Kedves Egyesületi Tagok! Kedves Barátaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy szervezetünk a Szegedi Szlovákok Egyesülete, és a Szegedi Szlovák

Önkormányzat adventi honismereti kirándulást szervez.
Az utazás időpontja : 2017. nov.23.-26.
Helye: Lengyelország - Krakkó
Szlovákia - Kassa
Az ár: egyesületi tagoknak 120 EUR /fő, külsősök számára +10.000 Ft - ,mely tartalmazza a szállást, 2
vacsora,a belépők árait,a kihangosító berendezés használatát, valamint 2 idegenvezető díját.
Utazás: különjáratú autóbusszal.
Az projekthez a Szegedi Szlovák Önkormányzat a tagjai részére támogatást biztosít.
A négy nap programja :
Nov.23.
4 .00 h indulás Szegedről
Bp.-Parassapuszta-Zólyom- Árva vára-Krakkó
1.Zólyom várának megtekintése kívülről, fotószünet .
2.Besztercebánya-- városnézés /kb. 1 h./
3. Árva várának megtekintése /kb.2 h/
4.Krakkó-szállás elfoglalása, vacsora a szálláson.
Nov.24.
Reggeli 7h-tól- 8.30h
9h--városnézés saját autóbusszal, helyi idegenvezetővel,
14 h-tól szabad program
-ebéd csoportosan igény szerint a városban.
- vacsora egyénileg az adventi forgatagban.
19h esetleg 20h indulás saját busszal a szállásra.
Nov.25.
Reggeli 7h-tól7.45h.
7.45h bepakolás a buszba
8.h indulás Zakopaneba
10.30 h Zakopane - ismerkedés a várossal
-időjárástól függően fakultatív program - Gubalowka
13. h Indulás a Bachledovska völgybe a 24 m magasságban lévő tátrai sétány felkeresésére.
Rossz idő esetén--Lőcse város megtekintése.
16.30h indulás Kassára
19h érkezés Kassára--szállás, vacsora
Nov.26.
Reggeli a szálláson 8 h
8.45 bepakolás a buszba
9.h városnézés helyi idegenvezetővel
12.h--14 .h szabadidő --egyéni ebédelési lehetőség az adventi forgatagban.
14 . h indulás Szegedre
20. -21.h érkezés

Kérjük, mérlegeljék, hogy a négy nap során igen gazdag változatos programokon vehetnek részt, érdekes
helyszíneken gyarapíthatják tapasztalataikat, az anyaországok területei pedig kiváló nyelvgyakorlási
lehetőséget biztosítanak Önöknek és gyermekeiknek.
A városlátogatáson kívül, múzeum és várlátogatások lesznek,de lehetőség lesz az adventi vásárokban való
bepillantásra, a helyi gasztronómia étkeinek, italainak kipróbálására.

Örülnénk, ha több generáció is együtt tudná tölteni ezt a rövid időszakot, mely elősegítené a tradíciók
átadását.
Az utazásra való jelentkezés határideje: 2017. nov. 10., melyet 120EUR befizetésével fogadunk el.
Külsősöknek : 120 EUR + 10.000Ft .
A jelentkezéseket Dr. Ocsovszki Imre a Szegedi Szlovákok Egyesületének gazdasági vezetője fogadja
az összeg befizetésével.
Szegedi Egyetem Biokémiai Intézete Dóm -tér Tel. 06-70-601-96-12
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a befizetett összeget nem áll módunkban visszaadni, abban az esetben
ha Önök meggondolnák Magukat , s nem utaznának.
Amennyiben ilyen eset állna elő, úgy bárkit akikkel Önök megegyeznek , szívesen látunk .
Kérjük, hogy a biztosításukról ne feledkezzenek meg, kössék meg tetszés szerint egyénileg és
rendelkezzenek E-111 európai biztosítási kártyával!
Az időjárás hidegre való fordulásával számoljanak, meleg lábbelire, túracipőre illetve a libegőzés miatt
meleg öltözetre lesz szükség.

Szeged, 2017.október 15.
A szervezőbizottság

