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 Indulás: Gyülekezés 2015. március 22-én, vasárnap, Esztergomban a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium előtt reggel 6:50-ig. 

Bérelt buszunkkal 7:00-kor indulunk a Felvidékre. Szombat estére (március 21.) a gimnáziumban tudunk szállást biztosítani azoknak, 

akik távolról jönnek, ők hozzanak hálózsákot és izolírt is! 

 Érkezés: 2015. március 22-én 21 óra körül Esztergomba. 

 Költség: A költség tartalmazza az útiköltséget és a háromszori (hideg) étkezést a túra alatt. 

10/A osztály számára a befizetett osztálypénz fedezi a költséget. 

4 000 Ft (A Franka többi tanulója számára.) 

5 000 Ft (külsősöknek: szülőknek, testvéreknek, barátoknak, ismerősöknek) 

 Étkezés: Központilag lesz megoldva. Az első helyszínre érkezéskor lesz reggeli, útközben szendvicsek, és mielőtt visszaindulnánk 

lesz vacsora. 

 Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány és esőkabát (nem széldzseki)! 

 Jelentkezni Fejes Istvánnál (mobil: +36-20-400-58-39; e-mail: fejesistvanofm@gmail.com) lehet a költség befizetésével 2015. 

március 1-ig! 

 Általános felszerelés: saját gyógyszerek, papír zsebkendő, fejlámpa vagy zseblámpa, bicska (konzervnyitó), kulacs vagy termosz a 

vízutánpótlás biztosítására, meleg öltözet. Kiránduláshoz megfelelő lábbeli (bakancs) szükséges. Legyen megfelelő váltás ruha arra 

az esetre, ha elázol. Személyes irataid, pénzed, telefonod, fényképezőgéped stb. egy műanyag hermetikusan zárható kis dobozban 

legyenek, hogy véletlenül se ázzanak el. 

 Csomagolás: 1 kis hátizsákba pakolj! Ne cipelj a kezedben zacskókat, kis hátizsákokat, dobozokat.  

 A Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint, a www.biztositas.hu oldalon ki lehet választani a legmegfelelőbbet. Ha van 

Európai Egészségbiztosítási Kártyád, mindenképp hozd el, ha nincs, akkor érdemes kiváltani a következő évekre (3 évig 

érvényes, infó: www.oep.hu).   

 

Tervezett program: 
Március 22.: Reggel indulás Esztergomból. Délelőtt 9-10 óra között érkezünk meg a Garam folyó völgyében megbújó kicsiny Revistyeváraljára. Itt 

megérkezés után reggeli következik, majd reggeli után felsétálunk az impozáns Revistye várához. Innen a meredek sziklacsúcsról a Garam folyó 

mellett vezető kereskedelmi utat kitűnően ellenőrizhették az erősség földesurai, most a vár romjairól tekinthetünk le a Garam folyó völgyére. A várból 

visszatérve, rövid utazás következik, hisz néhány km-re innen már itt van második megállónk: 

Saskőváralja. A faluból kicsit kell gyalogolnunk a várromhoz, ahonnan gyönyörű kilátásban lehet 

részünk, akár Körmöcbányáig is elláthatunk. A várlátogatás után elhagyjuk a Garam folyó völgyét és 

Selmecbányán át Illésre utazunk. Itt megtekintjük a falu Árpád-kori templomát, majd kb. másfél óra alatt 

felsétálunk Szitnya hegyén található Illés várához. A felvidék egyik legmagasabban található várában 

vagyunk, ahol a középkori várvédők felhasználva a grandiózus sziklákat, annak közeit elfalazva 

alakították ki a szabálytalan nyújtott téglaalap alakú alsóvár falait. Kisebb helyiségek maradványai 

vallanak az egykori várbeli hétköznapokra, itt állhattak a lakó és gazdasági épületek, raktárak sora. A 

várlátogatás után a közeli Selmecbányára utazunk, itt megtekintjük közösen a Felső-várat és az Alsó-

várat (Óvárat), az Erdészeti és Bányászati Akadémiákat és a Szent Katalin templomot. Selmecbányával 

tovább szabadprogram keretében lehet ismerkedni. Selmecbányáról egyenesen Esztergomba utazunk, 

Esztergomba érkezés kb. 21 órára.  


