
A Zuglói Lengyel Önkormányzat  TÖRTÉNELMI EMLÉKEINK NYOMÁBAN:  címmel autóbuszos 
tanulmányútat szervez .Az első világháború lezárásának és az újjáalakuló Lengyelország 
100.évfordulójának  emlékére Dél-Lengyelországba 
(GALÍCIA honvédsírok,várak,kastélyok) 

  
IDŐPONT: Szeptember 28-tól okt. 2-ig  5 nap 4 éjszaka                                                          
ELLÁTÁS:  FÉLPANZIÓ Elhelyezés:  2-3 ágyas  fürdőszobás szobákban 

ÚTVONAL: BP –Donovali—Árvaváralja-Chyżne-Orawka-Bukowina Tatrzanska-Gorlice—Biecz-
Przemysl .-Dukla-Bártfa-Eperjes- Budapest 

1.       nap korai indulás rövid technikai szünetekkel pl: Donovaliban, Megnézzük a „magyar templomot” 
Orawkában /a legészakibb magyar templom Árva vármegyében/Zakopánéban  séta a főutcán 
majd vacsorára érünk Bukowina Tatrzanskába. Elszállásolás. 

2.       nap  reggeli után kirándulás  a magyar várhoz Nedecbe,Elötte a szent Mihály fatemplomot  
nézzük meg Dębnoban majd Limanowaban megkoszorúzzuk  a hősies magyar Nádasdy huszárok 
emlékhelyét.Vacsora a szálláson. 

3.       nap  korai reggeli után indulunk  Przemyślbe,Útközben Gorlice környékén a sorsfordító  ütközet 
színhelyén katonasíroknál  emlékezünk .A Potocki kastély meglátogatása helyi idegenvezetővel  
Łańcut neobarokk kastélya Galícia egyik leggazdagabb arisztokrata családi birtoka/ lakosztályok, 
hintó múzeum/tovább utazás  Przemyślbe..  Szállás, vacsora. 

4.      nap reggeli után a város szélén a temetőnél az első világháborúban elesett magyar honvédek 
síremlékét látogatjuk, majd a Monarchia legnagyobb erődrendszerébe  megyünk./. az  5 hónapi  
ostrom végső  ütközete  után  120.000  magyar  hadifoglyot ejtettek  fogságba az oroszok./ 
Délután Krasiczynben megnézzük a  várkastélyt  mely a lengyel  reneszánsz gyöngyszeme 
estebéd  a  kastély lovagtermében . 

5.       nap Reggeli után indulunk hazafelé Rövid szabadidő vásárlásra  

        A Felvidéken Bártfára érkezünk  a Szt. Egyed Bazilika  megtekintése séta az óvárosban.  
Eperjesen  rövid pihenő a belvárosban .Késő este érkezünk Budapestre. .-  

6.      RÉSZVÉTELI DIJ: 42 000.- Ft, mely tartalmazza a szállás, étkezés belépők, idegenvezetés, 
utasbiztosítás költségeit.  

7.      tel: 403 4745  mob 20 482 79 12 korompaykatalin@gmail.com  

A részvételi díj, két részletben fizethető, az első részlet 21 000.- a jelentkezéssel egyidejűleg, a másik 
részlet szeptember 01-ig. Korompay Katalinnak, 

ill. Pál Károlynak, utalással az OTP 11773140 08168869 számlára,Przemysl 2018 megjegyzéssel 

Jelentkezés személyes adatokkal (név, úti okmány száma,születési idő, lakcím, elérhetőség,e-
mail) 

Javasolt zsebpénznek 10.- Euro,( Szlovákia)  

Réteges öltözködés javasolt, váltó cipő!  EU egészségbiztosítási kártya, kötelező.     

 Indulás: Szeptember 28-án, 07.00-kor a Zuglói „IKKEA” mögötti parkolóból 

 Kellemes aktív kikapcsolódást kívánunk! 

Üdvözlettel               Pál Károly    
                               ZLÖ.elnök      

 


