2015. április 16-19.
A tájékoztató utoljára módosítva: 2014. október 1.











Indulás: Gyülekezés 2015. április 16-án, csütörtök reggel 3:50-ig a Temesvári Pelbárt
Ferences Gimnázium udvarán. Bérelt buszunk 4:00–kor indul a Felvidékre.
Érkezés: 2015. április 19-én 21:00-ra a kiindulási helyszínre.
Költség: 20 500 Ft + 40 EUR (utazás + szállás + étkezés + belépők), melyet 2015. április
1-ig kell befizetni. A költség több részletben is befizethető a határidőig.
Költőpénz: Nem érdemes nagy összegű költőpénzt hozni, mert minden szükségletet közös
költségből vesszünk meg. Költőpénzre az EUR kivitele javasolt.
Visszamondás esetén a közös költségek (busz, autópálya, parkolás stb.) egy főre eső
részét (15 000 Ft) ki kell fizetni.
Szállás: Az Alacsony-Tátra tövében, Németporubán
(Závažná Poruba), a Chata Opalisko-ban 2, 6 és 8 ágyas
szobákban,
szintenként
közös
zuhanyzóval.
(www.chataopalisko.sk)
Étkezés: A kirándulás alatt a teljes étkezést
központilag fogjuk megoldani. A négy nap alatt egyéni
vásárlásra nem lesz lehetőség.
Pakolás: A kirándulás alatt a busz végig velünk lesz,
ennek ellenére próbáljunk meg egy hátizsákba
csomagolni a ki- és bepakolás megkönnyítése végett.



Általános felszerelés: izolír, hálózsák, diákigazolvány, saját gyógyszerek, kés vagy
bicska, konzervnyitó, váltócipő és váltó zokni, túrabakancs vagy túracipő a túrákhoz,
tisztasági eszközök, meleg öltözet (kabátra, sapkára szükség lehet rossz idő esetén,
hegyekben még hó lesz!), nejlonzacskók a vízmentes csomagolásra. Kulacs a vízutánpótlás
biztosítására. Mivel minden nap csillagtúrázunk ezért érdemes hozni egy kis hátizsákot az
aznapi ennivalónak, esőkabátnak.

Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány és
esőkabát!
 A Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint. Mindenki hozza el az Európai


Egészségbiztosítási Kártyáját!
Tervezett program:
Április 16.: Tátra megismerése: Indulás hajnalban busszal Esztergomból a
Felvidékre. Reggel 9 óra körül érkezünk meg a Magas-Tátrába, buszunkról a
Csorbai-tónál (Štrbské Pleso – 1346 m) szállunk le. Miután megreggeliztünk,
innen gyalog indulunk felfelé a kék jelzésen egy sípálya mellett. Kb. 2 órás
felfelé gyaloglással érjük el a sípálya tetején található Szoliszkó menedékházat
(Chata pod Soliskom – 1840 m). A menedékháznál megpihenünk, majd azzal,
akinek még van kedve, felmegyünk az Elülső-Szoliszkó csúcsára (2093 m) a
piros jelzésen (kb. 1 óra fel). A csúcson reményeink szerint gyönyörű kilátásunk
lesz a Magas-Tátrára és az egész Felvidékre. A csúcsról a megismert úton térünk
vissza a menedékházhoz, ahol felszedjük a csoport ott várakozó tagjait, onnan
pedig közösen ereszkedünk le a sípálya mentén a Csorbai-tóhoz. A tónál egy
kisebb kört teszünk a Tátrai-magisztrális nevű, Magas-Tátrán körbefutó
turistaúton. A teljes túra kb. 9 óra hosszúságú. A túra után buszra szállunk és
szállásunkra utazunk, ami onnen kb. 1 órás buszútra található. A szállásra
történő megérkezés után vacsora következik.
Április 17.: Felvidék Paradicsomának megismerése: Reggeli után 8 órakor
túrázni indulunk a Szepes-Gömöri-érchegységben található Szlovák
Paradicsomba. Buszunkat Káposztafalva (Hrabusice) mellett hagyjuk és
elindulunk egy körúton érintve a Hernád-áttörést és a Piecky-szurdokot is.
Ebédidő a fennsík tetején lesz egy tisztáson a karthauzi kolostorrom mellett.
Délután látogatást teszünk a gyönyörű szepescsütörtöki templomban majd egy
rövid városnézés következik Poprád óvárosában Szepesszombatban is, ahol
megtekintjük a középkori műemlékvárost (Szent György templom,
harangtorony, városháza). Szepesszombatról már közvetlenül szállásunkra
utazunk.
Április 18.: Szepesség megismerése: Reggeli után 8
órakor indulás Hibbére, ahol megtekintjük Balassa
Bálint sírját a templomban. Ezután Lőcsére utazunk,
ahol körbejárjuk a főteret a pellengérrel, a városházát, a
Thurzó-házat majd a híres Szent Jakab templomot.
Miután kigyönyörködtük magunkat Lőcsei Pál Mester
munkáiban továbbutazunk Szepeskáptalanra, majd
felkapaszkodunk Európa egyik legnagyobb erődjébe
Szepesvárába. Ezután kelet felé tartunk Eperjesre, ahol
rövid városnézésre nyílik lehetőség. Mindezek után
délre tartva Miskolcra utazunk, ahol szállásunk a
Jezsuita Gimnázium kollégiumában lesz, de útközben
betérünk Telkibányára, Misiékhez egy rövid pihenőre.
Április 19.: Reggeli után Hortobágyra utazunk, ahol
megtekintjük a híres 9 lyukú hidat. Ezután egy rövid
séta keretében felkeressük a hortobágyi kitelepítettek
barakkjait a pusztában. Itt egy kis emlékhely is
tanúskodik a kitelepítésekről. Ebéd után a közeli
Poroszlóra utazunk, ahol a Tisza-folyó élővilágával és
kulturkörnyezetével ismerkedünk meg egy hajós túra
keretében. Délutánt már Gyöngyöspatán töltjük Horti
Kristóféknál. Gyöngyöspatáról már Esztergomba
megyünk közvetlenül.

