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Bájos városok, romantikus kastélyok, mesebeli tájak 
 
Ez a programunk részben SZÉP kártyával is fizethető! 

 
Időpont: 2021. 

Utazás:  autóbusszal 

Elhelyezés: hotel*** 

Ellátás:  reggeli, vacsora igényelhető 

 
1. nap Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Délelőtt Ausztria egyik legszebb 

várkastélyát, a romantikus Kreuzenstein várát fedezzük fel. A több, mint százéves erődítmény egy erdős dombra 

épült, ahonnan lenyűgöző tájkép tárul elénk. Ezt követően a Klosterneuburg-i apátságot nézzük meg, mely egyedülálló 

kulturális kincseket is rejt. Napunk végén rövid séta a középkori hangulatot árasztó Purbach am Neusiedler See 

városában. A patakkal keresztül szelt városkában a vastag falú házakon régimódi, de annál hangulatosabb  boltíves 

kapualjakat, kőkeretes ablakokat láthatunk. Történelmi pincesorán 50 egyedi borospince található, ahol 

lehetőségünk lesz megízlelni a nemes nedűket . Az esti órákban érkezés a magyar-osztrák határ közelében lévő 

szálláshelyünkre.  

 

2. nap Reggeli után látogatás Lednice romantikus kastélyába, mely az Unesco világörökségének része, Csehország 

egyik legszebb látnivalója. A belső termek megtekintését követően séta a Lichtenstein hercegek egykori pazar nyári 

palotáját övező gyönyörű angolparkban. Innen utunk Morvaország gyöngyszemébe, Mikulov bájos kisvárosába vezet, 

mely történelmi emlékeivel, szűk macskaköves utcácskáival, büszke várával és ízletes boraival vár minket. 

Sziklaszirten magasodó vára, fennséges panorámát kínál a városra, a környező szőlőskertekre és a tájra. 

Szabadidőnkben lehetőségünk lesz felkeresni egy hangulatos borászatot is. Útban a szállásunk felé Valtice díszes 

barokk kastélyához is teszünk egy kitérőt, mely a Lichtenstein család téli rezidenciája volt több, mint 500 éven 

keresztül. Valtice főterén érdemes benézni a monumentális Mária Mennybemenetele templomba, ahol egy eredeti 

Rubens festményt láthatunk az oltár mögötti részen. Visszautazás a szállásra. 

 

3. nap Délelőtt Dévény várának romjaihoz látogatunk, mely a Duna és a Morva összefolyásánál, egy hatalmas szikla 

tetején áll, lenyűgöző látványt nyújtva az idelátogatóknak. A hajdani kővárat a 13. században építették, a történelmi 

Magyarország legnagyobb várainak egyikeként. Garai Miklós nádor bővítette az épületet reneszánsz palotává 1417-től. 

Számos tulajdonosváltás után a Báthoriak majd a Pálffyak birtokolták. Később a várat Napóleon visszavonuló seregei 

felrobbantották, azóta beszélünk vár helyett várromról. Később a szlovák fővárost, Pozsonyt vesszük célba. Gyalogos 

városnézés a gazdag magyar történelmi múlttal rendelkező belvárosban: Mihály kapu, Fegyvermúzeum, Jagelló 

torony, főtér, régi városháza, Prímási Palota, látogatást teszünk a felújított várban. Szabad program, majd a 

Kittseeben található híres Hauswirth csokoládéboltba teszünk egy kis kitérőt, ahol lehetőségünk lesz vásárolni a 

számtalan finomságból. Hazaérkezés a késő esti órákban.  

 

Részvételi díj: 44.900 Ft/fő, mely ár tartalmazza az autóbusz közlekedés, 2 éj szállás, 2 reggeli és az 

idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülőhelyi illeték, a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját. Üdülőhelyi 

illeték a helyszínen fizetendő, kb. 800 Ft/fő. 

Vacsora igényelhető: 7.800 Ft/fő (2 alkalom) 

 
Belépők: 

 Felnőtt: Gyerek/Kedvezményes 

Kreuzenstein vára: 10 Eur 5 Eur (6-16 év) 

Klosterneuburg-i apátság 15,5 Eur 5,5 Eur (6-14 év) 

Lednice kastélya:    

I és II túra 150 Czk 100 Czk 

III túra 50 Czk 30 Czk 

Pálmaház 60 Czk 40 Czk 

Janohrad 50 Czk 30 Czk 

Minaret 40 Czk 20 Czk 

Valtice – kastély:  200 Czk 160 Czk 

Mária mennybementele templom:   

Hercegi túra:  100 Czk 80 Czk 

Birodalmi túra: 150 Czk 100 Czk 

Dévény vára: 4 Eur 2 Eur 

A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek, kismértékben változhatnak. 

 

Kellemes, élményekben gazdag utazást kívánunk! 
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