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Gömör és a bányavárosok
2018.április 27-30. 4 nap, 3 éjszaka
Utazás: autóbusszal és idegenvezetővel
Elhelyezés: ***-os szállodák 2 ágyas zuhanyzós szobáiban
Ellátás: félpanzió (3 vacsora, 3 reggeli)
27-én: Indulás Nyíregyházáról 6 órakor. Utazás Miskolc, Bánréve útvonalon Szlovákiába. Emlékezés
Tompa Mihályra Hanva település klasszicista stílusú templomában, halálának 150. évfordulóján.
Tompa Mihály Hanván volt református lelkész 1851-től 1668-ban bekövetkezett haláláig. A költő sírja
a templom bejáratától néhány méterre a temetőben található, emlékművel együtt. A templomtól
néhány méterre találjuk a Topa Mihály emlékszobát és a lelkészlakot. Igó Aladár helybeli szobrász
köztéri szobrainak megtekintésével búcsúzunk Hanvától.
Rimaszombaton városnézés helyi vezetővel: Petőfi Sándor, Tompa Mihály, Blaha Lujza, Hatvani István,
Ferenczy István és építészeti emlékek. Utazás Fülekre.
Füleken meglátogatjuk a híres vár romjait, mely a városka közepén egy bazaltkúpon emelkedik.
Vacsora és szállás Losoncon. (1 éj)
28-án: Reggeli után utazás Alsósztregovára, melynek kastélyában írta „Az ember tragédiája” című
művét Madách Imre. Meglátogatjuk a kastélyt, majd annak kertjében Madách Imre sírját, rajta „Ádám”
szobrával. Zólyomban rövid fotószünet a várnál. Garamszegen megtekintjük a világörökségi,
evangélikus fatemplomot. Városnézés Besztercebányán, Szlovákia legrendezettebb városában a „réz”
városában: Ébner-ház, várostorony, német templom, Mátyás ház, láncmaradvány, Barbakán, püspöki
palota és székesegyház, várostorony . majd rövid szabadidő. Vacsora és szállás Bajmócon.
29-én: Reggeli után megtekintjük Szlovákia leglátogatottabb várkastélyát, a Bajmóci kastélyt (belső
vezetéssel), mely sok hasonlóságot mutat a Loire menti kastélyokkal. Kora délután érkezünk
Csicsmányba. Csicsmányt 1410-ben a törökök elől menekülő bolgárok alapították. Népi építészetük,
népviseletük és hagyományaik a mai napig fennmaradtak. Séta a főutcán a „mézeskalács” házak
között. A közeli Frivalnádosdon a „Szlovák Betlehem” kerül megtekintésre (kuriózum). Vacsora és
szállás Bajmócon.
30-án: Reggeli után Körmöcbányával az „arany” várossal ismerkedünk: Alsó kapu, Szentháromságszobor, Szent Katalin vártemplom, Szent András templom, város torony, pénzverde. Késő délelőtt
érkezünk az „ezüst” városba, a világörökségi Selmecbányára. Séta közben ismerkedünk a városkával:
Leányvár (Rössel Borbála legenda), Piargi-kapu, körmöci panoráma, Klopacska, városháza, Selmec hét
csodája, Óvár, Szent Katalin templom. mafla sarok, Petőfi emlékek, Bányaakadémia, máig is élő és
innen származó diákhagyományok: ballagás, diáknóták, stb. Hazaérkezés az esti órákban.
Tematikai megoszlás:építészet 40 %, történelem, 30 %, irodalom 10 %, néprajz 10 %, természet 10 %.
Részvételi díj: 55 000,-Ft/fő ( 40 fő felett 50 000,-Ft )
Egyágyas felár: 12.000 Ft/fő
Tartalmazza: utazás, szállás, félpanzió és az idegenvezetés díját.
Nem tartalmazza a biztosítást és a belépődíjat. Belépődíj: kb. 30 eu.
JELENTKEZÉS: 2018. február 12-ig a beszterci@upcmail.hu e-mail címen.

