
Kirándulás Lubaczówba és Lembergbe 
2010. május 20 (csütörtök)- 24 (Pünkösdhétfő)  

 
Az Érdi Lengyel - Magyar Kulturális Egyesület 2010. május 20 - 24. között 
(csütörtök - hétfő) között autóbuszos kirándulást szervez Lubaczówba és Lembergbe. 
A kirándulást "A lengyel menekültek Magyarországra való érkezésének 70. 
évfordulója" c. program második része keretében szervezzük, hiszen a 
Magyarországra internált lengyel katonák egy része ezekről a területekről származott.  
A kirándulás részvételi díja egyesületi tagoknak 6.500 Ft + 400 złoty és 240 hryvnia, 
a nem tagoknak 10.000 Ft + 400 złoty és 240 hryvnia, amely tartalmazza az 
útiköltséget, szállásköltséget félpanzióval az idegenvezető költségét, és a  
belépőjegyeket.  A złoty és hryvnia részt legkésőbb az autóbuszon kérjük befizetni! 
A szállás a "DUKAT" szállóban, Horyniecben 2, 3 és 4 ágyas, fürdőszobás 
szobákban lesz.  A házaspárok részére 2 személyes szobákat biztosítunk.  
 
NAGYON FONTOS:  érvényes útlevél kell! 
 

Részletes program 
 

2010.05.20.(csütörtök) 
  6.00 órakor reggel indulás a Csuka Zoltán Városi Könyvtár elöl  

(Hivatalnok u.) 
  6 óra 30 perckor felszállási lehetőség  a Budapesten a Déli   
  pályaudvarral szembe lévő VOLÁN megállóhelynél (Krisztina körúton) 
  18.00 óra körül érkezés Horyniecbe, a szállodába  
  Helyfoglalás, meleg vacsora. 
 
2008.05.21. (péntek) 
  6.00 óra - indulás autóbusszal az idegenvezetővel Lembergbe (mindenki 
  úti csomagot kap, hogy útközben  megreggelizzen, de az indulás előtt a  

szállóban kapunk kávét és teát ).  
Az egész napot  Lembergben töltjük - városnézés (többi között a 
katedrális, templomok, híres temető, opera, bazár stb.) lesz. Ott 
ebédelünk és vacsorázunk. 

  Kb. 21.00 óra- visszatérés Horyniecbe, a szállóba. 
 
2010.05.22. (szombat)  
  8.00 óra - reggeli a szállóban 

 9.00 óra - indulás Lubaczówba és onnan az idegenvezetővel   
 megtekintjük a környéket,  megnézzük Dzików, Narol, Tomaszów  

nevezetességeit, ahol a II világháború alatt harcoltak a lengyel katonák. 
  Útközben Narolban ebéd. 
  Este tábortűz. Késő este visszatérés a szálláshelyre.    
 
2010.05.23. (vasárnap) 



  8.00 óra - reggeli 
  9.00 óra  - indulás Lubaczówba 
  Lubaczówban lehetőség lesz a szentmisén való részvételre, majd 
  Siekierski Zenóbia képei kiállításának megnyitója 
  Éttermi fogadás  -  (az étterem a Lubaczóvi Egyesület egyik tagjának  

(Anita Żmurko-Sieradzka) tulajdona 
  Városnézés 
  18.00- visszatérés a szálláshelyre- vacsora, szabadidő 
 
2010.05.24.(hétfő) 
  7.00 óra -reggeli 
  8.00 óra- indulás haza Kassán keresztül 
  Kb. 3 órás  városnézést tervezünk Kassán (dóm,  Márai Múzeum ) 
  Kb. 20.00 órakor érkezés Érdre. 
   
Megjegyzés: kisebb változások a helyi körülmények miatt lehetségesek. 
A szlovákiai területen szükség van euróra - egyrészt a váratlanul adódó kiadásokra 
(mosdó, vendéglő stb.), másrészt az esetleges belépőkre (Kassán). 
Ez utóbbiak "nem kötelező" kiadások, hiszen ez javasolt program! Az autóbusznak 
mindenképpen több helyen meg kell állnia, tehát ezért IS iktattuk be programként!  
Zsebpénzként annyit hozz magaddal, ami kb. fedezi a költségeidet – nagy 
vásárlásokra nem lesz lehetőség, tehát csak költőpénz kell! (fagyi, innivaló, kávé, 
ajándék stb.) 
 
Kérjük, amennyiben lehetőséged van, valamilyen csekély ajándékot hozz magaddal! 
(saját sütésű „magyaros” sütemény, bor, autentikus népi tárgy, hímzés, bármiféle 
apró ötlet, amivel kedveskedni tudunk lengyel barátainknak! 
 
Természetesen elvárjuk, ha a baráti – közösségi együttléten szeretnéd „földobni” a 
hangulatot, hozz magaddal erre megfelelő eszköztárat! (pogácsa, pálinka, nóta stb.) 
Amit hozol, azt várhatod el viszonzásképpen! 
 
A legfontosabb: nyitott szív, lélek, tágra nyílt szem – ezt feltétlenül hozd magaddal! 
De a térképet, útikönyvet se felejtsd el – bár ebből felkészülünk! 
 
És ezt a programot is nyomtasd ki és hozd magaddal! 
 
Rege Béláné  B.Megyes Klára 


