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 Indulás: Gyülekezés 2016. április 10-én, vasárnap, Esztergomban a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium előtt reggel 6:15-ig. 

Bérelt buszunkkal 6:30-kor indulunk a Felvidékre. Szombat estére (április 9.) a gimnáziumban tudunk szállást biztosítani azoknak, akik 

távolról jönnek, ők hozzanak hálózsákot és izolírt is! 

 Érkezés: 2016. április 10-én 21-22 óra között Esztergomba. 

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

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

5 000 Ft (A Franka többi tanulója számára.) 

6 000 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 2016. 

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: 
Április 10-én reggel indulás Esztergomból. Délelőtt 9-10 között érkezünk Kővárhelyre 

(Podhradie), Tapolcsány várának lábához. A faluban elfogyasztjuk reggelinket, majd 

bemelegítésképpen felsétálunk a falu felett elhelyezkedő impozáns várhoz. A várlátogatás 

oda-vissza kb. ¾ óra hosszúságú. Kővárhelyről busszal a hegy túloldalára, Váglukára 

(Lúka) utazunk. Innen a kék sáv jelzésen 2 órás túrával érjük el az erdő mélyén található 

Temetvény várát. A várlátogatás oda-vissza kb. 4 óra hosszúságú. A Tatárjárás után épült 

vár elhanyagolt állapotban van, egy részét már teljesen visszahódította a természet. Miután 

visszatértünk buszunkhoz, átkelünk a Vág másik oldalára és a közeli Csejtére (Čachtice) 

utazunk. Az egykor szebb napokat megélt várban, már 1276-ban csatát nyertek II. Ottokár 

cseh király seregével szemben. A faluból a zöld jelzésen indulunk felfelé a várhoz, ahová 

kb. fél óra után érünk fel. A várlátogatás oda-vissza kb. 1,5 óra hosszúságú. Ezután a nap 

utolsó várához utazunk, ami már a Kis-Kárpátokban található. Kora este megyünk fel Jókő 

várához (Dobrá Voda), melyet 1216-ben említenek először oklevelek. A várlátogatás oda-

vissza kb. 1 óra hosszúságú. Ezután már egyenesen Esztergomba utazunk, Esztergomba 

érkezés kb. 21-22 óra között.  


