
Az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület 2016. évi lengyelországi útjáról, Nyugati-
Beszkidek, Ustron 

 
 
A kedvcsináló programban már részletesen leírtam a látnivalókat, nevezetességeket, most elsősorban a 
konkrét információkat, illetve a változásokat közlöm. 
Augusztus 11-14-ig tart az idei lengyelországi utunk, az Nyugati Beszkidekbe, Ustron és 
környékére. 
A szállás Ustronban lesz, a Jawor Szállodában, 2-3 személyes, fürdőszobás szobákkal. 
 
Indulás: augusztus 11-én reggel 6 órakor Érdről. a Stop-Shop elöl, fölszállás a Kaszinónál, majd 
Diósdon az Intersparnál. 6,30-kor Bp-en a Vagon étteremnél. 
 
 
Programunk: 
 

1. nap - Indulás Érdről 6 órakor, a busz megáll a Kaszinónál és Diósdon is. Bp.  6,30-kor a Déli 
Pu-nál. A Felvidéken megállunk Sztrecsnó váránál, megnézzük a várat. Nem túl nehéz, de 
emelkedős séta. Itt Euróra is szükség van, de ezt magában foglalja a befizetett pénz.  
Majd Csehországban egy picit utazunk, a Jablunkai hágón át érünk át a cseh-lengyel határon, 
Cieszyn – városnézés. Érkezés Ustronba, vacsora 19 órakor, ismerkedés. Kb. 370 km 

 
2. nap  - Reggeli után indulás 8,45 órakor, Pszczyna – várlátogatás, skanzen. Goczałkowice – „a 

világ kertjei”= kertnéző program, - Skoczów, városnézés, szabadprogram,  Kaplicówka-hegy - 
Ustron, vacsora 18 órakor.  Ezen a napon idegenvezetővel megyünk, az ő javaslata alapján 
változhat is program  Kb. 100 km.  

 
3. nap  -  Reggeli után indulás 8,45-kor, Wisla - múzeumlátogatás, Istebna – Kawoluk kunyhó, 

Koniakow – csipkemúzeum,  Ustron- Czantoria, libegő. Vacsora 18 órakor. Kb. 60 km. 
 
4. nap - Reggeli után indulás haza 9 órakor, szentmise talán Istebnában, de ez változhat. Az is 

lehet, hogy előző este lehet menni szentmisére.  Megállunk Besztercebányán – főtér 
megtekintése. Érkezés kb. 20,30 órakor Bp-re. Kb. 390 km. 

 
A program természetesen változhat – a körülményektől (is) függően. 
 
 
Költségek: 11, illetve 13 ezer  Ft + 430 Zloty.     
A befizetett összeg tartalmazza: útiköltség, parkolás, útdíj, szállás, félpanziós ellátás, belépők, 
idegenvezető.  
Költőpénzt mindenki tetszése szerint hozzon magával, azt figyelembe kell venni, hogy nincs ebédünk! 
Nem ismerem a helyi körülményeket, de számítani kell arra, hogy második napra nem tudunk 
vásárolni! És a panzióban pedig nem illik a reggelizés után még csomagolni, kivéve, ha nem ettük meg 
a reggelinket. 
Az esti találkozóhoz lehet hozni valamiféle sütit, italt. És persze hozni kell a pozitív hozzáállást, a 
jókedvet, az empátiát egymás és a vendéglátó lengyelek iránt! 
 
Fontos információ: a biztosítást mindenki maga intézi! 
 
 
Diósd, 2016. 07. 28.   Bazsóné Megyes Klára 


