
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Indulás: Gyülekezés 2017. április 28-án, pénteken délután 14:00-ig a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium 

udvarán. Bepakolás után 14:00-kor indulunk Kárpátaljára. További felszállási lehetőség Pomázon, a HÉV 

állomásnál 14:45-kor. 

 Érkezés: 2017. május 1-én este Budapestre illetve Esztergomba. 

 Szállás: 1. éjszaka: a Nagyszőlősi ferences lelkigyakorlatos házban. 

2-3. éjszakát ukrán vonaton utazással töltjük, un. „platzkard” kocsiban, azaz III. osztályú hálókocsiban 
(ágynemű az árban, a vonaton van szamovár, melyből ingyen tudsz meleg vizet csapolni teához, kávéhoz). 

 Közös költség: 25 000 Ft / fő 8 fő jelentkezésénél, 20 000 Ft / fő 25 fő jelentkezésénél. 

 A közös költség tartalmazza: utazást + szállást + belépőket + vonatjegyeket + munkácsi idegenvezetést. 

 A közös költség nem tartalmazza: a költőpénzt és az étkezést. Mivel Ukrajna árszínvonala az európai és magyar 

átlagnál alacsonyabb, ezért nem érdemes nagy mennyiségű élelmet itthonról kicipelni. A boltokban minden 

megtalálható, a vendéglők pedig olcsóbbak az itthoniaknál. A Tiszabecsi határátlépést követően hivatalos 

pénzváltónál lehet Forintról ukrán fizetőeszközt (UAH = Ukrán Hrivnya) váltani. 

 Általános felszerelés: diákigazolvány, hálózsák, saját gyógyszerek, kés vagy bicska, váltócipő és váltózokni, 

bakancs a túrához, tisztasági eszközök, meleg öltözet (kabát, sapka, sál), nejlonzacskók a vízmentes csomagolásra, 

kulacs a vízutánpótlás biztosítására. Mivel minden nap csillagtúrázunk, ezért érdemes hozni egy kis hátizsákot az 

aznapi ennivalónak, esőkabátnak (ezzel a kishátizsákkal fogunk Kijevbe is menni). 

 Pakolás: Próbáld meg a lehető legkevesebbet hozni, mert a kisbusznak általában kicsi a csomagtere. Kerüld a 

papírdobozba és különféle szatyrokba való csomagolást, ill. kartonszámra ne vásárolj vizeket, mert úgy sem lesz 

elég, csak a helyet foglalja. Csomagodat vedd kétfelé (de ne több felé!): legyen egy kisebb hátitáska, amelyben 

benne vannak személyes irataid, pénzed, fényképezőgéped, továbbá egy pulóver, esőkabát, egy közepes méretű 

ásványvizes palack. A nagycsomagodba legyen minden, amit egész nap nem használsz, amit csak este a szálláshely 

elfoglalása után kell elővenned. 

 Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél és esőkabát! 

 A Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint. 

 

Jelentkezni Fejes Istvánnál lehet 2017. február 1-ig 20 000 Ft költség befizetésével és a következő adatok 

megadásával: ÚTLEVÉL SZERINTI PONTOS NÉV, telefonszám, e-mail cím, születési dátum és útlevélszám. 

2017. február 1-e után tudjuk megmondani, hogy a jelentkezők létszámától függően rá kell-e fizetni 5 000 Ft-ot. 

Fejes István elérhetősége: +36-20-400-58-39, fejesistvanofm@gmail.com 

 



Tervezett program: 

 
Április 28.: Indulás délután Esztergomból 

utazás Kárpátalja felé. Tervek szerint kora este 

kelünk át a Tiszabecsi határátkelőhelyen. A 

határátkelés után Nagyszőlősre megyünk, ahol 

elfoglaljuk szállásunkat a ferences 

lelkigyakorlatos házban. A szálláshely 

elfoglalása után megismerkedünk a ferencesek 

segítségével a mai Kárpátalja helyzetével. 

Este, akinek van kedve, felsétálhat a 

Nagyszőlősi várba. 

Április 29.: Reggel elhagyjuk szállásunkat és 

elindulunk felfelé a Tisza völgyében. Első 

megállónk a híres huszti vár lesz, ahová 

felkapaszkodunk. Reményink szerint csodás 

kilátásban lesz részünk a várból a Tisza völgyére és a Kárpátok bérceire. A máramarosi sóbányák védelmét biztosító 

huszti várat időről időre tatárok, törökök és lengyelek támadták, de szinte soha sem sikerült bevenniük. A „bús düledéket 

elhagyva” Munkácsra utazunk. Gyors ebédszünet után a délutánt munkácsi városnézéssel töltjük. A város 

nevezetességeinek megismerésében segítségünkre lesz egy helyi történelem tanár, aki nagyon érdekesen mutatja be a 

várost és Munkács jelképét a középkori várat. A Hunyadiak, Szapolyaiak, Rákócziak várát elhagyva vacsorázni 

betérhetünk egy helyi vendéglőbe. Munkácsról vonatunk Kijevbe 18:17-kor indul. 

Április 30.: Reggel 7:21-re érkezünk Kijev főpályaudvarára. Innen reggeli után metróval a Maydan Nezalezhnosti-ra 

utazunk. Itt körbesétálunk a téren, megtekintjük a forradalom emlékeit. Ezután az impozáns St. Sophia Székesegyházhoz 

megyünk, melyet belülről is körbejárunk. A toronyból szép kilátás nyílik a városra és a Szent Mihály templomra, melyet a 

St. Sophia után keresünk fel. Ezután leereszkedünk a Dnyeper folyóhoz és felkeressük a Chornobyl múzeumot, mely 

megpróbálja bemutatni nekünk a csernobili katasztrófát. Kora délután a Lavra-hoz megyünk, mely Kijev és Ukrajna 

vallási központja. Az Alsó- és Felső-Lavra templomainak és kriptájának bejárása kb. 2 óra hosszúságú. Mindezek után 

kifáradva ehetünk valamit az ukrán gyorséttermi lánc (http://www.puzatahata.com.ua) egyik éttermében, ahol finom 

nemzeti ételeket kínálnak. Kijevből vonatunk 18:35-kor indul Kárpátalja felé. 

Május 1.: Reggel 7:37-re érkezünk Volovets-be (Volóc), a Kárpátkoszorú egyik Nagy magyarországi határvárosába. Itt 

reggeli után a régi 1000 éves határon elindulunk a Vereckei-hágó irányába. Túránk nem technikás, 1000-1200 m körüli 

magasságban vezet. A Vereckei-hágót (841 m) elérve gyönyörködünk a panorámában, megtekintjük a nem éppen szép 

emlékművet és a kicsit lejjebb várakozó buszunkhoz megyünk. Innen busszal Rákócziszálláson áthaladva Felsőgereben 

alá ereszkedünk, ahol az út szélétől néhány méterre az Árpád-vonal bunkereit szemlélhetjük meg. Ezután a közeli 

Szolyvára utazunk, ahol megnézzük a sztálini terror idején elhurcoltak emlékművét. Szolyva után már Esztergom felé 

vesszük az irányt, tervek szerint a Beregsurányi határátkelőhelyen átkelve késő este érkezünk Esztergomba. 
 

A vonatjegy értelmezése hasznos lehet a programon való „zökkenőmentes” részvételhez! 

http://www.puzatahata.com.ua/

