
Szlovéniai kalandozások 1.
2016. szeptember 14-18. (5 nap, 4 éjszaka)

A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete nevében sok szeretettel várjuk az 
érdeklődőket a 2016. szeptember 14–18. között megrendezendő tanulmányútra Szlovéniába.

Szlovénia Európa legkisebb országai közé tartozik, mégis rengeteg látnivalóban bővelkedik, 
ezek között számtalan a magyar vonatkozású nevezetesség is. Így több részletben járnánk be ezt a 
kis területet, és kezdenénk azzal a tájegységgel, amely mellett sokan elsuhannak Szlovénia belső 
tájai felé utazva: a Muravidékkel, kiegészítve Maribor és Celje látnivalóival. Kalauzaink lesznek 
Papp József, a muraszombati, valamint a lendvai könyvtár kedves munkatársai, akik sokat segítettek
a szervezésben is.

RÉSZLETES PROGRAM:
1. nap: Indulás Szegedről 6 órakor a Rákóczi térről.
Utazás Muraszombatra, útközben megállunk és kalandozunk az Őrségben. Késő délután érkezünk a
szállásunkra, egyéni program a városban.
2. nap: Muraszombat, a középkori vásárváros nevezetességei: könyvtár, Szapáry várkastély és a
helytörténeti múzeum, helyi idegenforgalmi hivatal (emléktárgyak, kóstoló stb.), evangélikus 
templom, főtér megtekintése helyi magyar nyelvű vezetéssel.
Jó idő esetén – muravidéki körséta busszal: Moravske Toplice (Alsómaróc) gyógyfürdő, 
Mártonhely (Martjanci) temploma.
3. nap: Lendva, a szlovéniai magyarság központjának nevezetességei: a Lendvai Könyvtár 
megtekintése. A Makovecz Imre tervezte színházterem, mellette a zsinagóga és a környékükön 
lévő szobrok, emlékművek. A Bánffy Központ, mint a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési 
Intézet székhelye, magyar könyvesbolttal, táncpróbatermeivel, kiállítóhellyel és kávézóval. A Szent
Katalin plébániatemplom és a templomkertben lévő szobrok, illetve az egykori iskola falán lévő 
emléktáblák. Lendva száz évvel ezelőtti polgári fejlődését bemutató kiállítás. A lendvai vár és a 
benne lévő állandó és időszaki kiállítások. A Szentháromsági kápolna, benne a Hadik-múmiával.
Néhány Lendva környéki szakrális, helytörténeti és természeti érdekesség: Mária-fa 
(Radamos), Aquilla-freskók (Bántornya/Turnišče), orchidea-termelő (Dobronak), energiapontok és 
csodaforrás (Dobronak – Bakonaki-tó), kiállítás a Deák-család emlékére (Zsitkóc). Dobronakon 
megkóstolhatjuk a helyi borokat is.
4. nap: Celje, séta az óvárosban, a Cillei grófok palotája, amely most múzeum. (megnézzük a 
díszterem híres freskóját is) Egy óra szabad séta, nézelődés, ebéd egyénileg s vásárlás a közeli 
bevásárlóközpontban.
Maribor, óvárosi körséta, Dráva folyó partja, 400 éves szőlőtőke megtekintése. Petőfi Sándor vala-
mikor katona korában itt írta a Drávánál c. versét 1840-ben... Egy óra szabad program.
5. nap: Hazautazás Nagykanizsa érintésével és megtekintésével. Érkezés Szegedre az esti órákban.

A kirándulás költsége  : 75.000,- Ft.
Ez fedezi a 4 éjszakai szállást, a 4 félpanziót, (reggeli, estebéd), a nemzetközi előírásoknak minden-
ben megfelelő, kényelmes autóbusz költségeit, a belépők árát, a szervezés díját.
A CSMKE most is térít 2000 Ft-ot a tagjai számára.
Hivatalos pénznem: euró.
Szállásunk: Muraszombaton lesz a 3*-os Hotel Zvezdában 2 ágyas szobákban, fél panziós 
ellátással (http://www.hotel-zvezda.si/en/)
Szükséges úti dokumentum: érvényes útlevél vagy személyazonossági igazolvány.
Biztosítás: egyénileg kiváltott Uniós Egészségügyi Kártya (ingyenes), esetleg egyéni biztosítási 
kiegészítéssel.

Jelentkezés: 2016. június 28-ig 25.000,- Ft előleg befizetésével a szervezőknél (lásd lap alján). (Ezután 
előleget csak akkor tudunk visszaadni, ha sikerül az illetőnek maga helyett mást találni!) A 2. részletet 
(25.000,- Ft) 2016. augusztus 5-ig, a 3. részletet (25.000,- Ft) 2016. szeptember 6-ig kérjük befizetni a 
szervezőknél.

Jó utat, jó időt és szép élményeket kívánunk!

A szervezők: Nagy Zsuzsanna, Oros Sándor

Somogyi-könyvtár
6720, Szeged, Dóm tér 1-4.
Tel.: (62)425-525 ; Fax: (62)426-521
E-mail: nagy.zsuzsa@sk-szeged.hu,

oros.sandor@sk-szeged.hu 
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