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                           Kedves Barátaim ! 
 

Mint ahogy  már megígértem, ebben az évben is együtt tölthetünk néhány szép, 

élményekben gazdag napot Pünkösdkor . 

 

Legyetek az útitársaim ! 

 
 

Barangolás Délvidéken 
Sátoraljaújhelyi Diákok baráti Köre 

 
 (2011. június 10-13.) 

 
Útvonal:  Sátoraljaújhely – Tokaj – Nyíregyháza – Debrecen – Gyula – Békéscsaba – 
Szeged – Röszke – Zenta – Torontálvásárhely – Székelykeve – Galambóc – Kis-Kazán, 
Nagy-Kazán, Lepenski Vir – Vaskapu – Székelykeve – Szendrő – Belgrád – Szeged – 
Békéscsaba – Debrecen – Nyíregyháza – Tokaj – Sátoraljaújhely  
 
Program:  
 

1. nap: 2011. június 10-én 06.00-kor indulás Sátoraljaújhelyről a megadott útvonalon 
utazás pihenőkkel 12 órakor érkezés Szegedre, ahol városnézés, melynek keretén 
belül a középkori, alsóvárosi obszerváns Ferences templom, majd az alsóvárosi 
tájház megtekintése van programban. Folytatásban a világhírű szegedi új Zsinagóga, 
majd Magyarország 7 csodája között számon tartott Dóm tér, a Dómmal kerül 
bemutatásra, ezután buszos városnézés, majd belvárosi séta, a Szegedi Városháza 
(belülről is) szerepel a programban. Szállás a Hotel Aranylabdában, 2 ágyas 
zuhanyzós szobákban van, szállásfoglalás után vacsora a szálloda éttermében.  

2. nap:  június 11-én szombaton 06.00-kor reggeli a szállodában majd indulás a 
Délvidékre. Röszkei határátlépést követően első megálló Zentán. Látogatás a 
városházán, a Városi Múzeumban történeti és néprajzi anyag megtekintése, majd a 
Zentai Csata helyszínén látogatás. Továbbutazás Nagykikinda, Nagybecskerek 
útvonalon érkezés Torontálvásárhelyre. Főleg magyarok lakta település református 
temploma és a helyi néprajzi gyűjtemény megtekintése. Pancsova, Kevevára 
érintésével érkezés a szín tiszta magyar faluba Székelykevére. Elszállásolás falusi 
vendégházaknál 2 ágyas zuhanyzó/fürdőszobás elhelyezéssel. Szállásfoglalást 
követően vacsora a Dani-étteremben.  

3. nap:  június 12-én vasárnap kirándulás az Al-Dunára. Reggeli a falusi házaknál, 
reggel 8 órakor indulás Galambóc irányában a Duna mentén. Első megálló Galambóc 
városnál, majd Galambóc váránál, romantikus várlátogatással egybekötve, át 
elemben László vár maradványainak megtekintése. Továbbutazás a festői 
környezetben hegyektől övezett úton gyönyörködés a tájban, megálló Lepenski Vir 
régészeti lelőhelyen, majd a Kis-, és Nagy-Kazán szorosban. Fotózási lehetőség több 
megálló beiktatásával. Majd rövid meglepetésprogram és visszaindulás 
Székelykevére. Székelykevén vacsora és szállás, mint előző este.  
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4. nap:  június 13-án hétfőn reggeli a szállásadóknál és utána búcsú Székelykevétől, 

indulás Szendrő várába. Csodálatos vári séta a Duna partján lévő hatalmas területen 
lévő erőd falai között. Továbbutazás Belgrádba, Szerbia fővárosába. A Kále Megdán  

(bajvívó hely) megtekintése. A nagyhírű Nándorfehérvári diadal színhelyén séta. 
Gyönyörködés a Duna Száva torkolatában, Új-Beográd, Zimony panorámájában. Séta a 
belvárosban: ortodox érseki palota, koronázó templom, Ljubisa-ház. Rövid szabadprogram 
végén indulás Magyarország irányába. Röszkén határátlépés, majd Szeged – Békéscsaba – 
Debrecen útvonalon érkezés az éjszakai órákban Sátoraljaújhelyre.   
 

Részvételi díj: 46.900 . Ft/fő, mely összeg tartalmazza a 3 éjszakai szállás díját (1 
szállás Szegeden szállodában félpanzióval, 2 szállás Székelykevén félpanzióval, 
mindenütt 2 ágyas elhelyezéssel, 4 napon keresztül az idegenvezető díját és 
szállásköltségét, a gkv. szállás és étkezési költségeit és az utazás költségeit. Nem 
tartalmazza a belépők díjait, cca. 2200,-Ft és a biztosítás díját 1560,-Ft/fő/csoport. 
 
Előleg,  25.000,- FT befizetési határid ő: 2011. április 15. 

 
Jó utazást, kellemes kikapcsolódást, hasznos időtöltést kíván a TISZI Bt! 

 
 

Sátoraljaújhely,2011-03-15 
 

 
 
 
 
dr. Lenár Györgyné                                                                                      Tiszolci József                                                                                
 
 
 
 


