KÁRPÁTALJAI KÖRUTAZÁS
2010 augusztus 16-21.
Útvonal: Miskolc–Beregsurány–Beregszász–Mezıkaszony-Csetfalva-Rahó-Szinevir-Vereckei hágóMunkács-Ungvár-Mezıkaszony és haza.
Szállás: falusi turizmus keretében, magyar családoknál. Ellátás: közös reggeli és vacsora.
A minimum létszám: 40 fı.
1.nap: Érkezés a Beregsurány-Asztély határátkelın keresztül Beregszászra. Elsı utunk a Bethlen-Rákóczi
kastélyban lévı Beregvidéki Múzeumba vezet, ahol megtekinthetjük a régi parasztélet számos
eszközét, ásatási leleteket, Fedák Sári képeslapgyőjteményt, a hegyvidéken öntött vaskályhákat,
numizmatikai győjteményt stb. Ezután a XV. század elején épült gótikus római katolikus
plébániatemplomot látogatjuk meg, majd a vele szemben elhelyezkedı szecessziós stílusú Arany Páva
étterem (volt Kaszinó) épületét. Átsétálva Beregszász fıterére balra a Hısök tere, jobbra a volt Oroszlán
szálló, ma Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház tárul elénk. A fıtér hársfasora alatt sétálva többek
között a XIX. századi klasszicista református templom, az egykori Bereg Vármegyei Királyi
Törvényszék (ma magyar fıiskola), a volt Royal Szálló és az egykori zsidó rítusfürdı épülete tárul
elénk. Mezıkaszony felé indulva Beregszászban még láthatjuk a volt Megyeházát és Fedák Sári
kastélyát. A Kaszonyi-hegy lábánál elterülı Mezıkaszonyban a szálláshelyek elfoglalása.
2.nap: Elsı úti célunk Csetfalva, ahol a XV. században épült gótikus fatornyú, hajójában fakazettás
mennyezető református templomban teszünk látogatást. Utunkat folytatva
Nagyszılısön menet közben megtekintjük a Perényi kastélyt és Árpád-kori római
katolikus templomot, illetve felsétálunk a Kankó várromhoz. Szeklencén a
jellegzetes ruszin fatemplomot, Técsın sétálva pedig a XIII. századi fakazettás
mennyezető református templomot. Ezután Európa földrajzi középpontjánál állunk
meg, ahol egy rövid kávézgatás közben a középpont emlékoszlopát és a Koliba
vendéglı-múzeumot nézzük meg. Ezután Rahóra érkezünk, ahol megtekintjük a
Fekete- és Fehér-Tisza Szıke-Tiszába való egyesülését.

3. nap: Ezen a napon Tiszaújlakon megtekintjük a Rákóczi-féle
szabadságharc elsı gyıztes csatájának 200. évfordulójára emelt
Turul madaras emlékmővet, a kárpátaljai magyarság
zarándokhelyét; Huszt városában a református erıdtemplomot,
illetve sétát teszünk a huszti várromhoz, ahonnan kilátás nyílik
a Tiszára. Izán nem csak megcsodálhatjuk, hanem meg is
vásárolhatjuk a vesszıbıl font csodálatos tárgyakat. A Nagyág
völgyében haladva jutunk el Ökörmezıre, ahonnan a Kárpátok
hegyein átkelve a Talabor völgyébe, majd a Szinevéri Nemzeti
Park területére érkezünk. Rövid séta után a 989 m-rel a tengerszint feletti magasságban lévı tengerszem, a
Szinevéri-tó tárul elénk. Visszaúton az Árpádvonal egyik gyalogsági bunkerénél rövid megállót tartunk.

4. nap: Elsı látnivalónk a XIX. században neoreneszánsz stílusban épült
Schönborn vadászkastély lesz, ezt követıen a málenykij robot szolyvai
győjtıtáborának helyén kialakított emlékparkba megyünk. Utunkat folytatva
rövid megállót teszünk a polenai ásványvízforrásnál, majd a Vereckei-szorost
nézzük meg. Utunkat folytatva a Vereckei-hágóra érkezünk, ahol
megcsodálhatjuk azt a helyet, ahol honfoglaló ıseink a Kárpát-medencébe
érkezve elfoglalták hazájukat. A hágón elsétálunk a millecentenáris emlékmőtorzóhoz.

5. nap: A napot a hıs Zrínyi Ilona és kis Rákóczi által védelmezett Munkácsi várban kezdjük. A vár után
Munkács belvárosában sétálgatva megtekintjük a munkácsi Szent Márton székesegyház eklektikus,
neoromán épületét, a Rákóczi kastélyt (Fejér ház), Munkácsy Mihály szülıházának emlékhelyét és Munkács
történelmi belvárosát. Munkácsról Ungvár felé vesszük utunkat. Útközben a szerednyei borvidéket és az egri
vár híres várkapitányának, Dobó István szerednyei várának romját is
láthatjuk. Ungváron elsı utunk a várba vezet, majd ezután a vár
tövében elhelyezkedı skanzenbe látogatunk, ahol Kárpátalja népi
építészetének remekeit csodálhatjuk meg. A történelmi belvárosban
sétálva többek között megtekintjük a bazilita kolostor épületét, a
XVIII. századi barokk stílusú római katolikus templomot, a görög
katolikus püspöki palotát és székesegyházat, a zsinagóga épületét,
európa leghosszabb hársfasorát. Ungvár után rövid látogatást
teszünk a magas szikla tetején még napjainkban is impozáns képet
nyújtó Nevickei várromhoz.
Vacsora után táncházzal egybekötött búcsúest. (ez fakultatív program, melynek díja: 40.000,-Ft/program)

6. nap: Búcsú a családoktól, hazautazás. Beregszászban vásárlási lehetıség.

Részvételi díj: 41.000,-Ft/fı – mely tartalmazza az autóbuszos utazás, félpanziós ellátás és a helyi
idegenvezetés költségét. Nem tartalmazza a belépık és az utasbiztosítás költségét.
A betegség, baleset, poggyász biztosítás: 390 Ft/fı/nap, ha minimum 21 fı igényli.
Belépık: kb. 2000,-Ft/fı. (a helyszíneken fizetendı)
Az utazáshoz útlevél szükséges, melynek a visszautazás idıpontjától számítva 6 hónapig érvényesnek kell
lennie!

Kellemes utazást, szép élményeket kíván a Trinidad utazásszervezı Kft., engsz.: U-001114.

