
 
Kedves Barátaink! Már hagyomány, hogy Egyesületünk augusztus 20-i ünnepet    
Lengyelországban tölti 
Az idén, több barát kérésére, ismét a Lengyel Tátrába utazunk. 
 

Kirándulás Zakopanéba 
2012. augusztus 18-21.  

 
Az Érdi Lengyel - Magyar Kulturális Egyesület 2012.augusztus 18 - 21. között 
(szombat - kedd) között autóbuszos kirándulást szervez Zakopanéba. A kirándulás 
részvételi díja egyesületi tagoknak 15.000 Ft + 280 złoty, a többi résztvevőnek 
17.000 Ft + 280 złoty, amely tartalmazza az útiköltséget, szállásköltséget 
félpanzióval (reggeli, meleg vacsora),   a  belépőjegyeket, Kasprowy Wierch 
függővasút költségét. Szállás 2-3-4 ágyas fürdőszobás szobákban. A forint költséget 
legkésőbb április 30-ig  kell befizetni. Lehet már február 17-én a rendezvényen,agy a 
húsvéti rendezvényen (március 31) befizetni az előleget. A  złotyt legkésőbb az 
autóbuszon kérjük befizetni.  Zsebpénzt (mosdó, üdítő) zlotyban és Euróban 
(Szlovákia) mindenki hozzon magával. 
Indulás: 2011 augusztus 18-án (szombat) 6.00 órakor reggel Érdről, és 6.30 órakor 
Budapestről (az indulási helyek a szokásosak, de később még részletesebb 
információkat adunk). 
Biztosítás: Mindenki saját maga intézi. Javasoljuk a térítésmentes Európai 
egészségügyi kártya megszerzését az E111-es formanyomtatvány útján. Ez a 
biztosítás a sürgősségi ellátásra jogosít. 
 

A részletesebb programot később állítottjuk össze, előzetesként a következő: 
 

2012.08.18.(szombat) 
  6.00 órakor reggel indulás Érdröl, majd 6.30 Budapestról. 
Útvonal: Besztercebánya – Felsőzubrica, Orawka, 
 18.00 óra körül érkezés Murzasichlebe ( 10 km-re Zakopanétól)  
  Helyfoglalás, meleg vacsora.   
 
2012.08.19. (vasárnap) 
   Lehetőség részvételre a szent misén (a templom- 3 percre van a  
  panziótól) 
  8.00 óra - reggeli 
  9.00 óra - indulás Kuznicebe, ahonnan felmegyünk függővasúttal a  
  Kasprowy Wierch csúcsra (1989 m. magasság)  
  Zakopane nevezetességeinek-régi templom, temető, Tátrai Múzeum,  
 séta a faépületek útvonalon- zakopanei piac 
  18.00 órakor érkezés a panzióba. 
  Meleg vacsora után "ismerkedő est".    
 
2011.08.20 (hétfő) 
    Lehetőség van a Magyarországért bemutatott szent misén való   
  részvételre  



  8.00 óra - reggeli 
  9.00 óra - indulás Morskie Okoba (külön engedélyt kaptunk, hogy saját 
  busszal mehetünk, ahol csak gyalog ill. lovas kocsival  lehet menni,  
  így nem kell 10 km-t gyalogolni, csak 1,5 km-t). Morskie Okonál  
  (Tengerszem) lehet sétálni, továbbá felmenni a Czarny Staw-hoz  
  ( Fekete Tóhoz), fényképezni, az ottani vendéglőben megenni  és  
  meginni valamit 
              Visszafelé egy gyönyöri útvonalon, a lengyel Szepességen (Szpison)  
 keresztül megyünk, megnézzük Nedec várát,  ott voltunk már , de azóta  
 sok szép termet helyreállítottak. 
             18.00 órakor visszatérés a panzióba. 
                      Vacsora, vacsora után séta és  társalgás.  
 
2012.08.21.(kedd) 
 
  8.00 reggeli 
  9.00 órakor indulás haza felé. Megállás Zakopanéban, vásárlási  
  lehetőség. 

11.00 órakor indulás Poprád (Szepesszombat megtekintése), Fülek felé, 
hazautazás. 

                   kb. 19.30 érkezés Budapestre és 20.00 érkezés Érdre 
 
Megjegyzés: A fenti program vázlatos. A részletesebb programot később küldjük 
meg. Kisebb változások lehetnek. A program összeállításban és előkészítésénél nagy 
segítségét kaptam az évfolyamtársamtól (a panziót, ahol megszállunk az ő lánya 
vezeti), aki intézi a Kasprowy csúcsra-függő vasúti jegyeket és a Morskie Okohoz az 
útvonalengedélyt. 
A forint befizetés a buszköltségét valamint szállásfoglalót (amelyet bankon keresztül 
átutalunk) tartalmazza. A költségek a telt autóbuszra vonatkoznak , aki befizeti a 
buszköltséget, ha esetleg utána kiderül, hogy nem tud utazni, gondoskodjon a 
helyettesről, mert a befizetett összeget nem tudjuk visszafizetni. Jelentkezés: Rege 
Béláné : rege-bela @freemail.hu; tel: 70-514-3275 , telefon 23-363 782, mobil: + 36 
70 514 3275  
 
      Üdvözlettel: Wlada. 
 
 
 
 
 


