
ZOBORALJA 

VÁRTÚRA 
 

2016. november 13. (vasárnap) 
Múltkor lemaradtál? 

István testvér 2014 márciusi programjának ismétlése! 

 

 Indulás: Gyülekezés 2016. november 13-án, vasárnap, Esztergomban a Temesvári 

Pelbárt Ferences Gimnázium előtt reggel 6:30-kor. Bérelt buszunkkal 6:45-kor indulunk a Felvidékre. 

 Érkezés: este 21 óra körül Esztergomba. 

 Útiköltség: A 8/A osztály számára: a befizetett osztálypénz fedezi a költséget 

Mindenki más számára: 3500 forint (vagy 11€) (más osztálybeli diákok, tanárok, szülők, testvérek, ismerősök stb.) 

 Étkezés: Frankás diákok számára (osztálytól függetlenül!): a kollégiumból visszük a teljes napi étkezést; mások számára: egyénileg 

otthonról hozva (napközben nem lesz idő/lehetőség élelmiszervásárlásra!) 

 Jelentkezni Zarándy Kleofás testvérnél lehet (kleofas.prefektus@gmail.com) a költség befizetésével 2016. november 7-ig! 

 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, 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 23.: Reggel indulás Esztergomból. Kb. délelőtt 9-10 óra között érkezünk meg Zobordarázsra (Dražovce). A reggeli 

elfogyasztása után felsétálunk a falu Árpád-kori templomához (kb. 20 perc felfelé). A kicsiny templom mellett vár is állott, de annak még 

maradványait sem láthatjuk. Zobordarázsról kb. negyed órás buszozással érjük el a Tribecs-hegység oldalában található Apponyt 

(Oponice). A várhoz egy kb. 40 perces sétával lehet feljutni. A Csák nemzettség várából szép kilátásunk lesz a Nyitra folyó völgyére. A 

vártól egy kb. 3 órás kis túrával átszeljük a Zoboralja-hegységet, így érjük el az 514 m-en található híres Gímes várat. Az impozáns várról 

gyönyörű kilátásban lesz részünk Zoboralja erdőségeire. A vártól a sárga jelzésen ereszkedünk le, és kb. 30 perces gyaloglás után 

érkezünk meg a völgyben várakozó buszunkhoz. Innen kb. 20 perces buszozással érjük el mai utolsó megállónkat: Hrussó várát. Csák 

Máté XIII. századi várának képével búcsúzunk el a Zoboraljától. Visszaindulás 19 óra körül, Esztergomba érkezés kb. 21 órára. 
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