
 

                                                                                             
 
 
 

BÁRTFA-DUNAJEC kirándulás 
 

Felvidéki ősi magyar történelmi látnivalókhoz hívjuk kedves útitársainkat. Gyönyörű természeti táj 
és különleges, egyedi hangulatú épített műemlékek lesznek a látnivalóink, melyek szerepelnek az  
UNESCO Világörökségi védett listáján! Utazzon velünk, s hívja barátait is! 

 
Időpont: 2018.   szeptember  15.  (szombat) 
 
Útvonal:  Miskolc-Hidasnémeti-Kassa-Eperjes-Bártfa-a Dunajec  és Miskolc. 
Utazás:  komfortos, légkondicionált autóbusszal 
 
Minimum létszám: 35 fő  
 
Program: 

   
Indulás Miskolcról a Búza téri görög katolikus katedrális mögül 6.3o-kor, találkozás 6.2o-kor. 
Folyamatos utazás a fenti útvonalon rövid pihenővel. Első állomásunk Bártfa lesz, mely Főterének 
házai (14-15.sz.) a Felvidék legépebben és különleges, egyedi hangulatában megmaradt történelmi 
épületei közé tartoznak, ezért értékeit 2000-től  az UNESCO Világörökség kulturális kincsei közé 
sorolták. Ismerkedés a várossal: a Főtér, Szent Egyed székesegyház (1464) a régi Városháza (1505) 
templomok, egyéb látnivalók a tér közelében.   Ezután tovább utazunk a Dunajec  folyóhoz: 
 
Tutajozás-hajókázás a Dunajec folyón: kb. 1,3o óra A  folyó nem sebes sodrású! utcai ruhában lehet 
a kis hajókra fölülni és megcsodálni a Pieniny Nemzeti Park gyönyörű táját a folyó szurdokvölgyében 
haladva, megkerülve az itteni legmagasabb hegy, a Három-korona csúcsát is (982 m) Az út végén  
egy gyönyörű erdős környezetben fekvő, szabadtéri terasszal is rendelkező étteremnél lesz a 
pihenőnk, felfrissülésünk, egy Piknik-Ebéd során -kb.15.oo-kor- melynek menüje, programja:  
 
Borovicka (fenyőpálinka) a kínáló poharat ajándékba megkapjuk! Helyi sajtízelítő, juhtúrós 
sztrapacska, szabadtűzön készült finom helyi gulyásleves, 1 pohár ital: sör vagy üdítőital és 
mindehhez élő goral zene szól! Aki mindezt „túléli” -és persze kiválasztják erre- tiszteletbeli goral 
avatásban részesülhet egy hangulatos „szertartás” során! (a goralok a helyi népcsoport, a kedves-
vidám hegyi emberek, tutajosok) A  helyi kis üzletben ill. az ajándékárusoknál kézműves 
ajándéktárgyakat  ill. italokat, csokoládékat is vásárolhatunk.  
A  hajókázás + Piknik program költsége együtt: 24 EUR/fő. (az utazás során szedjük majd össze!) 
(gyerekeknek 14 éves korig és nyugdíjasoknak: 22 euro) 

 
Ezután indulunk hazafelé, de megállunk majd egy nagyáruháznál egy rövid vásárlásra, az esti 
órákban érkezünk meg az indulási helyünkre (kb.21.oo-ra).     
 
                                                                            
Részvételi díj:  6.8oo,-Ft/ fő  - mely részvételi díj tartalmazza az autóbuszos közlekedés és az  
                         idegenvezetés költségét.  
                         Nem tartalmazza a belépő, tutajozás-piknik és az utasbiztosítás díját.  
                          A csoportos biztosítás: 45o,-Ft/fő. 
 
     Belépő: 1,5o EUR/fő a Szent Egyed templomba a különleges szárnyas oltárokkal (ez a helyszínen  
      fizetendő)      
 
  

 
 

Kellemes utazást, szép úti élményeket kívánnak az utazás szervezői! 


