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Územie Košického kraja – Horné Medzibodrožie
Medzibodrožie je skutočný ostrov obkolesený tromi riekami a spojený s okolitým svetom iba niekoľkými
mostmi. Ostrov ticha, kde večer počuť kŕkanie žiab a spev slávika. Je už málo regiónov, ktoré majú takú
silnú identitu a charakter. Pokiaľ sa chceš plaviť po rieke, ktorá svojim charakterom a prírodou
pripomína malú Amazonku, bicyklovať sa po hrádzi a pozerať, ako pastier napája dobytok z vahadlovej
studne, sedieť pri mŕtvych ramenách a pozorovať volavky, kúpať sa v ešte naozaj čistej vode plnej rýb,
za horúcich letných večerov počúvať na priedomí spev slávika, v prastarých tufových pivniciach
ochutnávať miestne vína, vychutnávať halászlé z čerstvých rýb, obdivovať romantické hrady, kaštiele a
kostoly, navštíviť miesta úzko spojené s príchodom starých Maďarov, učiť sa jazdiť na koni alebo
obdivovať práce miestnych rezbárov, tak sadnite do auta alebo na vlak. Je to naozaj blízko...
Skvosty Medzibodrožia
Kultúra, spoznávanie
15 - 40 účastníkov
Mladí ľudia
Stredná generácia
3– dňový kultúrno-poznávací zájazd

CHARAKTERISTI
KA BALÍKA

Patríš medzi obdivovateľov kultúrno-historických pamiatok? Si na správnom mieste! Tento 3dňový kultúrno-poznávací balíček: „Skvosty Medzibodrožia ti ponúka zaujímavý okruh celým
Horným Medzibodrožím. Spoznáš nielen vzácne kultúrno-historické pamiatky Horného
Medzibodrožia, ale zoznámiš sa aj s miestnou kultúrou a gastronómiou. Príď k nám a my ti
predstavíme naše klenoty...

PODROBNÝ POPIS PROGRAMU
MIESTA

A - BORŠA, B - ZEMPLÍN, C - STREDA NAD BODROGOM, D - MALÝ KAMENEC

ORIENTAČNÁ
MAPKA

DOPRAVA
VIAC
INFORMÁCIÍ
PROGRAM
VÝLETU

Individuálna-autobusom
www.bodrog-tisa.sk

1. deň:
09.00 – 09.30 privítanie v Kráľovskom Chlmci na Námestí Milénia
10.00 – 12.30 Kráľovský Chlmec, prehliadka mesta a pamätihodností
13.00 – 14.00 obed v reštaurácii Privát Café
14.30 – 17.30 Pribeník, prehliadka kaštieľa Majláthovcov a kaplnky, možnosť jazdy na koni

18.00 – 19.00 do 20.00 večera v Perényiho pivnici, možná degustácia
21.00 - večerná prechádzka mestom, možná návšteva zábavného centra
Ubytovanie: penzión ITALIA
2. deň:
08.00 –0 9.00 raňajky
09.30 – 10.30 Borša, prehliadka Rákocziho kaštieľa, etnografickej expozície s pamätnými izbami
10.45 – 11.30 Zemplín, prehliadka Župného domu
11.45 – 12.30 Streda nad Bodrogom, prehliadka kaštieľa Vécseyovcov
13.30 – 14.30 obed v reštaurácii Korona
15.00 – 15.30 výstup na zrúcaninu hradu vo Veľkom Kamenci
16.00 – 22.00 Malý Horeš, návšteva Malohorešských pivníc
Ubytovanie: penzión ITALIA
3. deň:
8.30 – 9.30 raňajky
10.00 – 11.30 Leles, prehliadka premonštrátskeho kláštora a mosta Sv. Gotharda
12.00 – 13.00 obed v reštaurácii Oáza pri Latorickom moste
13.00 – 14.00 Veľké Trakany, Soľný dom - regionálne historické múzeum
14.30 – 17.30 príchod k rieke Tisa/možné kúpanie, slnenie
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2/3
15 – 40 osôb
možná

Ubytovanie

Stravovanie

Ostatné

penzión Italia

Privat cafe
Perényho pivnica
reštaurácia Korona
reštaurácia Oáza

kaštieľa Majláthovcov,
jazda na koni
Rákocziho kaštieľ
Župný dom, Zemplín
kaštieľ Vécseyovcov
Malohorešské pivnice
Hrad, Veľký Kamenec
premonštrátsky kláštor,
Leles
Soľný dom - regionálne
historické múzeum

GARANT TURISTICKÉHO PRODUKTU (popísané poskytovanie služieb potvrdzuje a garantuje):
BODROGTOUR o.z., L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, Tel.: 055/63 96 610, 62 84 801, e-mail:
bodrogtour@bodrog-tisa.sk, www.bodrog-tisa.sk, www. bodrogtour.sk.

