
M a g y a r  K a t o l i k u s  M i s s z i ó 81925 München
 Ungarischsprachige Katholische Mission Oberföhringer Str. 40

Tel.: 089/ 98 26 37
Fax: 089/ 98 54 19

E-mail: info@ungarische-mission.de
http://www.ungarische-mission.de

München, 2012. december 15.

Egyházközségi zarándoklat
 magyar szentek és történelmi személyiségek nyomdokain 

2013. szeptember 28-tól október 5-ig

Program

1. nap, szombat, szeptember 28.: München – Pozsony
Indulás: reggel 6.00-kor az Alter Botanischer Garten Elisenstr.-Neptun szökőkúttól
Útvonal: München – Bécs – Pozsony
Pozsonyban megtekintjük a város nevezetességeit (az óvárost, a várat, a Szent-Márton 
székesegyházat, a Klarisszák templomát, Mihály-torony…)
Vacsorázni a városban egy előre lefoglalt étteremben fogunk.
Éjszakai szállásunk a pozsonyi Saffron Hotelben lesz.

2  . nap, vasárnap, szeptember 29.:   Nyitra – Zólyom – Losonc – Rimaszombat – Rozsnyó 
Nyitrán ellátogatunk a székesegyházba, majd tovább utazunk a Garam-völgyén át Zólyomba, 
ahol megtekintjük a várat, ahol Balassi Bálint született. Az emléktáblánál koszorúzás és rövid 
irodalmi megemlékezés. Majd tovább utazunk Rozsnyó felé. Rozsnyóban felvidéki kultúrest a 
Gömöri Néptánc Együttes előadásában.
Éjszakai szállásunk Rozsnyóban a Kras Hotelben lesz.

3  . nap, hétfő, szeptember 30.:   Krasznahorka – Betlér – Kassa – Nagydobrony
Reggeli után tovább utazunk Krasznahorka vára és a betléri kastély felé. Az Andrássy grófok 
gyönyörű rezidenciáinak megtekintése után utunkat Kassa felé folytatjuk. Kassán megnézzük 
a belvárost, a Szent Erzsébet-dómot, a Rákóczi-házat és megkoszorúzzuk II. Rákóczi Ferenc 
szarkofágját a kriptában. Majd tovább utazunk Nagydobronyba, éjszakai szállásunkra. 

4.   nap, kedd, október 1.:   Munkács – Beregszentmiklós – Vereckei-hágó – Nagydobrony
Megtekintjük Munkács nevezetességeit (Rákóczi-vár, Fejér-ház…), majd tovább indulunk a 
Vereckei-hágó felé, ahol koszorúzásra és rövid történelmi megemlékezésre kerül sor. 
Útközben még megnézzük a beregszentmiklósi várkastélyt, ami Zrínyi Ilona tulajdona volt. 
Nagydobronyban vacsora után kárpátaljai táncház.

5  . nap, szerda, október 2.:   Sárospatak – Eger
Ha a határátkelés nem vesz több órát igénybe, akkor megtekintjük Sárospatakon a várat, a 
Szent Erzsébet-templomot és házat. Délután indulunk Egerbe, ahol vacsora után egy 
szépasszonyvölgyi borospincében cigányzenés borkóstolón veszünk részt.
Éjszakai szállásunk Egerben a Korona Hotelben lesz.



6. nap, csütörtök, október 3.: Eger – Esztergom
Reggeli után megtekintjük helyi idegenvezetővel Eger nevezetességeit (óváros, vár, líceum, 
bazilika, megyeháza, Fazola-kapu…..)
Délután tovább indulunk Esztergomba, ahol vacsora után lehetőség nyílik egyénileg átsétálni 
a Mária-Valéria hídon át Párkányba. 
Éjszakai szállásunk az Esztergom Hotelben lesz. 

7  . nap, péntek, október 4.:   Esztergom – Visegrád – Szentendre – Győr
Délelőtt megtekintjük az óvárost, a Bazilikát, Mindszenty József sírjánál rövid áhítat és 
koszorúzás. A Bazilikában magyar nyelvű szentmisét celebrálunk. Tovább utazunk 
Visegrádra, ahol megtekintjük a Mátyás-kori Fellegvárat és a Salamon-tornyot. Ezután az 
utunk a  
Duna-kanyar kapujában, gyönyörű környezetben fekvő Szentendrére vezet, ahol a főbb 
nevezetességek megtekintése után lehetőség nyílik egyénileg megcsodálni a kis művészváros 
szépségeit. A délutáni órákban tovább utazunk Győrbe, ahol vacsora után esti séta a városban.
Éjszakai szállásunk a Hotel Rába City Centerben lesz.

8  . nap, szombat, október 5.:   Győr – München
Reggeli után helyi idegenvezetővel gyönyörködhetünk Győr nevezetességeiben: sétálóutca, 
virágpiac, Karmelita templom, Napóleon-ház, Bazilika, könnyező Mária kép, Apor Vilmos 
szarkofágja és Apor Vilmos Múzeum.
A kora délutáni órákban indulunk vissza Münchenbe.
Megérkezés az esti órákban kb. 22.00-kor az Alter Botanischer Garten Elisenstr.-Neptun 
szökőkúthoz

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Utazás: modern autóbusszal és magyar autóbuszvezetővel

Részvételi díj: 590 €

Egyágyas felár: 710 €

A részvételi díj tartalmazza: elszállásolás egy- vagy kétágyas, középkategóriájú hotelekben, 
zuhanyzóval és WC-vel ellátott szobákban; félpanzió, magyar nyelvű idegenvezető, lelki 
vezetés, belépődíjak, borravalók (az ebédek kivételével minden költség).
Fizetési feltételek: jelentkezéskor, de legkésőbb 2013. február 28-ig 200,- Euró előleg 
befizetése. A részvételi díj többi részét 2013. június 30-ig kell befizetni.
Túljelentkezés esetén az előleg befizetési sorrendje a döntő.

Szeretettel várjuk jelentkezésüket! Jelentkezni lehet a misszión vagy szentmisék után a 
sekrestyében.

Merka János
plébános

Ui. Befizetni  : „Zarandoklat” megjegyzéssel az alábbi számlára lehet:  
Johann Merka, Liga-Bank Regensburg, Kto-Nr: 2164990, BLZ: 75090300
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