Akit érdekel az alábbi kirándulás, az Gregorné Ilivel (Borsod megyei Adóügyi klubvezető ) vegye fel a
kapcsolatot.
Email cím: dagoca54@freemail.hu
Telefon: 06/30/303-9950

Barangolás Kárpátalján őseink nyomában
3nap/2éj
2019. július 12 – 14. (péntek, szombat, vasárnap)

Kedves Klubtársak!
A Borsod megyei Adóügyi Klub által a fenti időpontra szervezett kárpátaljai kirándulással
kapcsolatban megkeresésemre a Rákóczi Szövetség az alábbi tájékoztatást adta:
a kiránduláson NEM CSAK NYUGDÍJASOK vehetnek részt!
Így elhárult az-az akadály, ha egy családban van nyugdíjas, illetve aktív dolgozó is, akkor
mindketten részt tudnak venni a kiránduláson.
Amennyiben ez az új információ megkönnyítette döntésedet, kérlek folyamatosan, legkésőbb
június 24-ig jelezd a dagoca54@freemail.hu, illetve az alábbi telefonszámon: 06/30/303-9950.
Várva jelentkezéseteket, üdvözlettel: Gregorné Ili
Szállás: falusi turizmus keretében, Beregszász környékén Borzsaván.
Ellátás: félpanzió
Határátkelés: Beregsurány-Asztély
Idegenvezetés: Beregszásztól-Beregszászig
1. nap
Utazás kisebb technikai szünetekkel a Beregsurány-Asztélyi hátárhoz, érkezés Beregszászba. Beregszászi
városnézés: Bethlen-Rákóczi-kastély (Beregszász legrégebbi épülete /1629/), vármegyeháza, törvényszéki épület,
Kossuth-szobor, Fedák Sári-kastély, Arany Páva étterem (volt kaszinó), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola. Ezt követően Tiszacsomára utazunk, ahol megtekintjük a Honfoglalás-kori temető tiszteletére állított
emlékparkot. Utazás a szálláshelyre Beregszász környékére/kb. 50km/.
2. nap
Utazás a Keleti-Beszkidekbe. Közben megálló Munkácson, belvárosi séta: Fejér-ház, Munkácsy Mihály szobrának
megtekintése. Kapaszkodó a Zrínyi Ilona által halhatatlanná vált várba. Szolyván a malenykij robotra elhurcolt
áldozatok emlékére állított emlékpark felkeresése, tisztelgés az áldozatok emlékére állított sirató fal előtt.
Vezérszálláson áthaladva megtekintjük az Árpád-vonal egyik bunkermaradványát. A Vereckei-hágón, rövid túrát
teszünk a Millecentenáriumi emlékműhöz. Visszafelé piknik-ebéddel várnak minket a Vercke vendégháznál FelsőGerebenben, egy külön erre a célra kiépített filagóriában. A napi program befejezéseként Beregváron a Schönborn
gróf kastélyának megtekintése. Az 50 hektáros park közepén, a Latorca völgyében álló beregvári Schönborn-kastély
Kárpátalja legszebb műemlékei közé tartozik. Este érkezünk vissza a szálláshelyre. Vacsora és szállás. /kb. 300 km./
3. nap
Reggeli után, a csetfalvai református műemléktemplomot /XV.sz./, illetve a modern stílusban épült ökumenikus
templomot tekintjük meg. Kárpátaljai programunkat a Rákóczi szabadságharc tiszteletére állított tiszaújlaki Turul

emlékmű megtekintésével folytatjuk. Nagyszőlősön megemlékezünk Bartók Béla szobra előtt a zeneszerző életéről,
munkásságáról, valamint Perényi Zsigmondról a Perényi-kastély előtt. Beregszászban tárlatvezetésen veszünk részt
a Beregvidéki-múzeumban. Ezt követően lehetőségünk nyílik az utolsó fillérek elköltésére, majd irány az AsztélyBeregsurány határátkelőhely. a határig kb. 80 km).

Költségvetés:
A program ára minimum 35 fő esetén 14 900 Ft.
Az ár tartalmazza:
- 2 éj szállás falusi turizmus keretein belül
- 2 vacsora, 2 reggeli
- Bogrács party
- Idegenvezetés végig a programnak megfelelően
- A progarm szervezése, koordinálása

Ezen kívül számolni kell még kb. 2000 Ft/fő költséggel, ami a belépőket fedezi végig a program folyamán.
Busz ktg 35 fővel számolva: 6.000 Ft/fő. A pogram ktg-e: 18.000 F/fő. (Azért több az eredeti árnál, mert 2 sofőrrel
megyünk és a szállásuk és étkezésük kb. 1.000 Ft-tal megemeli a költséget). Falusi turizmus keretén belül családoknál
leszünk elhelyezve.
ÖSSZES TERVEZETT KTG 35 FŐ ESETÉN 24.000 Ft.
Ha a létszám meghaladja a 35 főt, akkor természetesen létszámarányosan a buszköltség is csökken.
ÚTLEVÉL SZÜKSÉGES!!!! 65 év fölött ingyenes az útlevél 10 évre. Elkészülési idő 8 nap + a postázás.
Kérlek, hogy a kirándulás lehetőségét ismertessétek a klubtagokkal. Mindenkit szeretettel várunk.
Kérem, hogy a részvételi szándékot folyamatosan, de legkésőbb június 24-ig részemre jelezzétek!!
Az esetleges luxus hotelt a vendéglátók szeretete, figyelme fogja pótolni.

Köszönöm az intézkedéseteket és várom a válaszotokat!

