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2016. december 4. (vasárnap) 
 

 Indulás: Gyülekezés 2016. december 4-én, vasárnap, Esztergomban a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium előtt reggel 6:20-ig. 

Bérelt buszunkkal 6:30-kor indulunk a Felvidékre. Szombat estére (december 3.) a gimnáziumban tudunk szállást biztosítani 

azoknak, akik távolról jönnek, ők hozzanak hálózsákot és izolírt is! 

 Érkezés: 2016. december 4-én 21 óra körül Esztergomba. 

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

12/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) 

 Jelentkezni Fejes Istvánnál (fejesistvanofm@gmail.com) lehet a költség befizetésével! A jelentkezés folyamatos, ameddig 

szabad hely van a buszon! 

 Étkezés: Központilag lesz megoldva. Donovaly-ba érkezéskor lesz reggeli, útközben szendvicsek, és mielőtt visszaindulnánk lesz 

vacsora. 

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

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

vízutánpótlás biztosítására, kamásli, meleg öltözet (téli kabátra, sapkára, sálra, kesztyűre szükség lesz). 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. Legyen egy váltás 

lábbeli (pl.: sportcipő). 

 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: 
December 4.: Reggel indulás Esztergomból. Kb. délelőtt 9-10 óra között érkezünk 

meg Donovaly-ra (Dóval). Közös reggeli után elindulunk a zöld jelzésen, Bully irányába. 

Célunk Špania Dolina (Úrvölgy) elérése ezen a festői gerincúton. Ziare 1045 m-es 

csúcsánál térünk rá a piros jelzésre, amin beereszkedünk a gyönyörű fekvésű Úrvölgybe. 
Az egykori bányászfalu most egy kis skanzen a hegyek között. Itt megtekintjük a 

templomot és a klopácskát, majd felmegyünk egy kilátópontra, ahol egy másik 

nézőpontból is lefotózhatjuk a falut. Úrvölgyben felszállunk az itt várakozó buszunkra és 
a közeli Banská Bystrica-ra (Besztercebányára) utazunk. Itt lesz lehetőségünk egy kicsit 

sétálni a belvárosban, részt venni az adventi forgatagban. Kora este indulunk vissza 

Esztergomba, érkezés 21 óra körül. 


