NÓGRÁDI KASTÉLYTÚRA
(Alsópetény–Szirák-Acsaújlak–Bér)
Időpont: 2019. április 28.
Találkozás: 6:30 órakor, a Blaha Lujza tér Corvin áruház előtt

Utazás: autóbusszal
Indulás: 7:00 órakor

Program
Kirándulásunk első állomása a Prónay-kastély. A Prónay-kastély a fővároshoz és a repülőtérhez közel, Alsópetény
főutcájában, a templomdombbal átellenben található. A nógrádi nemesi kúriák
sorában az alsópetényi kastély sorsa nem a pusztulás, hanem a megújulás lett.
A teljes körűen felújított műemlék együttes esküvők és családi, baráti események
illetve konferenciák, szakmai és kulturális rendezvények helyszíneként a régmúltat
idéző, békebeli hangulattal várja vendégeit.
A Nagykastély reprezentatív termei és terei, a dísztóra és kastélyparkra nyíló
szalonja esküvők, üzleti rendezvények, családi és baráti összejövetelek ideális
helyszíne. Egyetlen, impozáns lakosztálya a kastélyban tartott esküvők nászutas
párjait fogadja. A négyzetes alaprajzú
Kiskastély
korhűen
berendezett
lakosztályai
az
építészeti
különlegességnek számító, gyönyörű átriumból nyílnak. Belépő: 2.500,- Ft
vezetéssel és frissítővel.
Tovább utazunk a Teleki-Dégenfeld Kastélyszállóhoz. (Sziráki kastély)
A Sziráki kastély az egyik legegyedibb építmény Nógrád megyében. Építészeti
szempontból a szálló a legkülönlegesebb!
Azt már tudjuk, hogy a kastélyról az első írásos emlék 1219-ből származik.
Egykor Johannita lovagok ispotályaként szolgált. Erődítmény jellegű lehetett,
amely közel 300 éven keresztül működött. Ezt igazolja a kastély alatt húzódó,
részben feltáratlan pincerendszer, a már feltárt, részben jól felismerhető zömök
falak és alacsony boltívek.
A későbbiekben a kastélynak igen kalandos története volt, hiszen le is égett és
több évig üresen áll, majd renováltatták. Nem csak az ottani részen élőknek jelent sokat ez az építmény, hanem
Magyarországon is kiemelkedő jelenség. Belépő: díszterem látogatása egyénileg: 450,- Ft.
Szirákról egy 5 km-es kitérőt teszünk Bérre, ahol a béri andezit formációkat nézhetjük meg.
Utolsó állomásunk az Acsaújlaki kastély.
Az Acsaújlaki kastélyt 1907-1910 között építtette a magyarországi evangélikus
egyház akkori egyetemes felügyelője, báró Prónay Dezső lánya, Iphigéne és
újdonsült veje, Patay Tibor vármegyei főispán
számára a Sápivölgyi majorban. A kastély az
ötvenes évek államosítását követően 1986-ban az
egyik legelső hazai kastélyszállóként nyílt meg.
A rendszerváltást követően magántulajdonba került,
új tulajdonosa a legmagasabb igényeket kielégítő
módon alakíttatta át és újíttatta fel, az eredeti
elrendezést megőrizve, belső szerkezetileg azonban teljesen átalakítva.
A főépületben a felújítás során king-size lakosztályok, öltözőszobák, vendégszobák,
fogadóterek, szalonok, könyvtár, konyhák, étkezők, valamint az ezeket kiszolgáló vizes
helyiségek lettek igényesen kialakítva. Belépők: F: 1.100,- Ft, Ny: 900,- Ft. Várható
visszaérkezés Budapestre 19 óra körül.

Részvételi díj: 8.990,- Ft/fő

Akciós ár: 6.290,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő (kötelezően irodánkban fizetendő) Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő
A program változtatásának jogát fenntartjuk!!!

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

