BFTE - KULT-TÚRA
Autóbuszos körutazás

Adventi túra
Zemplénben és Kassán
2017. DECember 16. szombat

Találkozó/indulás: 9:00-kor, Miskolc Búza tér (Görög katolikus templom
mögötti parkoló), Felszállási lehetőség: 9.25-kor Sajópetri, Római katolikus
templom előtti parkoló, 9.30-kor Sajólád, Polgármesteri Hivatal mellett.

Programok:

Tállya:
1992-es hivatalos magyar eredmény szerint Európa
mértani közepe nem más, mint a hazai falu, Tállya. A
Tokaj-hegyaljai borvidék területén fekszik, nem
véletlen, hogy boráról régóta híres. A tridenti zsinat
idején IV. Piusz pápa is megkóstolta, és igencsak ízlett
neki, emellett maga a hely is a szőlőtermesztés kapcsán kapta a nevét. A tatárjárás
után francia ajkúakat telepítettek ide, a Tállya az ő taille, vagyis irtás, vágás
szavukból ered.
Látnivalók közt teszünk sétát: a falu református, evangélikus és katolikus
temploma, a Balogh- és Rákóczi-kúria, az Encsy-féle ásvány- és őskori
leletgyűjtemény, az egykori vár romjai vagy a Maillot-kastély.

Boldogkőújfalu:
Úticélunk a mezőből százszámra kiemelkedő, különböző
méretű, sötétszürke andezit tömbökből álló sziklamező,
ahogyan hívják, kőtenger. A különleges látványt nyújtó,
hazánkban természeti ritkaságnak számító földtani
képződmény a Nagy-Korsós-hegyről érkező andezit
lávaár maradványa.

Kassa:
Először egy közös sétán megismerjük a
Szlovákia második legnagyobb városának
belvárosát. Kassán is, mint számos
nagyvárosban az adventi ünnepek alatt
tradicionális karácsonyi vásár és ünnepi
kivilágítás várja a látogatókat.
A sétánkon megtekintjük a felújított gótikus
Szt. Erzsébet Székesegyházat, a színház
épületét, a zenélő szökőkutat, a Rodostó-házat….
A séta utáni szabadprogram keretében, egyénileg a belvárosában mindenki
felfedezhet kellemes éttermeket, sörözőket, forralt borozhat, helyi ételeket
fogyaszthat a karácsonyi vásárban.
Érkezés: Késő esti órákban a kiindulási pontokra.
Utazás: 50 fős bérelt busszal.
Csoportvezetők: Makár Richárd, Nagy Szilvia

Jelentkezés módja:
tura@bfte.hu e-mail címen, vagy személyesen
Jelentkezési határidő:
2017. december 1. (péntek), illetve a szabad helyek erejéig.
Részvételi díj:
2.900 Ft/fő, melynek befizetésével válik a jelentkezés véglegessé.

Amennyiben a jelentkező a jelentkezését követően a túrán való részvételi
szándékát lemondja, és helyettesítéséről nem gondoskodik, a részvételi díjat
nem áll módunkban visszafizetni.
A programváltozás jogát fenntartjuk!

