A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság Szombathelyi
Területi Csoport Vezetősége meghívja:
- tagjait,
- leendő tagjait,
- a szakmánk művelőit, családtagokat és barátokat,

2016. június 9-11-re szervezett Felvidéki - Selmecbányai - kirándulásra.
A kirándulás tervezett programját a mellékelt Ismertető tartalmazza, melyet az utazás
szervezésére felkért Gabbiano Utazási Iroda készített.
Részvételi díjak:
- MFTTT Szombathelyi Területi Csoport tagjainak:
- nem csoport tagoknak:

28 000 Ft,
32 000 Ft.

Ellátás: 2 reggeli, 1 vacsora
A részvételi díj:
- tartalmazza az utazást, elhelyezést, a leírt ellátást és a BBP biztosítást,
- nem tartalmazza a belépők és szakestély árát (kb. 25 €/fő).
A kirándulással kapcsolatosan érdeklődni és jelentkezni lehet:
VMKH FFO-ban (Szombathely, Welther K. u. 3.
Telefon: (94) 511-120, 511-121
Nagy István (14. szoba), és Marton Róbert (13. szoba) földmérő mérnököknél.
A jelentkezési szándékokról azonnali visszajelzést kérünk! Az MFTTT Szombathelyi
Csoporttagok elsőbbsége mellett a hamarabb történő jelentkezéseket fogadjuk el.
Jelentkezési határidő: 2016. március 29. 16 000 Ft előleg megfizetésével.
Fizetési határidő maradék összeg: 2016. május 12.
A részvételi díj fizethető készpénzben, vagy utalással.
Utaláshoz számlaszám: Budapest Bank (Nagy István) 10104789-10836559-00000001
(megjegyzésben legyen név és tel.szám, selmecre)
A jelentkezéssel együtt (a biztosítás megkötéséhez) kérjük elküldeni
nagy_istvan@takarnet.hu címre a következő adatokat:
- név, lakcím, születési dátum,
- elérhetőségeket (telefon, email).
Várjuk jelentkezéseteket!
Szervezők

a

Gabbiano Travel
Utazási Iroda - Travel Viaggi - Reisebüro – Travel Agency
H-9700 Szombathely, Kiskar u. 1/A.
: 94/500-509, 500-510 Tel/fax: 94/315-959
E-mail: gabbiano@t-online.hu Web: www.gabbianotravel.hu
Eng.szám: U-000053

Felvidéki „portya”
Komárom – Selmecbánya – Nyitra

2016. június 9-11. (3 nap/2 éj)
Program:
1. nap: Indulás reggel 6 órakor a csoport székhelyéről. Délelőtt érkezés Révkomáromba (Komarno).
Révkomárom - Közép-Európa legnagyobb erődrendszerével büszkélkedik, utcái pedig Klapka György, Jókai Mór és
Lehár Ferenc emlékét idézik. Napjainkban az erődrendszer földalatti kazamatáiból 300 méter szakasz látogatható. A
Ferdinánd kapun lépünk be az Öregvárba, ahol vártörténeti kiállítást nézhetünk meg. Az Öregvárból a Lipót kapun
keresztül jutunk be az úgynevezett Újvárba – ahol a Parancsnoki Épületben Klapka irodája volt 1815-ben. A várlátogatás
után a Klapka tér nevezetességeivel: Városháza, Klapka-szobor, Zichy-palota, Selye János Egyetem (az egykori tiszti
pavilon) ismerkedünk. Szabadidőnket a tér szomszédságában található Európa-udvarban tölthetjük. Az Európa-udvar
harmincöt európai ország építészetét mutatja be, és egyben szolgáltató kereskedelmi központ is. Az Európai-udvarban
élénk színűre festett házacskák között sétálhatunk (görög ház, erdélyi toronyépület stb…). Az egyik épület tetején még a
magyar koronát is láthatjuk, Szent István és Gizella szobraival. Érdekesség, hogy az udvar közepén magyar uralkodók apró
szobrai állnak, nevük latin nyelven olvasható. Késő délután indulás a szálláshelyre, Selmecbányára Vacsora, szállás a
panzióban. (2éj).
Vacsora után: szakmai előadásokat tervezünk, melyeket akkreditálni szeretnénk a FÖMI-nél. Kedvező elbírálás
esetén szakmai továbbképzési pontot (1) is begyűjthetünk a kiránduláson.
2. nap: Reggeli után a misztikus „Ezüstvárost” Selmecbányát fedezzük fel, mely több mint 20 éve az UNESCO
Világörökség része. Selmecbánya hegyekkel körülvett, káprázatos fekvésű város. Városnéző sétánkat a Szent Katalin
templomnál kezdjük és az Újvárnál (Leányvár) fejezzük be. Itt található ma a Szlovák Bányamúzeum kiállítása, amely a
törökellenes harcok szlovákiai időszakát tükrözi. A déli órákban szabadidő. Délután két fakultatív program közül
választhatunk:
A. program: Földalatti leereszkedéssel megnézhető Selmecbánya legfőbb turisztikai attrakciója, a Természeti
Bányamúzeum. A látogatók könnyű rövid köpenyt és sisakot kapnak, csoportokban mennek be a Bartoloma
tárnába (štôlňa Bartoloma), miközben 1 300 m hosszú földalatti útvonalon haladnak végig. Az útvonal
legmélyebb helyén 45 m mélységben kivájt akna vezet a föld felszíne alatt. Az egész megtekintés 90 percig tart.
B. program: Látogatás Szent Antal községbe, mely Selmecbányától 5 kilométerre fekszik a Selmec-patak partján.
Nevét a Remete Szent Antal tiszteletére felszentelt templomáról kapta. A településen megnézzük a Kohárykastélyt, melyet naptár számszimbólumok szerint terveztek: 365 ablak, 52 terem, 7 árkád, 4 bejárat. A kastélyban
vadászati-, faipari-, halászati és bútorkiállítást és porcelángyűjteményt nézhetünk meg, majd séta a kastélyparkban.
Este: hagyományos földmérő szakestély egy selmeci sörözőben - szlovák sör és zsíros kenyér ellátással -,
programról az érdemeik alapján választott tisztségviselők gondoskodnak.

3. nap: Reggeli után utazás Nyitrára. Útközben egy rövid időre megállunk Csitáron, ahol a forrást és Kodály Zoltán
emléktábláját keressük fel. Nyitrára érkezés után városnéző séta helyi idegenvezetővel magyar nyelven: Püspökvár
kívülről, Püspöki Székesegyház, Szt.István és Szt. László szobrok, Vazul-torony, majd a Városháza, Vak Bottyán háza,
Konstantin Egyetem. A Nyitrához közeli Zobor-hegyen megtekintjük még a Milleneumi Emlékművet és az egykori bencés
templom romjait is. Indulás hazafele a kora délutáni órákban. Este kb. 20 órakor érkezés Szombathelyre.

Utazás: légkondicionált autóbusszal
Elhelyezés: Penzion Kremenisko – Selmecbánya: 2/3/4 ágyas szobákban illetve apartmanokban. A kétágyas elhelyezés
korlátozott számú. (Selmecbánya központjától csupán 2 km található, csendes, nyugodt, zöld környezetben. A panzió 4 db
különálló épületből áll. Apartmanokban, stúdiókban és 2-ágyas szobákban kínál szállást. Az apartmanokhoz és stúdiókhoz
kis konyharész is tartozik. Mindegyik szoba saját fürdőszobával és TV rendelkezik. A panzió területén található: 4 db grill,
asztalitenisz, külső gyermek medence, pezsgőfürdő, szauna, kinti sütőhely)
Belépők:
- Komárnoi vár 4 € /fő (azt jelezték nekünk, hogy ez drágulhat valamennyit)
- Bartoloma tárna 9 €/ fő magyar nyelvű vezetéssel
- Koháry kastély : 5 €
- Idegenvezetés Nyitrán magyar nyelven 2 €/fő
- Szakestély becsült költsége: 10 €

Lehetséges felszálló helyek:
Szombathely – Sárvár – Celldömölk – Győr – Komárom

