AZ ŐRSÉG SZÍVÉBEN SZLOVÉN KIRÁNDULÁSSAL
JÁK – ŐRISZENTPÉTER – SZALAFŐ – RÖNÖK – HEGYHÁTSZENTJAKAB –
PANKASZ – VELEMÉR – MAGYARSZOMBATFA – ORCHIDEA-FARM

Időpont: 2018. május 19-21.
Találkozás: 6.15 órától a Blaha Lujza téren

Utazás:
Indulás:

autóbusszal
06.30 órakor

1. nap: Elsőként a Jáki templomot látogatjuk meg, mely a magyarországi román stílusú építészet
kiemelkedő alkotása. A látogatás után utazás az Őrségbe. Városnéző séta Szentgotthárdon, majd
utazás a különös sorsú, rönöki Szent Imre templomhoz. A templomot 1904-ben szentelték fel, de 51ben a határ közelségére hivatkozva bezárták. A nyolcvanas évek elején a burgenlandi és magyar hívők
felújították. A látogatás után az Őrség szívébe utazunk, először Pankaszra, ahol a legrégebbi szoknyás
harangláb található, majd Hegyhátszentjakabra. Itt megtekintjük a 13. századi templomot, majd
elutazunk a Vadása tóhoz. Innen Szombathelyre igyekszünk, ahol a szállásunkat foglaljuk el 2
éjszakára.
2. nap: A reggeli órákban útra kelünk Szlovéniába. Ezen a napon Lendvával és környékével
ismerkedünk. Lendva látnivalói közül kiemelkedik a vár, melyben gazdag régészeti és néprajzi
gyűjtemény látható, valamint Zala György munkáiban is gyönyörködhetünk. Sétánk során láthatjuk a
Szent Katalin plébániatemplomot, valamint a Makovecz által tervezett Kultúrotthont. A város felett, a
Csuka hegyen áll a Szentháromság kápolna, amelyben Hadik Mihály múmiája található. Innen a panorámában is
gyönyörködhetünk. Felsőlendván a gradi várat nézzük meg, mely Szlovénia legnagyobb vár együttese.

Az utóbbi évek munkájának köszönhetően látogatható. hatalmas park veszi körül, ahol úgy tartják
különböző energiák törnek fel a Föld mélyéből. Dobronak nevezetessége az 1500 m2-en elterülő
Trópusi kert, ahol évente 1,7 millió virágzó orchideát termesztenek. A séta során több mint 250
különböző növényben gyönyörködhetünk. Bántornya román kori templomában találkozhatunk Aquila
János freskóival, amelyek közül a leghíresebb a Szent László-legenda fali képsora.(biztosítás erre a
napra ajánlott: 590,-Ft/fő)
3. nap: Továbbismerkedünk az őrségi tájjal. Először Őriszentpéterre utazunk, ahol megtekintjük a
román kori Szent Péter – templomot, majd Szalafő - Pityerszeren egy műemlék együttest, a skanzent.
Meglátogatjuk még Magyarszombatfát, mely nemcsak a haranglábról, fazekas műhelyeiről is ismert. Az
utolsó állomásunk Velemér, ahol az Árpád kori templomot nézzük meg. A sok élmény után
visszaindulás Budapestre. Várható érkezés Budapestre a késő esti órákban.
A programok sorrendjének változtatási jogát fenntartjuk!

Részvételi díj: 39.990,- Ft/fő + belépők (kb. 4.000,- Ft)
Egyágyas szoba felára: 9.800,- Ft/fő/2 éj,
Fakultatív vacsora: 3.000,- Ft/2 alkalom
Idegenforgalmi adó:1.000,-Ft/fő/2 éj (ami 18 életév felett irodánkba foglaláskor fizetendő)
Fix ülőhely: 2.500,- Ft/fő

Akció (március 20-ig): 32.500,-Ft / fő
Az árban lévő szolgáltatások: utazás légkondicionált autóbusszal, idegenvezetővel, két éjszakai szállást reggelivel
(Szombathely)
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