
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Indulás: Gyülekezés 2017. június 2-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. június 6-án a hajnali órákban Budapestre illetve Esztergomba. 

• Szállás: 1-2-3. éjszaka: Alsókalocsán családoknál (nem minden szobához tartozik saját fürdőszoba) 

• Közös költség: 30 000 Ft / fő 

• A közös költség tartalmazza: utazást + szállást félpanzióval + belépőket + idegenvezetést. 

• A közös költség nem tartalmazza: a költőpénzt és a további étkezést (első napi vacsora és az ebédek). 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, konzervnyitó, 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. 

• 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. május 1-ig 30 000 Ft költség befizetésével és a következő adatok 

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

Fejes István elérhetősége: +36-20-400-58-39, fejesistvanofm@gmail.com 
Jelentkezésnél kérjük jelezni, hogy mindenképp haza kell jönnöd hétfő éjjel vagy ki tudod venni a keddet a kényelmes hazautazásra. 

mailto:fejesistvanofm@gmail.com


Tervezett program: 
Június 2.: Indulás délután Esztergomból utazás 

Kárpátalja felé. Tervek szerint kora este kelünk át a 

Tiszabecsi határátkelőhelyen. A határátkelés után 

Nagyszőlősön és Huszton keresztül továbbutazunk a 

bojkó ruszinok által lakott településre, Alsókalocsára. 

Mivel szálláshelyünkre késő este érkezünk, ezért a késői 

érkezés miatt nincs közös vacsora. 

Június 3.: Közös reggeli után megtekintjük a falu 

fatemplomát, ami most helytörténeti múzeumként 

működik. Következő megállónk a skanzen („régi falu”), 

ahol alsókalocsai házakat, iskolát, korabeli szaunát és 

néhány keskenynyomközű mozdonyt és vasúti kocsit 

tekinthetünk meg. Ezután egy helyi idegenvezető 

segítségével bepillantást nyerhetünk Alsókalocsa 

környékén húzódó, legendás Árpád-vonal védelmi 

rendszerébe. Történeti sétánk kapcsán több bunkert és 

megmaradt védelmi folyosót, lövészárkot keresünk fel. A 

délutáni órákban a Gorgánok gyöngyszeméhez utazunk, a méltán híres Szinevéri-tóhoz. A 989 m-en elhelyezkedő tavat 

gyönyörű fenyves veszi körül. Innen levezetésképen egy 4 km-es túrára indulunk. A tó fölé emelkedő Tóhegy csúcsát a 

Tó-havast célozzuk meg, amely 1495 m-en helyezkedik el. Remélhetőleg a csúcsról szép panoráma kínálkozik a 

Szinevéri-tóra és a Gorgánokra. A túra után visszatérünk szállásunkra Alsókalocsára, ahol közös vacsora következik. 

Június 4.: Közös reggeli után kb. 1 órás buszozással érjük el a Sipot-vízesést, mely Fülöpfalva mellett található. A 

vízesés megtekintése után sífelvonóval jutunk fel a Gemba hegy oldalába. Innen gyalog folytatjuk utunkat a gyephavason 

egészen az 1681 m-en található Asztag csúcsig. A csúcsfotók elkészítése után leereszkedünk a vízeséshez és 

kigyalogolunk a buszunkhoz. Fülöpfalván buszra szállva visszautazunk szállásunkra, ahol közös vacsora következik. 

Június 5.: Közös reggeli után túrázni indulunk a közeli Alsószinevérről. Egy erdei ösvényen emelkedünk egyre feljebb, 

lassan elhagyjuk a fenyőerdőt és kijutunk a havasi rét régiójába. A Pisokonjánál érjük el a gerincet, ahonnan már végig a 

gerincen megyünk az 1707 m-es 

Fekete-bérc nevű csúcsig. A csúcs 

közelében láthatunk lövészárkokat 

melyek az Árpád-vonal védelmi 

rendszerének részei voltak. A Fekete-

bércről megkezdjük ereszkedésünket a 

Barvinok gerincen Alsókalocsára. 

Miután megérkeztünk a faluba, közös 

vacsora következik, majd elindulunk 

hazafelé, éjszaka a buszon. 

Június 6.: A hajnali órákban érünk a 

kiindulási helyszínre.  

 

A tájékoztató képeinek forrása: Fejes 

István és http://karpataljaszep.pe.hu 


