
 

 

Kassa – Szepesség 
2015. április 18-19. 

2 nap, 1 éjszaka 

 
Csodáld meg velünk Kassa és a Szepesség szépségeit nagyon kedvező áron. 

 

Részvételi díj: 50,-EUR+2.000,-Ft/fő 
 

PROGRAM: 
 

I. nap  
Indulás a korareggeli órákban Budapestről a Hősök Teréről. (Felszállás Budapesten, illetve az 

M3 autópálya mentén lehetséges. Az autóbusz az út hosszúságára tekintettel nem tesz kitérőt!) 

Kb. 10.00 érkezés Kassára – a magyar nyelvű idegenvezető csatlakozása a csoporthoz . 

 

Városnézés: Schalkház, Thália Színház, címer, a 

legrégebbi zsinagóga, Harang utca, középkori 

temető, Megyeháza, Fekete Sas fogadó, Szent 

Mihály kápolna, Szent Erzsébet székesegyház, 

Orbán torony, Megay cukrászda, Városháza, a 

volt Nemzeti Színház, Premontrei templom, 

Miklós börtön, Rodostói ház, Linódy Lantos 

Sebestyén emléktábla, Andrássy palota , Koldus 

háza, Immaculáta, Szepességi Kamara épülete, 

Eszterházy János szobra, Márai Sándor emlékház és szobor . 

 

kb. 14.30 órakor a szállás elfoglalása (Hotel *** Kassa,  Kassa belvárosában) 

 

Fakultatív délutáni program lehetőség:  
A Domonkos tér megtekintése, a zenélő szökőkútnál, a Megay cukrászdában egy kávé, 

sütemény elfogyasztása. 

 

Vacsora egy hangulatos sörözőben a belvárosban: leves, főétel/knédli párolt káposzta, sülthús, 

desszert, sör vagy egy üdítő. Ára: 9,-EUR egyénileg fizetendő! 

 



II. nap  
 

Reggeli a szállodában  

08:30  Indulás a Szepességbe  

 

09:00 Érkezés Eperjesre – egy rövid séta a Főutcán. 

Zsinagóga, Caraffa emléktábla, templom, Neptum 

szökőkút, Klobusnyicky ház, Rákóczi emlékek. 

 

10:15 Indulás Szepeskáptalanba – a szlovák Vatikánba  

 

11:15 Érkezés, a Vatikán megtekintése, valamint a 

Kanonok utcából a Szepesi vár történetének ismertetése 

/ innen kiváló a rálátás a várra /. 

 

12.15 Indulás a Szepesi csárdába – fakultatív ebédszünet 

– kiváló szlovák specialitásokat kínálnak. 

 

13:30 Indulás Löcsére ,városnézés helyi magyar nyelvű 

idegenvezetővel 

 

15:45 Indulás Magyarországra  

kb.: 21:00 érkezés Budapestre, a Hősök Terére. 

 

A részvételi díj magában foglalja: 

 utazást autóbusszal  

 szállást 1 éjzsakára Kassán, svédasztalos 

reggelivel, idegenforgami adót 

 magyar nyelvű idegenvezetést Kassán és a 

Szepességben. 

 
 

A részvételi díj nem tartalmazza: 

Utas- és balesetbiztosítást – mindenkinek magának kell intézkedni felőle! 

A belépőjegyek árát az alábbiak szerint: 

      1. nap       Szent Erzsébet Székesegyház 2 EUR egységes 

Rodostói ház    3 EUR felnőtt 

2 EUR nyugdíjas, diák 

Márai emlékház  2 EUR  felnőtt 

1 EUR nyugdíjas  

      2. nap Szepeskáptalan  2 EUR  egységes  

Lőcse – templom   2,5 EUR egységes. 

1. napi vacsora a belvárosban:   9,-EUR 

 

Jelentkezési határidő: 2015. március 16. 
 

Jelentkezni Szántó Tímeánál lehet a szabadido@vpdsz.hu e-mail címen a mellékelt 

jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével. A részvételi díj megfizetéséről a résztvevők 

a későbbiekben kerülnek tájékoztatásra. 

 

A kirándulás min. 35 fő jelentkezése esetén kerül megrendezésre! 

mailto:szabadido@vpdsz.hu

