Węgierskie Sarospatak

„relaks w basenach bądź zwiedzanie”
”Jeśli świat jest kapeluszem dobrego Boga, to Węgry są bukiecikiem w tym kapeluszu „–
pisał węgierski poeta okresu romantyzmu Sándor Petőfi.

Cena: 105 zł

Termin: 27.07. / 27.08 2017
PROGRAM:

Wyjazd z Nowego Sącza o godz. 4:00, Krynicy- Zdrój o godz. 04:30. Przejazd przez Bardejów, Trebisow aż do
Sarospatak. Grupa chcąca zrelaksować się i wypocząć na basenach uda się na całodzienne leniuchowanie przy
różnorodnych basenach w Sarospatak. W Kompleksie znajduje się aż 9 dostępnych basenów o rożnej
temperaturze i zróżnicowanej głębokości. Druga grupa, która będzie chciała poznać historię i urok małego miasteczka
uda się do centrum Sarospatak zwanego „Atenami nad Bodrogiem”. W pierwszej kolejności zwiedzimy słynny
malowniczy zamek Rakoczyk położony na skarpie. Najstarszym elementem zamku jest wieża z XVII wieku,
pomiędzy wieżą a wschodnim skrzydłem znajduje się renesansowa loggia zwana także galeria Zuzanny Lorantffy.
W murach zamku funkcjonuje muzeum Rakoczych w którym obejrzymy liczne pamiątki i przedmioty należące
niegdyś do rodziny Rakoczych. W kazamatach zaś urządzony został gabinet figur woskowych
przedstawiających historię postaci z czasów Rokoczych. Następnie udamy się do najstarszej świątyni na Węgrzech
kościoła parafialnego św. Elżbiety, gdzie przykuje naszą uwagę barokowy ołtarz. Udamy się również do
kolegium kalwińskiego założonego w 1531 roku, w którym obejrzymy wystawę poświęconą historii szkoły,
zbiór kalwińskiej sztuki sakralnej oraz zabytkową bibliotekę. Ciekawostką jest, iż w kolegium przechowywana
była od roku 1708 do 1939 Biblia królowej Zofii- pierwsza próba przekładu Biblii na język polski. Po zwiedzaniu
udamy się w samo centrum miasta, gdzie naszą uwagę zwrócą domki mieszczańskie z lat 70 i 80, które nawiązują
do mitycznej przeszłości Węgier. W centrum zachowany został układ ówczesnych ulic i ogólny układ
architektoniczny miejsca, zaś szczególną atmosferę osada zawdzięcza architektowi Imre Makovecz’owi,
autorowi pięknych i charakterystycznych gmachów Domu Kultury i Gimnazjum Arpada. Sárospatak otrzymało w
1987r.medal Hilda – wyróżnienie przyznawane za osiągnięcia w kreowaniu rozwoju przestrzennego miast. Powrót do
Krynicy i Nowego- Sącza ok. godz. 22:00.

CENA ZAWIERA:

przejazd autokarem, usługę pilota- przewodnika, ubezpieczenie NNW

CENA NIE ZAWIERA:

biletu wstepu na baseny; dorośli 22PLN, dzieci, studenci,emeryci 18PLN + dodatkowe atrakcje płatne
bilety wstepu do zwiedzanych miejsc ok 45PLN
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