SÁTORALJAÚJHELY–SZÉPHALOM
Időpont:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:

2021. május 15.
autóbusszal
6.00 órától, a Blaha Lujza téri parkolóban
6.30 órakor

Sátoraljaújhelyre, az egykor szebb napokat látott történelmi városba vezet utunk. Sokáig Zemplén megye
székhelye volt, Kazinczy Ferenc munkálkodásának egyik színhelye, Kossuth Lajos jogi, retorikai, politikai
felkészülésének jelentős állomása. Az egykori megyeszékhely ma Tokaj-Hegyalja és a Zempléni hegység
legnagyobb városa, gyönyörű természeti környezetével, pezsgő kereskedelmi és kulturális
életével a zempléni táj egyik központja. E várossal és környékével ismerkedünk.

Program
A városba érkezve ismerkedésünket az egykori zsidó temetőnél kezdjük. Ez ma
Magyarországon a zsidóság legjelentősebb zarándokhelyeinek egyike, Teitelbaum
Mózes csodarabbi nyughelye. A hagyomány szerint a csodarabbi a gyermek
Kossuth Lajost is meggyógyította és nagy jövőt, hosszú életet jósolt neki. Ezt
követően a város központja felé vesszük utunkat. Sétát teszünk a város főterén,a
Piarista templomba
és kolostorba, felkeressük a Kossuth-házat,
A volt
Megyeházán – Kazinczy és Kossuth egykori munkahelyén – régi
oklevelekkel, levéltári anyaggal találkozunk. Lehetőség lesz Magyarország
egyetlen Börtönmúzeumának a megtekintésére is.
Majd kipróbálhatjuk a Magas-hegyi libegőt. Sátoraljaújhely városa
büszkélkedhet Magyarország leghosszabb ülőszékes libegőjével is. A
libegő pálya hossza 1332 m. A felső állomásnál egy többszintes kilátóból
lehet megcsodálni Zemplén fővárosát, Sátoraljaújhelyt és a környező
vidéket. Ezt követően sétát teszünk a Magyar Kálváriához. A város 1936ban 14 stációból álló kálváriát épített, emléket állítva ezzel a Trianon által
elszakított országrészeknek. A hegy tetején a Szent István kápolna fogadja a
kirándulókat Ezután a festői szépségű kis falucskába,
Széphalomra teszünk egy kiruccanást. A várostól 5 km-re, a Hegyköz felé
haladva érjük el. Az országszerte ismert kis település zarándokhelye a
Kazinczy Ferenc emlékét tisztelőknek. A ma már Sátoraljaújhelyhez tartozó
kis település mai nevét is Kazinczynak köszönheti. Korábban
Kisbányácskának hívták. Kazinczy nyugvóhelye már a reformkorban
zarándokhely lett. A mauzóleumban berendezett kiállítás áttekintést nyújt az
életpálya főbb állomásáról. Maga az emlékcsarnok nem csupán irodalmi
emlékhely, hanem a Kazinczy kultusz központja is. Az emlékpark
természetvédelmi terület, amely helyet ad a Kazinczy család sírkertjének is.
Várható visszaérkezés Budapestre 21 óra körül. Belépők: kb. 3.000,- Ft/fő +
felvonó: 3.300,- Ft/fő

Részvételi díj: 12.990,- Ft/fő

Akciós ár: 9.190,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő (irodánkban kötelezően fizetendő)

Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő
Program változtatás 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

