
 
Az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület 2015. évi lengyelországi útjáról …. 

 
 
A kedvcsináló programban már részletesen leírtam a látnivalókat, nevezetességeket, most elsősorban a 
konkrét információkat közlöm. 
Augusztus 6-9-ig tart az idei lengyelországi utunk, az Ojcówi Nemzeti Parkba és környékére. 
A szállás Modlnicában (Krakkótól kb. 30 km-re ÉNy-ra) lesz, a Park Hotelben 2-3 személyes 
szobákban. http://www.parkhotel.com.pl/ 
 
Indulás: 6-án, csütörtökön reggel  6 órakor az érdi Stop Shop elől, fölszállási lehetőség 6,05 
perckor Diósdon a Sparnál, 
6,30 perckor a Déli Pu-nál, vasúti kocsi-étterem elől. (ha valaki nem tudja, hol van, hívjon föl)  
Visszajelzést kérek, hogy ki, hol száll föl!!!! Elkésni természetesen nem illik! 
 
Programunk: 
 

1. nap - Indulás Érdről 6 órakor, Diósdon fölszállás 6,05-kor,  Bp 6,30-kor a Déli Pu-nál. 
Megállás Ipolyságon, a főtér és a Városi Könyvtár meglátogatása (100 km) , indulás 9,30, 
Rózsahegy (Farkasd- Vlkolinec)  műemlékfalu (150 km), a világörökség része meglátogatása 
(gyalogtúra!), érkezés 12 órakor, indulás 15 óra, Modlnica 180 km érk. 18 órakor, vacsora 
19,30, ismerkedés. Kb. 430 km 

 
2. nap  - Reggeli után indulás 8,30 órakor, Rabsztyn, a vár megtekintése – Ogrodzieniec, 

várlátogatás, minivárak megtekintése,  -  Ojców, Nemzeti Parkban séta, várlátogatás - 
Pieskowa Skala, kastélylátogatás, Buzogányszikla – Modlnica, vacsora 19 órakor. Kb. 130 km. 

 
3. nap  -  Reggeli után indulás 8,30-kor, Krakkó  Koszciusko-domb, Wawel, Jagelló-egyetem, 

Főtér, szabadprogram. (Krakkó kb. 30 km-re van a szállástól.) Vacsora 19 órakor. 
 
4. nap - Reggeli után indulás haza 9 órakor, Wadowice, a pápa szülőhelyének meglátogatása, 

Kalwaria Zebrzydowska, a barokk műemlékegyüttes megtekintése, szentmise,  Bp. Érd 
összesen 480 km Érkezés kb. 20,30 órakor Bp-re. 

 
A program természetesen változhat – a körülményektől (is) függően. 
Nem lesznek nagyon nagy távolságok a gyaloglásban (egyedül a farkasdi túra kivétel, ott kb 1 km-t 
kell gyalogolni a célig), de azért sportosan kell készülni. Hiszen a városnézés is, a várnézés, 
kastélylátogatás is gyaloglással jár. 
 
A forintot (11, illetve 13 ezer  Ft-ot) már  minden résztvevő befizette, a 430 Zlotyt az autóbuszon 
szedjük majd össze. Amennyiben a végén megmarad egy kis pénz, visszaadjuk.  
Szükség lesz Euróra is, hiszen nincs benne a felvidéki belépő költsége, illetve költőpénz a Felvidéken!  
(kb. 5-6 Euróra lesz szükség)  
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! 
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, 2015. június 27.   Bazsóné Megyes Klára 


