
 

 

2018 május 11 - 13 

 A SZEPESSÉG, SZLOVÁKIA KINCSESLÁDÁJA, sok mindenben Svájcra hasonlít. Szepes-megyét egy svájci 

kantonhoz hasonlíthatjuk. A kantonoknak is saját önkormányzatuk, sajátos kultúrájuk van; ehhez hasonlóan a 

megyék itt is önálló életet éltek. Saját nyelvjárásuk, népviseletük van, saját mondáik keletkeztek. De a megyék 

lakosai jellemükben, szokásaikban is különböznek. Műveltséggel, egyediséggel, és mindenek felett a legtöbb 

természeti szépséggel megáldott megyék közé tartozik a Szepesség.  

    A Szepesség valóban gyönyörű és változatos természeti szépségeket kapott ajándékba. Északon a Magas-

Tátra hatalmas és rejtelmes bércei határolják, amelyek a Bélai-Tátrán keresztül a Pieninekegyedi tájába 

szelídülnek. Keletről a Lőcsei-hegység a híres Branyiszkóval határolja. Délről a Szepes-Gömöri-érchegység és 

a szomszédos Szlovák Paradicsom (Káposztafalvi-hegység)fantasztikus szirtjei és szurdokai képezik határát. Egy 

kirándulás, amely alatt egy időben ismerhetjük meg a szepességi városok történetét, s közben megelevedik Krúdy, 

Jókai és Mikszáth világa. Tartsanak velünk! 

      

 Program: 
 
1.  nap:  Igló városnézés / történelmi főtér, 3 templom, vigadó, galéria /  
   Lőcse, /történelmi főtér, szégyenketrec, városháza, Szt. Jakab templom, /Mária hegy.. 
  Szepes vára, Szepeskáptalan, Zsigrai római katolikus templom,     
 
2.  nap :  Késmárk – Fatemplom, Thököly mauzóleum, Főtér, Vörös kolostor, tutajozás  
      a Dunajec folyón, A szoros önmagában is gyönyörű, de egy a folyón tett tutajos kirándulás 

  teszi igazán felejthetetlenné a napot. A tutajosok a szoroson keresztül szállítják a  turistákat 

  a folyón lefelé a Vörös Kolostortól (Červený Kláštor). Lublói vár. 
 
3. nap :  Szepesszombat / Szt. György gótikus templom, Magas Tátra – Ótátrafüred,   
      siklóvasúttal a Tarajkára, a Bilik túristaházhoz, Tarpataki vízesések, Rainer   
      menedékház.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Jelentkezés   Szepesség 

Név……………………………………………..Anyja neve:……………………………………….. Szig szám:…………….. 

Lakcím: …………………………………………Utca ………………………ház szám:…… Tel.szám:……………………..   

http://www.spis.sk/regiony/poprad/hu.html
http://www.spis.sk/regiony/poprad/hu.html
http://www.spis.sk/regiony/poprad/hu.html
http://www.spis.sk/regiony/slubovna/hu.html
http://www.spis.sk/regiony/levoca/hu.html
http://www.spis.sk/regiony/shrad/hu.html
http://www.spis.sk/regiony/snves/hu.html


         

Ebben a végeláthatatlan erdőségben, a világ legkisebb magashegysége tövében jött létre az ország egyik 

legkülönösebb közigazgatási egysége, mely egyszerre foglalta magában a legkisebb törvényhatóságot, a legelső 

széket és legsűrűbb városhálózatát. Egyszerre volt hona a párhuzamosan létező polgári, városi, bányász és 

nemesi partikuláris jogoknak. Városai hol ide-hol oda tartoztak, hol nagyközséggé váltak, hol visszaalakultak 

várossá. Sújtotta a kivándorlás, egykor sokszínű népességének már nyoma sincs, emléküket láthatatlan városok 

őrzik. 

Indulás:   2018. május 11.-én  6ó      találkozás: 5ó 45p Skála parkoló 

Érkezés:  2018. május 13.-án kb 20 ó  

Szállás: penzion Pltnik – Vörös Kolostor 3*** szalloda, hol 16 db – 2 agyas szoba  fürdőszobával  es 4 db 

apartman           apartman 2 db 2 agyas szobaval  fürdöszobával.  

Költségek: 12 000.-Ft és 115 EUR mely tartalmazza az autóbusz a szállás félpanzióval,       

  a belépők  valamint  az  idegenvezetés árát. 

Jelentkezés: 2018 március 1.  a 115 EUR előleg befizetésével.  
  2018. április 19.   a 12 000.-Ft befizetése 
 

Túravezetők: Varga János  20/9469-279             Tallárom János  20/9356-217 

A túra  min.  35 fő jelentkezése esetén indul 

     

     

   Tutajozás a Dunajecen 

   

 

                   Lőcse városháza    

 


