
Autóbuszos kirándulás a királyok városába Székesfehérvárra és környékére 

MHTE tagok részére 

2019. augusztus  17-22.  szombat- csütörtök (6 nap-5 éjszaka) 
 

 

Indulás : 2019. augusztus 17-én szombaton reggel 6.00 órakor a búza téri görög katolikus templom 

parkolójából. 

Gyülekező: 5.45 órakor 

Útvonal: Miskolc - Esztergom - Párkány – Martonvásár – Székesfehérvár 

 

Programunk:  

 

1. nap: augusztus 17. szombat   

Utazás Miskolcról Esztergomon és Párkányon keresztül. Útközben látogatást teszünk Esztergom híres 

Bazilikájában, majd Martonvásárra megyünk. Itt megtekintjük a Brunszvik kastélyt benne a Beethoven 

Emlékmúzeumot. Sétálhatunk a gyönyörű kastélyparkban, ahol Brunszvik Teréz az első magyar 

kisdedóvó megalapítója is gyakran megpihent. Utunkat folytatjuk Székesfehérvárra, ahol felfedezzük a 

várost: Székesegyház, Szent Anna  Kápolna, Aranybulla  emlékmű, Nemzeti Emlékhely, Országalma. 

 

.  

 

 

 



2.  nap: augusztus 18. vasárnap 

A  Bory vár felfedezése után Tác Gorsium szabadtéri múzeumában, az ókor emlékeiben 

gyönyörködhetünk. 

 

3.  nap: augusztus 19. hétfő 

Kirándulunk Nadapra, ami a „szintezési ősjegyről” nevezetes, vagyis a magasságméréseket mind ehhez az 

alapponthoz határozzák meg. 

 

 
 

A másik érdekes látnivalót Pákozd közelében fogjuk megtekinteni, ezek az úgynevezett Ingókövek, 

amelyek az összetöredezett gránitfelszínt alakító erózió által kiemelkedtek a környezetükből. 

 

 

 
 

 

 

 



4. nap: augusztus 20.  kedd 

Agárdon a Gárdonyi Emlékházat tekintjük meg. Strandolás. Délután részvétel a Királyi Napokon, ahol 

szabadtéri előadások, zenekari bemutatók, utcazene, folk estek stb. lesznek. 

Szabad program. 

 

5. nap: augusztus 21. szerda 

Utazás Csókakő várához. Innen 2 túra indul. 

Rövid túra: Csákberénybe, onnan busszal Gántra 

Hosszú túra: Gántra, ahol a két csoport megtekinti az Európában is egyedülálló bemutatóhelyet, a 

Bauxitföldtani Parkot. 

 

6. nap: augusztus 22. csütörtök 

Délelőtt strandolás, majd hazafelé vesszük utunkat. Megállunk Hatvanban, ahol a Grassalkovich 

Kastélyban lehetőségünk lesz megtekinteni a vadászati kiállítás anyagát. 

 

 
 

Érkezés az esti órákban. 

 

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

Szállás és vacsora Agárdon. 

 

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

I. részlet befizetése: 17 000 Ft a 2019. évi közgyűlésen 

II. részlet befizetése: 2019. július 4-én elnökségi ülésen, Selyemrét u. 30. 16,30-18,30-ig. 

Jelentkezési határidő: 2019. január 15. 

Jelentkezés: Fejér Ildikónál e-mailben: fejerildi52@gmail.com 

Szervező: Fejér Ildikó 

Túravezető: Palotai Attila 

 

 

  

 

  

 

 

 

 


