PROGRAM
3 napos körutazás Kárpátalján
2019. október 26-27-28.
Szállás: mezőgecsei Fazekas Panzióban.
Elhelyezés: 2-3 ágyas összkomfortos szobákban
Ellátás: 1. nap meleg vacsora, 2. nap teljes ellátás, 3. nap reggeli, ebéd

1. nap / október 26. /szombat/
Indulás: 5:00 órakor Kiskunfélegyháza nagy SPAR Parkolóból, majd
6:00 órakor Kecskemétről a Sever Áruház parkolójától (6000 Kecskemét, Kurucz krt. 8..) autóbusszal.
Érvényes útlevél kötelező, bemutatása a buszra szállás feltétele!
Érkezés a határ ukrán oldalára Beregsurányon át cca. 13 00 órakor.
Pénzváltási lehetőség a szálláson.
1. nap napközben saját csomagból van az étkezés, illetve ivóvizet, folyadékot ajánlott hozni - min. 3 liter/fő/3nap -, és ha
valaki nagyobb étkű, akkor olyan élelmiszert, ami tartós, és kiegészítő lehet.
Ung völgy – Ungvár
Séta Ungvár városában, ismerkedés a nevezetes helyekkel. Ungvári Drugeth-vár vármúzeum, Szabadtéri néprajzi múzeum,
egykori vármegyeháza, egykori zsinagóga épülete. Az ungvári görög katolikus székesegyház és püspöki palota.
Szállás elfoglalása Mezőgecsén 2-3 ágyas szobákban. Meleg vacsora a vendéglátóknál kb. 19:00 óra.

2. nap / október 27. /vasárnap/
Reggeli a vendéglátóknál, ebédcsomagok átvétele
Indulás kirándulásra: 8:00 órakor
Mezőgecse – Szolyva, szolyvai Emlékpark – Felsőgereben, Árpád-vonal bunkere, - Vereckei-hágó –
Beregszentmiklósi Várkastély - Mezőgecse
A szolyvai emlékpark meglátogatása. Következő állomásunk a gerebeni Árpád-vonal bunkere, főhadiszállása. A következő
állomás a Vereckei szoroson át a Vereckei-hágó, séta a millecentenáriumi Emlékműhöz. Visszaúton látogatást teszünk a
beregszentmiklósi várkastélyban Zrínyi Ilona és Thököly Imre találkáinak színhelyén.
Borkóstoló (ízelítő a helyi borokból) – benei Parászka Családi Pincészetben.
Visszautazás a szálláshelyre, jól megérdemelt meleg vacsora a vendéglátóknál cca. 19:00 óra.
Táncházzal összekötött búcsúest – a helyi gyermek néptánccsoport bemutatója, majd közös táncház.

3. nap / október 28. /hétfő/
Reggeli a vendéglátóknál.
Búcsú a vendéglátóktól, Indulás: 8:00
Mezőgecse– Beregszász - Beregsurány
Mezőgecse nevezetességeinek és emlékhelyeinek megtekintése után látogatás Beregszász városában, ismerkedés a nevezetes
helyekkel. Római katolikus templom (XV.sz. eleje, gót stílus), Bethlen-Rákóczi kastély (XVII.sz.), egykori Vármegyeháza,
Törvényszék épülete, úri kaszinó, volt Oroszlán-szálló. Szent István, Petőfi Sándor, Illyés Gyula szobrai. Vásárlási
lehetőség Beregszászon, ebéd. Indulás a határra.
Várható érkezés Kecskemétre, a Sever parkolóba, majd Kiskunfélegyházán a nagy SPAR parkolójába az esti
órákban, a határon való átlépéstől függően.
Idő hiányában, csúszás miatt a program elemei változhatnak.
Kérjük, hogy utasbiztosításáról gondoskodjon, vagy jelezze, ha a csoportos biztosításban rész kíván venni.
Melléklet: jelentkezési lap

JELENTKEZÉSI LAP
Tájak, városok
Kirándulás Kárpátalján!
2019. október 26 – 27 – 28.
( szombat – vasárnap-hétfő )
Részt vevő neve:

…………………………………………………………………

Telefonszáma:

………………………………………………………………….

E-mail címe:

.……………..…………………………………………………..

Lakcíme:

………………………………………………………………….

Születési helye:

………………………………………………………………….

Születési ideje:

………………………………………………………………….

Csoportos biztosítást kérek:

igen*

vagy

nem*

(A részvételi díj a biztosítási díjat nem tartalmazza, külön fizetendő.)
Dátum: ……………………….
…………………….
aláírás
Többes jelentkezés esetén mindenkiről ki kell tölteni külön-külön.
A kirándulás költsége: 34.000.- Ft/fő
Befizetni lehet készpénzben, hét közben 8-14 óra között,
6000 Kmét, Bajcsy-Zsilinszky Endre krt. 6. alagsor 1. szám alatti új telephelyen,
Békefi Helénnél vagy munkatársainál, illetve átutalással az erre a kirándulásra elkülönített bankszámlára:

50800128-15651451
A kirándulás az Amatőr Királyi Szakács Klub Egyesület szervezésében, a Rákóczi Szövetség támogatásával
valósul meg. Együttműködő partner a szervezésben a BKM-i Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
Kérjük, hogy jelentkezési lapját küldje meg az info@bacs-lea.hu e-mail címre.
A jelentkezéseket sorrendben fogadjuk és visszaigazoljuk, mivel a busz utaslétszáma korlátozott.
A jelentkezést és helyfoglalást a kirándulás költségének befizetésével véglegesítjük.
Elérhetőség: 76/485-505, 70/388-0011, 70/703-3353, 70/420-7077, 30/239-7187

