Felvidék városai és a Magas-Tátra
1. NAP: BUDAPEST – BARADLA-BARLANG – KASSA
Reggeli indulás után Tornyosnémetinél lépünk át
Szlovákiába.
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Kassa belvárosában nézelődünk: Szt. Erzsébet
templom, Orbán-torony, Színház, Rákóczi
Emlékház. A déli órákban továbbindulunk
Észak-Szlovákiába. Este érkezünk a MagasTátrában lévő szállásunkra (3 éj), mely a Hotel Euforia 3* lesz Nova Lesna-n,
érkezés után vacsora.
2. NAP: KÉSMÁRK - LŐCSE – SZEPESVÁRALJA (120 km)
Reggeli
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megtekintünk

egy

magyar

szempontból fontos templomot Késmárkon. A
fából

készült

evangélikus

templom

vallástörténeti kuriózumnak számít. A mellette
épült új templom érdekessége, hogy ebben
található
Thököly Imre mauzóleuma. Ezután felkeressük
Lőcse városát. Ez a város több magyar
elbeszélés színhelyéül szolgált. A központban
lévő

Szt.

Jakab-templommal

kezdjük

a

városnézést, ezt követi a Városháza, a

Szégyenketrec és a Thurzó-ház megtekintése. A nap zárásaként ellátogatunk
Szepesváraljára is. Szepesváralja a szepesi vár szolgálófalujaként keletkezett a
12. században Jablonovska és Teledin patakok összefolyásánál. Este érünk
vissza szállásunkra, ahol vacsora.
3. NAP: DOBSINA– ÓTÁTRAFÜRED – HREBIENOK – CSORBA-TÓ (60 km)
Reggeli után utunk Dobsina jégbarlangjához
vezet. A világ legjelentősebb jégbarlangjai
közé tartozik, 2000-től a világ természeti
örökségének

jegyzékén

szerepel.

Kora

délután Ótátrafüredre megyünk, ahol egy
szép túrán veszünk részt. Fogaskerekűvel
felmegyünk a Hrebienokra (Tarajka) és innen
elsétálunk a Tarpataki-vízeséshez. Délután
ellátogatunk egy másik ismert természeti látványossághoz, a Csorba-tóhoz,
mely gleccser vájta tengerszem. Aki
akarja, körbesétálhatja a tavat, vagy
kirándulást tehet a téli sícentrumhoz, de
azt is lehet, hogy a tó körül lévő padok
egyikére leülve gyönyörködünk a táj
nyújtotta csodás látványban. Természeti
látványosságokban

gazdag

napunk

befejeztével kellemesen elfáradva érünk vissza szállásunkra, ahol már vár
bennünket a vacsora.
4. NAP: ZÓLYOM – SELMECBÁNYA – BUDAPEST (330 km)
Reggeli után elhagyjuk a Magas-Tátrát és átlépünk
az Alacsony-Tátra vidékére. Zólyomban – mely
Balassi Bálint szülővárosa –, felgyalogolunk a
várhoz, megtekintjük az itt található múzeumot.

Továbbutazva Szt. Antal városában felkeresünk egy hallatlanul értékes és ritka
gyűjteményekből álló kiállítást, amely a Couburgok által lakott várban található.
A belső berendezések és relikviák az itt élők életvitelét, a kor legelegánsabb
használati tárgyait mutatja be. A kastélyban található egy vadászati gyűjtemény
is.

Folytatjuk

utunkat

a

világörökség

részeként nyilvántartott Selmecbánya felé. A
város a magyar ércbányászat legértékesebb
koráról árulkodik, erről meg is győződhetünk.
A Lévai-kapu mellett található kör alakú
Asszonyok-várának

felső

szintjéről

szép

rálátás lesz a városra. Parassapusztánál
történő határátlépés után érkezünk Budapestre.
Szállás: 3 éjszaka *** szálloda, 2 ágyas tusolós WC-s szobáiban
Ellátás: félpanzió
Utazás: légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2018. november 13-16.
Részvételi díj: 52 500,- Ft
Egyágyas felár: 16.000,- Ft
A részvételi díj tartalmazza:

autóbusz költségét a program szerinti útvonalra

1 gépkocsivezető költségét

3 éjszaka szállást **** szállodákban 2 ágyas szobákban

korlátlan wellness használatot a szállodában

félpanziós ellátást

1 fő ingyenességet a csoportvezetőnek
A részvételi díj nem tartalmazza:

esetleges plusz autóbuszmozgás költségét a fent leírt programon felül

útlemondási biztosítást

BBP biztosítást (külön köthető)

belépők költségét a program során


1 fő idegenvezető költségét Magyarországról (ennek plusz költsége 4 000,- Ft / fő)

Ajánlatunk 2018. október 10-ig érvényes. Amennyiben a megadott határidőig nem kapunk
visszajelzést az ajánlattal kapcsolatban, azt nemleges válasznak vesszük.
Megjegyzés:
 A kalkuláció minimum 40 fő fizető utazása esetén érvényes. Amennyiben a létszám ez
alá csökken az a részvételi díj emelkedését vonja maga után.
 Szállás lekötés csak megrendelés után történik. Az ár egy előzetes lekérdezés
alapján készült. Amennyiben az előzetesen egyeztetett szállás addigra betelik, és más
szállást kell keresnünk, akkor az árváltozást eredményezhet. Amennyiben a
létszámban és a programban nem történik változás, akkor az áremelés mértéke az 5%ot nem haladhatja meg.
 Cégeknek, társaságoknak bármilyen szervezett út esetén, csak úgy tudunk az új ÁFA
törvény előírásainak megfelelő számlát kiállítani, ha a céges számlaigényükkel
kapcsolatban már megrendeléskor, jelentkezéskor, írásban nyilatkoznak, hogy cégük
végfelhasználó (a költségeket nem hárítja tovább) és az ÁFA törvény XV. fejezet 206
§ további rendelkezései szerint jár el. Ebben az esetben a részvételi díjat nem terheli
+27% ÁFA! Amennyiben ezt az igényt elfelejtették az előleg befizetéséig közölni,
akkor cégünk a felelősséget a megrendelőre hárítja át. Ebben az esetben irodánk az
ÁFA törvény általános szabályai szerint jár el.

Szeged, 2018. október 05.
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