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Kirándulás Kárpátaljára 

2 nap/ 1 éj 
 

                                          
 

Időszak:  2017. október 14-15. 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal, magyar csoportkísérővel 
Elhelyezés: Falusi turizmusban kétágyas, háromágyas szobákban. 
Ellátás:  1 bőséges reggeli, 1vacsora 
Belépők: a részvételi díj nem tartalmazza, várhatóan 30 Hrivnya 
Egyéb:  UTAZÁSHOZ ÉRVÉNYES ÚTLEVÉL SZÜKSÉGES!  
 
1. nap  Indulás a kora hajnali órákban Sátoraljaújhelyből. Érkezés Beregszászra, a kárpátaljai 

magyarság szellemi, kulturális és gazdasági központjába. Városnézés: Hősök tere, 
Rákóczi tér - ezen a téren bontotta ki állítólag a Rákóczi-felkelés zászlaját Esze Tamás, 
a "talpasok" vezére. A Beregszász központjában álló Bethlen kastély Beregszász egyik 
legrégibb és legszebb épülete. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1629-ben építtette.  
Utazás Munkácsra, ahol megtekintjük a Várat, melyet Zrínyi Ilona védett. A munkácsi 
vár Kárpátalja legnevezetesebb, legszebb történelmi műemléke. Következik a 
Csernek-hegyi kolostor és templom, mely egykoron görögkatolikus volt, ma ortodox 
búcsújáró hely. A kolostor Kárpátalja legrégibb műemlékei közzé tartozik. Egy legenda 
szerint a környéken vadászó Tódor herceget egy kígyó támadta meg, legyőzni csak 
úgy tudta, hogy Szent Miklóst hívta segítségül. Ezért hálából kolostort emelt 
tiszteletére ezen a helyen. Majd folytatjuk az utat a Vereckei hágóhoz. Rövid túra a 
millecentenáriumi emlékműhöz. A hágóról csodálatos a kilátás a Kárpátok hegyeire 
valamint a völgyekben meghúzódó településekre. Szállás és vacsora Benén. 

 
2. nap Reggeli, majd hazautazás Sátoraljaújhelybe. Útközben Szolyván tiszteletadás az 1944-

1945 között fennálló gyűjtőtábor áldozatainak emlékművénél. Beregváron a 
Schönborn grófok kastélyának megtekintése. Az 50 hektáros park közepén, a Latorca 
völgyében álló beregvári Schönborn-kastély Kárpátalja legszebb műemlékei közé 
tartozik. A kastély 50 hektáros parkja Kárpátalja legnagyobb és legszebb tájépítészeti 
együttese. A Kárpátokban őshonos növényzet között egzotikus fák, bokrok szebbnél 
szebb példányai találhatók. Ezután Kárpátalja legnagyobb városába, Ungvárra 
utazunk. Az Ung folyó kanyarulata felett mintegy 24-30 méter magasságban található 
az Ungvári Vár. Ezután belvárosi séta. Hazautazás folyamatosan rövid pihenőkkel. 
Hazaérkezés a késő esti órákban. 

 

Részvételi díj: 12.900,- Ft/fő 
 

Jelentkezési határidő:  2017. július 15. 
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