A BÖRZSÖNY REJTETT KINCSEI
Diósjenő – Nagybörzsöny - Márianosztra
Időpont:
2018. november 18. (vasárnap)
Utazás: autóbusszal
Találkozás: 8.00 órakor, a Blaha Lujza téren, a Corvin áruház parkolójában
Indulás
8.30 órakor
Program
A vulkáni eredetű Börzsöny hegység népszerű és kedvelt kirándulóhely, Magyarország harmadik
legmagasabb hegysége. Vízfolyásokban gazdag, több mint 300 forrása közül ötven 600 m magasság fölött
ered. A Börzsöny vidéke az ember megjelenésétől fogva lakott hely, ennek legrégibb nyomai az új kőkori
telepek. A honfoglalás előtt avarok, kvádok, narkomannok, majd szláv népesség lakta e tájat. A vidék gazdag
történelmi múltja, népművészetének emlékei megjelennek a mesék és legendák világában, a boszorkány- és a
betyártörténetekben, Petőfi Sándor útirajzaiban.
A Duna bal partján végighaladva érkezünk a Börzsöny
kapujához Diósjenőre. A festői község a kedvelt börzsönyi
túraútvonalak kiindulópontja, innen érhető el a hegység legmagasabb
csúcsa, a 939 méterre kiemelkedő Csóványos. A község neve a
honfoglalás kori Jenő törzs szálláshelyére utal. A római történetírók
szerint Krisztus után 173-ban itt, a Diósjenői tónál ütköztek meg
Marcus Aurelius római filozófus császár légiói a Pannóniát fenyegető
barbárokkal, s mértek megsemmisítő csapást rájuk. A csata helyszínén
kőtömbbe mélyített emléktábla hirdeti győzelmüket. A falu
központjában állott Esterházy-kastély ősparkjában épült művelődési ház
falán emléktábla őrzi az itt született Szentgyörgyi István emlékét.
A festői szépségű, észak-börzsönyi úton érkezünk Kemencére.
Ősi palóc falu, a legrégibb falvak egyike. 1751-től 42 éven át Hont
vármegye székhelye volt. Ennek emlékét őrzi a kis településen ma is
impozáns látványt nyújtó egykori Megyeháza. A közelében található a
Fekete-völgy, a helybeliek kedvelt kirándulóhelye. Mikor megéheztünk,
egy ízletes ebédet fogyaszthatunk el a Kőrózsa Panzió éttermében.
(csontleves, kemencei zsivány buksza vegyes körettel és
uborkasalátával)
Nagybörzsönyben a Szent István tiszteletére felszentelt román
stílusú katolikus templommal, a Bányásztemplommal, a Tájházzal és a
ma is működőképes vízimalommal ismerkedünk.
Márianosztra igazi értéke a domboldalon magasodó egykori
pálos rendház és templom.
Kirándulásunk végén a Börzsöny szép útján áthaladva Kóspallag
érintésével érkezünk Királyrétre, ahonnan a hangulatos erdei kisvonattal utazunk Szokolyán át Kismarosra.
Visszaérkezés 20.00 óra körül.

Részvételi díj: 5.990,- Ft/fő + belépők

Akciós ár: 3.500,- Ft/fő (október 19-ig)
Gyerekkedvezmény: 1.000,- Ft/fő (18 éves korig)
Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő, Ebédelési lehetőség: 2.640,- Ft/fő
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Kisvasút díja: F: 900,- Ft, 65 év felett: 500,- Ft
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Neoline Utazási Iroda
Ügyfélszolgálati iroda: 1075 Budapest Síp u. 4.
: 317-1056, 317-1256 Engedélyszám: U-714/2006
www.kalandozastravel.hu
kalandozas@t-online.hu

