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2015. augusztus 3-9. 
„SZEPESSÉG - aktív kirándulás a Felvidéken a 
Szlovák Paradicsom, a Bélai-Tátra és a Magas-

Tátra ill. a  Pieninek hegyei között”  
Adventure kirándulásunk a történelmi Magyarország egyedi tájára, a Szepességbe 
vezet, ahol megcsodálhatjuk a természeti szépségekben és műemlékekben rendkívül 
gazdag, ma Szlovákia részét képező területet.  
1.nap – hétf ő: Szlovák Paradicsom és Igló . Indulás Nagyvenyimről az iskola elől 
reggel 5-órakor, ill. a dunaújvárosi vasútállomásról 5óra15 perckor (Bp.-en átmegyünk). 
Megérkezünk a Szlovák Paradicsom északi szélére, Erdőaljára. A nemzeti park egyik 
leglátványosabb túraútján, a Száraz-Fehér-patak (Sucha Bela ) szurdokában fogunk 
túrázni. Túra után Igló ra megyünk, ahol a Fő tér látnivalóival ismerkedünk. Ezután 
elfoglaljuk szálláshelyünket Csingóban, ahol 6 éjszakát fogunk eltölteni. 

 
 
2.nap – kedd: Bélai-Tátra  
Egész napos magashegyi túránkon a Javoriná ból indulunk. A Magas-Tátrát és a Bélai-
Tátrát elválasztó völgyben haladunk a Kopa-hágó ig, ahonnan a Bélai-Tátra egyetlen  
turisták számára engedélyezett útján a műemlékileg teljesen védett Zár községbe 
jutunk. Ha időnk engedi, nagyszerű sétát teszünk a lengyel gorálok által lakott színes, 
kerítés nélküli faházak között. 

 
 

3.nap – szerda: UNESCO-körút: Szepesvár, Szepeskápt alan, Lőcse 
A mai napon a Szepesség három gyöngyszemét keressük fel. Először meglátogatjuk 
Közép-Európa egyik legnagyobb várát, Szepes vár ának romjait. Ezután bebarangoljuk 
a vár közelében fekvő, Árpád-korból származó, 30 épületből álló kuriózumnak számító 
Szepeskáptalan t. Délután Szepes vármegye egykori székhelyére, Lőcsé re látogatunk, 



__________________________________________________________________________________________________________________ 
 - 2 - 

ERDŐJÁRÓK  KLUBJA  TERMÉSZETBARÁT  EGYESÜLET 
Cím: 2421. Nagyvenyim, Bem út 6/1.  Telefon: +36/70-3968300 

E-mail: tura@erdojarokklubja.hu   Honlap: www.erdojarokklubja.hu 

 

ahol többek között megnézzük a Fő téren a híres városházát és a Szent Jakab-
templomot. 

 
 
4-5-6.nap – csütörtök-szombat: Magas-Tátra, Pienine k 
Az időjárástól és a csoport erőnléti állapotától függően alakul a napok sorrendje, ezért 
csak a napi tervezetet sorolom fel. 
Egyik nap:  először a Bélai-cseppk őbarlang ot 
látogatjuk meg (a Földön itt volt először 
villlanyvilágítás). Ezután gyalogtúrára indulunk egy 
kis ízelítő céljából a Magas-Tátrá ba. Barlangliget 
felől közelítjük meg a szerdán már megismert Kopa-
hágó alatti Nagy-Fehér-tavat, onnan a Zöld-tavat és 
vadregényes túránkat Matlárházánál fejezzük be. 
Másik két nap:  Pienin-hegység : Vörös Kolostor  híres természeti jelensége a 
Dunajec-áttörés . Itt kb. 6 km-es vízi úton élvezhetjük a helyi gorálok által irányított 
biztonságos tutajokon a környező hegyek látványát. Pár órás gyalogtúrát teszünk a 
Pienin Nemzeti Park ban, érintve a lengyel oldalon álló Három korona hegy et is. 

  
Meglátogatjuk a felújított várat Ólubló n, majd Palocsa várának romjaihoz sétálunk. 
 

 
Késmárk on többek között megnézzük  a Thököly-várat és lerójuk kegyeletünket az új 
evangélikus templomban lévő Thököly-mauzóleumban. 
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7.nap – vasárnap: Szlovák Paradicsom  
Kirándulásunk befejező napján rövid körtúrát teszünk a szállásunkról indulva a 
Tamásfalvi-kilátóhoz, majd a Hernád-partján visszatérünk és buszra szállva elindulunk 
haza felé. Érkezés az esti órákban. 

 
 
Tudnivalók:  
Jelentkezési határidő: 2015. április 30-ig  Németh Lászlónál! (Utána várólista!) 
 
A szállásunk  a Szlovák Paradicsom szélén a ***Čingov Szállodában lesz. 

 
A túra 25 f ő alatt nem indul! 
 
Egyesületi támogatás 55.940.- Ft-tal a 2014 évi SZJ A 1%-os felajánlásokból! 
 
Részvételi díj:  
30 fő résztvev őig: 20.600.-  Ft/f ő + 133 euro,  
31-40 fő közötti létszámú résztvev ő esetén: 18.000.-  Ft/f ő + 126 euro,  
41 fő és annál több résztvev ő esetén: 13.200.-  Ft/f ő + 120 euro, mely tartalmazza 

• a közös költségeket  (utazás, szlovák és magyar útdíjak, a sofőr résztvevőkkel 
egyező ellátása és napidíja, a helyi idegenvezető napidíja, a túraszervezés és 
túravezető költségei), 

•  a Szlovák Paradicsom belép ői díjait,  
•  a szállás díját és adóit valamint 
•  a reggelit .   

A részvételi díj nem tartalmazza:  
• a napközbeni és az esti étkezést  - vacsorát lehet kérni 4 euro/f ő/este árban.  
• a belépők díját  
•  utasbiztosítást. 

 
Jelentkezéskor kérem megadni, hogy hány fős szobában kéred az elhelyezést!  
(A szobák elosztása a jelentkezés sorrendjében történik!) 
 
Fizetési feltételek:  

1. április 30-ig 13.200 Ft/fő és 10 Euro/fő; 
2. május 31-ig a fennmaradó forint összeget. 
3. az összes további Eurot a buszon kell befizetni. 
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A gyalogtúrák és az egyes látnivalók részben vagy t eljesen kihagyhatók! 
Ha valaki jelentkezett, és mégsem tud jönni, id őben jelezze, hogy esetleg legyen 
valaki a helyére és ne vesszen el a pénze! 
(a visszamondáskor az utazásoknál érvényes szabályokat alkalmazzuk.) 
 
Túravezet ők Németh László és Németh Lászlóné, kiknek munkáját egy szlovákiai 
idegenvezető fogja segíteni. 
 
Tájékoztató az egyes belép őkről – a tutajozás a Dunajecen részvételi díja és a  
Bélai-cseppkőbarlang belépője 8-8 Euro, a többi látnivaló 3-4 Euro/fő belépő díjú. 
(nyugdíjas igazolvány és diákigazolvány legyen mindenkinél, mert általában 65 év felett 
és 18 év alatt van kedvezmény a belépőkre.) 
 
Időjárás – öltözék – poggyász - Bármikor előfordulhat eső, ezért ennek megfelelő 
ruházatban jöjjön mindenki! Túrafelszerelés: kis hátizsák a napi túrához illetve 
városnézéshez, a szokásos kellékekkel: kulacs, túrabot, bicska, esőkabát, 
fényképezőgép stb. 
Poggyász: a busz alsó csomagterébe lehetőleg személyenként egy olyan táska 
kerüljön (gurulós vagy nagy hátizsák), amit ha kell, könnyen tudsz vinni.!  
 
Gyógyszerek - Célszerű hozni láz-és fájdalomcsillapítót, görcsoldót, akár többféle 
hasmenés elleni szert, hasfogót, ragtapaszt, sebfertőtlenítő szert, fáslit, allergiára és 
rovarcsípésre alkalmas szert, calciumot stb. 
 
Valuta – úti okmányok - Eurot hozzon magával mindenki! Úti okmányként személyi 
igazolvány és útlevél is jó, illetve az ingyenes kék színű EU-s biztosítás kártyát a saját 
érdekében váltsa ki mindenki! 
 
Túraprogram módosításának feltételei - A túraszervezők fenntartják a jogot, hogy 
előre nem látható váratlan körülmények esetén a programon módosítsanak, de csak 
úgy, hogy a program a továbbiakban is megtartsa magas színvonalát. 
A csoport kérésére is módosítható a program a túra ideje alatt, ha erre szükség van. Az 
ezzel járó esetleges többletköltséget a csoportnak kell fedeznie. Amennyiben a csoport 
kérésére a program időben megrövidül, ez nem jogosítja fel a csoportot bármilyen 
pénzbeni visszatérítés követelésére. 
 
 
          Németh László 
Nagyvenyim, 2015. január 18.                 klubelnök        
  


