom a magyarországi ciszterci rend
központja. A templom legfontosabb látnivalói
közé tartozik a Boldogságos Szűz Mária mennybevitelét ábrázoló Maulbertsch főoltárkép.

itteni bencés szerzetesek ugyanis biokertjükben
lekvárok, teák készítésével is foglalkoznak,
illetve sörök és likőrök is készülnek itt.
A szerzetesek alatt pontosabban 6 szerzetesre kell gondolni, ők alkotják az itteni közösséget,
akik több tucat féle gyümölcsöt, gyógy- és fűszernövényt termesztenek és gyűjtenek errefelé.
Olyan érdekességekre bukkanhatunk itt, mint a
medvehagymapüré és a somlekvár. Söröket tekintve a szerzetesek a Bors Serfőzdével együtt
két gyógynövényes belga típusú sört álmodtak
meg, mely mostanra már forgalomba is került.
Nem hagyhatjuk ki a Tájházat sem, amely a
bakonyi népi építészet egyik legszebb példája.
Ha megéheztek, akkor a Vadszőlő étteremben
bakonyi különlegességet kóstolhatunk. Ebéd
helyett a falu további felfedezése is választható
(Erdők háza, Csillagda).
Ha a Bakonyban járunk, a nyugati lankákon
fekvő festői Magyarpolány települést sem hagyhatjuk ki. A Kálvária-dombja a tetején álló kápolnával hazánk egyik legszebb Kálváriája. A
Nemzeti Örökség részeként is számon tartott
Magyarpolány a Kálvária mellett mintegy száz
védett, a bakonyi népi építészetre jellemző
házával is büszkélkedhet.

Indulás Budapestről a reggeli órákban.
Autóbuszos utazás Dunakeszi és Vác mellett
elhaladva első megállónk a Visegráddal szemben elhelyezkedő Nagymaros. Rövid gyalogos
városnézés után a középkori Szent Márton templomhoz érkezünk. A barokk stílusban átépített
gótikus
templom
felfedezése
helyi
idegenvezetővel, majd a mellette lévő közösségi ház megtekintése.
Nagymaros megtekintése után, folytatjuk
utunkat a csodálatos panorámájú Duna partján
egészen Zebegényig. A már a középkorban
lakott település felfedezése gyalogosan. Itt egyik
legfontosabb úticélunk a Kós Károly erdélyi polihisztor és Jánszky Béla tervei alapján épült szecessziós stílusú Havas Boldogasszony templom
történetének és nevezetességeinek megtekintése.
Utunkat Szobon keresztül utazva folytatjuk
egészen Márianosztráig, mely nagy Lajos király
kedvenc vadászterülete volt, ma zarándokhely.
Város gyalogos felfedezése keretén belül

Útközbeni látnivalóinkat a folyóról a
hegyvidékre cseréljük és a Börzsönyi-peremhegység
egyik
meghatározó
települését
Nagybörzsönyt keressük fel. A 12. században
magyar jobbágyok mellet, német bányászok is
lakták már ezt a települést. Fénykorát a 17.
században élte, amikor is újraindult a
bányászat. Itt a település legjelentősebb
épületét a 11. századból fennmaradt gótikus
stílusú bányász templomot látogatjuk meg, mely
ma a Szent István templom nevet viseli.

A bakonyi kalandozásunkról az esti órákban
térünk vissza Budapestre.

Ár: 9 990 Ft/fő
Indulási időpontok:
július 11., október 10.
Belépők: kb. 2500 Ft/fő
lehetőség nyílik szabad program keretén belül
ebédelésre és vásárlásra. Márianosztra (mi asszonyunk) legnevezetesebb templomát-kegyhelyét látogatjuk meg a Magyarok Nagyasszonya
Bazilikát, melyet Nagy Lajos király uralkodása
alatt építettek és ma a magyar alapítású Pálos
szerzetesrend központja. A rend és a templom
történetét, látnivalóit és nevezetességeit fedezzük fel egy ott élő szerzetes segítségével.

A Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontjában a szerzetesek által készített sörökből vásárolhatunk.
Bakonybélben a Szent Mauríciusz Monostor
építészeti és vallási értékei mellett gasztronómiai különlegességekkel is találkozhatunk, az

A templom és a város gyalogos felfedezése
után visszaindulás Budapestre, ahova a várható
érkezés a kora esti órákban lesz.

Ár: 7 990 Ft/fő
Indulási időpontok:
június 06., szeptember 05.

SZARVAS-BÉKÉSSZENTANDRÁS

SZEGED

(A történelmi Magyarország közepén)

(Szőregi rózsafesztivál)

Számtalan látnivaló és program vár bennünket a
történelmi Magyarország központjában, Szarvason!

A szőregiek a 19. század második felében
kezdtek gyümölcsfa és rózsatermesztéssel
foglalkozni. Ma már a Magyarországon termesztett rózsa 98 százaléka innen származik.

Magyarország legnagyobb arborétuma Szarvason található, a Hármas-Körös holtága mentén.

A termesztők háromnapos programsorozattal
ünneplik Európa-szerte híres virágjaikat. A
Szőregi Rózsaünnepen virágdíszbe öltöznek a
település utcái, terei.

Az országos védelemben álló arborétumnak nem
csak növényei, hanem különleges madarai is vannak, így a szabadon sétálgató pávák mellett láthatunk harkályokat, sárgarigókat és mókusokat is.
Az ösvényeken sétálgatva csodálatos növényeket, pl. mocsári ciprust, mamutfenyőt, 200
éves tölgymatuzsálemeket is láthatunk. Az arborétum különlegességét fokozza, hogy a Körös egy
holtága mellé épült. A Holt-Körösön fakultatív hajókirándulásra is van lehetőség (1500 Ft/fő). A hajóról megcsodálhatjuk a Holt-Körös partjának természeti és épített szépségeit.
Az arborétum déli részén alakították ki a hazánkban egyedülálló interaktív Mini Magyarország
makettparkot. Az élménypark hazánk hagyományait, történelmét és építészeti nevezetességeit
mutatja be élethű maketteken a budapesti Hősök terétől a szegedi dómig. A legújabb makettek
erdélyi műemlékeket mutatnak be, többek közt Vajdahunyad vára, Törcsvár és a marosvásárhelyi
Kultúrpalota is megcsodálható kicsiben.
Ezután meglátogatjuk a régi idők hangulatát idéző tanyát, a Sárarany Szalmaportát, ahol a szalmafonás
eszközeit, hagyományos és modern technikáit, valamint számos különleges szalmából készült tárgyat
láthatunk. Megcsodálhatunk itt csipkefinomságú szalmalegyezőt, a magyar koronázási ékszerek méretarányos másait és menyasszonyi fátyoldíszt szalmával díszítve és különleges gyöngy ékszereket is.

A Rózsaünnep megtartása még bizonytalan,
de a fesztivál nélkül is lehetőségünk nyílik
betekinteni a rózsatermesztők mindennapjaiba:
kilátogatunk a rózsaföldekre, megismerjük a
különböző rózsafajtákat, termesztési módjait.
Látogatást teszünk a Rózsamúzeumban, ahol
az évszázados múltra visszatekintő rózsatermesztést követjük nyomon.
Szeged belvárosában folytatjuk útunkat. Sétát
teszünk a Városházától a Korzón át a Dóm térig.
Idegenvezetőnk bemutatja a „leghírösebb”
helyeket, mesél a város történetéről, a
nagyárvízről, a város híres szülötteiről,

művészeiről. Megtudjuk, hogyan tudósította
Mikszáth a nagyárvíz rombolásait, honnan kapták nevüket a sugárutak, milyen magas volt az
eddigi legnagyobb árvíz, kiknek állít emléket a
Pantheon, miért volt lemeszelve Aba-Novák
Vilmos freskója a Hősök kapuján évtizedekig,
hogyan kötődik a városhoz Szentgyörgyi Albert,
mi lesz a Szabadtéri színpad repertoárja a
nyáron.
Megnézzük a „Szűrös madonnát” a
Fogadalmi templomban, Dankó Pista hegedűjét,
a gyönyörű szecessziós Reök palotát.
Megkóstoljuk a Virág cukrászda fagylaltját, de
beülhetünk egy szegedi halászlére a Tisza-parton.

A portán egy különleges kertet alakítottunk ki, amelyben több mint ötvenféle gyógy- és fűszernövény kapott helyet. Ha időközben megéheznénk, kemencében sült kenyérlángost, szilvalekváros kiflit
kínálnak saját készítésű szörpökket, teákkat.
Békésszentandráson útba ejtjük a Sörfőzdét, melyet 2011-ben az év sörfőzdéjének választottak. A
Szent András sörfőzdében álmodták meg az ország első valódi gyümölcsből készült meggyes sörét,
ami a Fekete elnevezésű tradicionális baksörrel együtt idáig a legtöbb díjat kapta. Magunk is
meggyőződhetünk a sörök minőségéről. A főzdelátogatáson megnézzük, hogyan készül az igazi sör,
aztán meg is kóstolhatjuk a legfinomabb ízeket. A Körösök vidékéről az esti órákban érkezünk haza.

Az esti órákban érkezünk vissza a kirándulásunkról.

Ár: 9 990 Ft/fő

Indulási időpont: június 27.
Belépők: kb. 2500 Ft/fő

Ár: 9 990 Ft/fő
Indulási időpontok: június 13., szeptember 12.
Belépők: kb. 4000 Ft/fő
Tájékoztató információk:
Találkozó: az indulás napján 6,00 órakor Budapesten, a Déli pályaudvar CBA
élelmiszer áruház felőli oldalán.
Indulás: 6,30 órakor

Az árak tartalmazzák: az utazást busszal, a szervezést és a magyar nyelvű csoportkísérést.
Az árak nem tartalmazzák: az esetleges belépők árát, az étkezést és a biztosítást.
Minimum létszám: 20 fő

www.karpateuropa.hu

KALOCSA HUNGARICUMAI és
HAJÓS, AHOL A BOR LAKIK
Kirándulásunk a Vén Duna partján található
Kalocsára vezet, ahol felfedezzük az 1000 éves
várost, megismerkedünk a népművészetével és
a piros aranyával.

Felülünk a Chilli városnéző vonatra és körbejárjuk vele a várost. Megcsodálhatjuk a barokk
főteret a Székesegyházzal és az Érseki
Palotával.
Népi mondás szerint: „Kinek paprikája, sója
van, minden fűszerszáma mögvan.” A paprika
elválaszthatatlan Kalocsától. Látogatást teszünk
a Chilli-Trade Paprikafeldolgozó Manufaktúrában, ahol a Kalocsai fűszerpaprika történetével ismerkedünk meg, megszemlélhetjük a paprika feldolgozását és természetesen vásárolhatunk is a friss őrölt paprikából vagy a paprika
termékekből. Ittak már chilis pálinkát? Itt ezt is
kipróbálhatják!
A Duna parton festői környezetben ebédelhetünk, majd Hajósra vezet tovább a kirándulásunk.
Hajós város többségében svábok lakta
település. Látogatást tehetünk a barokk
vadászkastélyban, ahol a főúri szalonok mellet
megismerhetjük a kastély lakóit, történeteiket, a
parkban lila akác lugasok alatt sétálhatunk.
A pincefalut Hajóstól 3 km-re, a Duna menti
löszhátra szőlőt telepítettek, az alatta húzódó
löszpartba vájták borospincéiket a város lakosai. A pincék 20-70 méter hosszúak is lehetnek,
a hőmérsékletük nyáron is hűvös, általában 1014 Celsius fokos.

Látogatást teszünk a 250 éves „partos”
Tájházban, ahol elénk tárulnak a sárközi hagyományok: a pingált falak, a gyönyörű hímzett
motívumok.
Tudták, hogy a kalocsai piros paprika és a
kalocsai hímzés Hungarikum?
Különleges élményt nyújt a kalocsai vasútállomás népművészeti motívumokkal gazdagon

Az Európában egyedülálló népi építészet, az
egybefüggő pincesorokból álló pincefalu 24
utcából és közel 1200 pincéből áll. A hangulatos
utcákon sétálva hívogatnak a hűs pincék, hogy
megkóstoljuk a borvidék legjobb cserszegi
fűszeres fehér borát!

Ár: 10 990 Ft/fő
Indulási időpontok:
július 04., szeptember 19.
Belépők: kb. 5000 Ft/fő
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KAPOSVÁR-SZEKSZÁRD
(A vörösbor útján)
Kaposvár 2004-ben az „Európa legvirágosabb
városa” címet kapta meg, 2017-ben pedig
„Európa legszebb virágos főtere” díjat. Járjunk
utána ennek az elismerésnek, és kaposvári
sétánk során győződjünk meg magunk is
Kaposvár szépségében!
Sétánkat kezdjük a főtéren! A Kossuth teret
2010-ben Magyarország legszebb főtere kitüntetéssel díjazták. Itt áll a Városháza és a
Nagyboldogasszony Székesegyház.
Már itt is láthatunk egy különleges szökőkutat,
de később még jópárat lefotózhatunk, mert
Kaposvárnak több mint 30 szökőkutja van, és
mindegyik működik.
Városnéző kisvonatra szállunk és megismerkedünk a város távolabbi épületeivel, a
Csiky Gergely Színházzal, a Dorottya házzal, a
Kapos két partjával.
Kaposvár körül található Magyarország egyik
legkevésbé ismert, mégis talán éppen ezért a
legszebb természeti csodája a Zselic. A
Kaposvárt körül ölelő dombság olyannyira érintetlen, hogy nemritkán őzeket látunk szökellni. Itt
található Európa első csillagoségbolt-parkja is,
itt látható a legtöbb csillag az égen.
Ebben a gyönyörű környezetben Szennára
vezet az utunk, a Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény Kaposvártól 8 km-re található.
... ahol hagyományaink tovább élnek!
Az országban egyedülálló módon egy élő falu
közepén jött létre Belső-Somogy és a Zselicség
népi építészetének, lakáskultúrájának és életmódjának bemutatására.
Jelenleg öt porta található az egy utcából álló,
múltidéző épületsoron. A múzeum területén
található Somogy egyik legszebb műemléke, az
1785-ben nép barokk stílusban épült festett,
kazettás mennyezetű református templom, mely
igazi ékköve a megyének. A templom máig aktív
szerepet tölt be a falu életében. A Szennai
Skanzen az épületek sikeres és hiteles újra
telepítéséért 1982-ben megkapta az EurópaNostra Díjat.

Dombokon keresztül vezet az utunk
Szekszárdig. Rövid városnéző sétánk során
érintjük a Garay teret, melynek középpontjában
a Háry János megalkotójának a szobra áll, a
Béla teret neves épületeivel; a Római Katolikus
templommal, Közép-Európa legnagyobb egyhajós templomával, a megyeházával és a
Városházával.
„Szekszárdon
születtem,
színésznőt
szerettem” Babits Mihály alliteráló verssorára
alighanem mindenki emlékszik még az
iskolából. A költő itt töltötte élete első hat évét,
de később az iskolai szüneteket is a
szülővárosában töltötte. Meglátogatjuk a Babits
Mihály Emlékházat.
Szekszárdon nem hagyhatjuk ki a "Mézédes
Emlékeink"
címet
viselő
Mézeskalács
Múzeumot sem. A múzeumban bemutatásra
kerülnek a cukorka-, a mézeskalács-készítés, a
gyertyaöntő mesterség eszközei és a Petrits
család története. A mézeskalács babák, szívek
és huszárok után kóstoljuk meg a szekszárdi
borok egyikét a Garay pincészetben!
Az esti órákban érkezünk haza a kirándulásunkról

Ár: 11 990 Ft/fő
Indulási időpontok:
június 20., szeptember 18.
Belépők: kb. 4000 Ft/fő

LEVENDULA HETEK TIHANYBAN

VÉGVÁRAK-PALÓCORSZÁGBAN

(Látogatás a zánkai gyógynövénykertben)

(Somoskő-Fülek-Hollókő)

Különleges hagyományai vannak a levendula
termesztésének Tihanyban. A minden évben
megrendezésre kerülő Levendula Fesztivál
ideje alatt minden a levenduláról szól.
Megismerhetjük a levendula termesztés hagyományait és feldolgozását, magunk is szedhetünk levendulát. Kóstolhatunk levendula szörpöt, fagylaltot, süteményt. Vásárolhatunk levendula cseppeket, illat párnákat, díszeket, levendula motívumos kiegészítőket.

jokat, különböző fűszereket, ehető gyógynövényeket és mocsári növényeket.

Felkeressük a Tihanyi Bencés Apátságot,
ahol film mutatja be a bencés szerzetesek levendula termesztését, feldolgozását. Az Apátság
megtekintése után lesétálunk a Belső-tó partján
álló Levendula Házba. Itt a levendula lepárlást
nézhetjük meg és megkóstolhatjuk a levendulás
csokoládét is.

Kirándulásunk következő állomása a kultúra
városa, Balatonfüred lesz.

A zánkai látogatóközpont érdekessége sokmás mellett a mocsár- és vízi kert, a relax-gyep,
az óvodások kertje, valamint az érdekes tapintású és illatú növényeket felvonultató vakok kertje. A látogatók elkészíthetik saját gyógynövényes termékeiket, a teázóban pedig különféle gyógyteák, szörpök, gyógyborok közül válogathatunk.

Sétálunk a Tagore sétányon, megkóstoljuk a
savanyú gyógyvizet a Kossuth-kútnál, kisvonattal bejárjuk Füred utcáit

Ár: 9 990 Ft/fő
Indulási időpont: június 19.
Belépők: kb. 2500 Ft/fő

Utunk első állomása Somoskő vára. A vulkáni
csúcsra épült középkori vár pár méterre került a
trianoni határ mögé. Sokáig csak a falu széléről
lehetett csodálni, ma már meglátogathatjuk e
különleges várromot, melynek legfőbb érdekessége a történelmi múltja és a geológiai érdekessége, a bazaltorgonák és a kőtenger.
A magyar oldalon, Somoskőn állunk meg a
buszunkkal. A trianoni szerződésben a falut is
Csehszlovákiának ítélték. A terület 1924. február
15-én lett ismét Magyarország része. Erről és a
csodába illő eseményekről, hogyan lett a határmenti kis falu, Somoskőújfalu a „Hazatért falu”,
idegenvezetőnk mesél.
A vársétán átlátunk az 5 km-re lévő Salgó
várba, mely szintén egy vulkáni kúp tetején helyezkedik el. A tör ténelméről sok legenda kering,
Petőfi Salgó című romantikus versében egy romantikus lovagtörténet elevenedik fel a két várról.

Utunk következő vára, a Füleki vár. Ez a
Palócföld legnagyobb vára, melynek a falairól
csodás kilátás nyílik a javarészt magyarok lakta
kisvárosra és a környező hegyekre.
A vár alatt a nemrégiben megnyitott légópincében a Trianon utáni időszak elevenedik meg
képeken, a másik folyosórészen pedig 2. világháborús emlékeket őriznek.
Hollókőre megérkezve egy nagy fekete holló
fogad bennünket a falu határában. Az Ófaluban
vendégcsalogatóan nyílnak a kis fehérfalú, „kontyolt” házak tornácai, ahogy arrafelé mondják,
az ámbitusok. A tulajdonosok megnyitották házaikat a vendégek előtt, amióta a falu 1987 óta
Unesco Világörökségi helyszín lett. Némelyik
házban múzeum, faluház, vagy vendégfogadó
lett. Házról-házra járhatunk, de élmény beülni
egy palóc ebédre a muskátlis éttermekbe, kóstolni a helyi sajtkülönlegességből, megcsodálni
a népi bőrdíszműves munkáit.
Érdemes bekukkantani a közepén álló kis
templomba, mely 1889 óta őrzi a falut egy kis
dombon. Szemtanúja volt a falu leégésének, az
újjáépítésnek, a mindennapi életnek. Neves alkalmakkor népviseletbe öltözik a falu.
Felsétálhatunk a hollókői várba, melynek
faláról a Cserhátban gyönyörködhetünk.
A nemrég felújított várban panoptikum mutatja be a vár történetét. Megnézhetünk egy gazdag fegyverkiállítást is.

A levendulás programunk után Zánkára
megyünk, ahol a gyógynövény ismereteinket
bővíthetjük a Zánkai Gyógynövény Kertben.

Tartsanak velünk ezen az időutazáson, a
Palócföldön!

Megismerkedünk a gyógynövények felhasználásával, a manufaktúra szobában pedig a
feldolgozás gyakorlati fogásaival, míg a
vetítőteremben ismeretterjesztő kisfilmeket
láthatunk. A szabadban pedig meg is érinthetjük
a Balaton-felvidéken található gyógynövényfa-

Ár: 9 990 Ft/fő
Indulási időpont: július 10.
Belépők: kb. 3900 Ft/fő

Tájékoztató információk:
Találkozó: az indulás napján 6,00 órakor Budapesten, a Déli pályaudvar CBA
élelmiszer áruház felőli oldalán.
Indulás: 6,30 órakor

Az árak tartalmazzák: az utazást busszal, a szervezést és a magyar nyelvű csoportkísérést.
Az árak nem tartalmazzák: az esetleges belépők árát, az étkezést és a biztosítást.
Minimum létszám: 20 fő

www.karpateuropa.hu

Belföld

Kalocsa egyidős a magyar államisággal. Itt
alapította 1002-ben Szent István király
Magyarország második érsekségét. Első érseke
Asztrik lett, aki II. Szilveszter pápától elhozta
Szent István számára a koronát. Csontjait nem
régiben találták meg, és 2014-ben újra temették
a Székesegyházban.

díszített épülete, a homlokzat népművészeti
motívumos díszítése és az ajtók illetve az érseki váró kifestése (pingálása).
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facebook.com/karpateuropa

Belföldi útjaink szépkártyával
is igénybe vehetők !
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www.karpateuropa.hu

e-mail: karpateuropa@karpateuropa.hu

Belföld
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1036 Bp, Szépvölgyi út 3/a.
Telefon: 368-6296, 439-1644

