
Autóbuszos kirándulás Dunán túl és határon túl 

2019.július 18-21. (csütörtök-vasárnap) 

Négy napos autóbuszos kirándulás MHTE tagok részére 

 

Túravezető: Fekete Istvánné 

Indulás: 2019. 07. 18. csütörtök reggel 7.00 órakor a búza téri görög katolikus 

templom mögötti parkolóból. Gyülekezés 6.45 órától 

1. nap 2019.07. 18.  Útvonal: Miskolc – Dinnyés – Bokod – Császár – Győr 

(szállás elfoglalása) 

Dinnyésen a Várpark igazi kuriózum, ami harminc magyarországi vár makettjével, s a 

Guinness World Rekord könyv bejegyzéssel büszkélkedhet. 

Belépő: csoportos 20 főtől 650,- Ft  

Bokod a Lebegő halászfalu elnevezést is kiérdemelte. 

  A lebegő halászfalu 

Belépő: nincs 

Császár községben a látogatók a vadnyugaton érezhetik magukat. Minderről gondoskodik a  

Henryx Westerncity, mely berendezésének majdnem minden eleme eredeti, azaz 

Amerikából származik. 

Belépő: ingyenesen látogatható 

 

2. nap 2019.07.19.  Útvonal: Győr – Pannonhalma 

Győr az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városa. A folyók találkozása, az utak 

összefutása, a győri emberek vendégszeretete, a fiatalos lendület, és a város izgalma: ez 

Győr, a találkozások városa. Belvárosa számtalan látnivalóval bűvöl el, mint pl. a Városháza, 

Széchenyi tér, Káptalan domb, Duna kapu tér, stb. 

Belépő: kidolgozás alatt, valószínű, hogy csak egy helyszín lesz benne, ahol fizetni kell 



A Pannonhalmi Bencés Főapátság mai is működő monostor, ahol 40 fős szerzetesközösség él, 

akik az ora et labora szellemében végzik a liturgiát. A Lombkorona tanösvényen való séta 

kiváló lehetőséget nyújt a panorámában való gyönyörködésben. 

Belépő az apátságba: diák, nyugdíjas, pedagógus 1.200,-Ft   

 

   Pannonhalma, Lombkorona tanösvény 

 

3. nap 2019.07.20. Győr – Fertőd – Fertőrákos – Myrafalle-vízesések 

A fertődi kastély Esterházy (Fényes) Miklós elképzelései és tervei alapján épült a 18. század 

második felében. A kastély, s az azt körül ölelő park szemet gyönyörködtető látvány. 

 Belépő: felnőtt: 2000,- Ft diák, nyugdíjas 1000,- Ft (tárlatvezetéssel) 

Fertőrákosi kikötőből induló sétahajó Mörbisch-ig és vissza a Fertő-Hanság Nemzeti Park 

peremkerületén. Az utat a kapitány ismertetője még élvezetesebbé varázsolja. 

Belépő: felnőtt: 1.700,- Ft, nyugdíjas: 1.500,- Ft gyerek: 1.100,- Ft (5-14 év) 

Muggendorfból indul a sétaút a Myra-vízesések felett. A Myrafalle minden generáció 

számára jól járható, barátságos túra és vizipark, de egy kicsit történelem is, hiszen Mária 

Teréziát is elbűvölte a látványa. 

Belépő: felnőtt 3.5 euro, gyerek: 1 euro (6-14 éves korig) 

Myrafalle-i vízesések 

 

 

 



4. nap 2019.07. 21. Vinye (Cuha tanösvény) – Eplény – Miskolc 

A Magas-Bakony egyik méltán közkedvelt kiránduló helye a Cuha tanösvény. A sziklás völgy 

számtalan védett növény és állatfaj számára nyújt menedéket. Kirándulóerdő illetve erdei 

tanteremmel is büszkélkedik a szurdok. Rövid séta (kb. 1.5 óra) a szurdokban, ami bárki 

számára megtehető. Az ösvény pihenőkkel, padokkal van ellátva, aki elfáradt, annak 

lehetősége van pihenni, s megvárni a visszafelé jövő csoportot. 

Belépő: nincs 

 Cuha tanösvény, egyik viaduktja. 

 

 

Eplény: Mesebeli bakonyi környezet, csodálatos kilátás, csicsergő madarak!  Mindezt az 

Eplényi libegő teszi lehetővé számunkra. 

Belépő: gyerek, diák, nyugdíjas 1.000,- Ft 

 

A belépők tájékoztató jellegűek, 2018. évi árak alapján vannak feltüntetve!!! 

 

A program egy tervezet, mely indokolt esetben módosítható vagy felcserélhető. 

 

Részvételi díj irányár: MHTE tagjai részére e-mailben megküldve a levelezőlistán. 

I. részlet befizetése: 10 000 Ft a 2019. évi közgyűlésen 

II. részlet befizetése: 2019. május 2-án elnökségi ülésen, Selyemrét u. 30. sz. alatt, 

16,30-18,30-ig. 

Jelentkezési határidő: 2019. január 15. 

Jelentkezés: Fekete Istvánnénál e-mailben: ppedit53@freemail.hu 
 

 

 

 

 


