
Demeter Egyesület programajánlata 

 

Kirándulás Győrben és környékén, 

látogatás a Szigetközben 
 

Hívlak benneteket a Kisalföld vidékére közelebbről Győrbe és környékére, a Szigetközbe. 

Gazdag történelmű és kultúrájú vidék, sok nevezetességgel, különlegességgel. 

 

Időpont    2013. május 17-20. 

Indulás    2013. május 17. (péntek) reggel 7 órakor a VMK parkolójából. 

Szállás    kollégiumban, 4 ágyas szobákban, zuhanyzó és WC szobánként. 

Részvételi díj  Demeter 23.000 Ft, ASE 25.000 Ft, vendég 27.000 Ft. 

(mely tartalmazza a szállás+IFA, 3 vacsora, idegenvezetés, 

belépők, hajózás költségeit). 

 

Program 

1. nap (május 17.) 

Indulás Paksról, útközben megállunk Pannonhalmán, 11 órakor induló vezetéssel 

megtekintjük a bencés apátságot, majd 14.30-kor indulunk a gyógynövénykertbe és 

gyógynövényházba, ahol lehetőségünk nyílik bencés csokoládé, illetve bencés likőr 

kóstolására (minimum 10 fő esetén). A jelentkezésnél jelezzétek, hogy melyik érdekel 

benneteket! Kóstolás után indulunk Győrbe, ahol elfoglaljuk a szállásunkat, majd 18 

órakor vacsora. 

2. nap (május 18.)  

Délelőtt győri városnézés idegenvezetővel, délután szabad program. Lehetőségek: 

Apor Vilmos kiállítás, Győri Művészeti Múzeum, Kovács Margit állandó kiállítás, 

Vasilescu kiállítás az egykori zsinagógában, séta a Püspök erdőben stb. Este 18 óra 

körül vacsora. 

3. nap (május 19.)  

Kirándulás Mosonmagyaróvárra, de előbb megállunk Abdán, ahol megemlékezünk 

Radnóti Miklósról és II. Rákóczi Ferencről. Óváron ellátogatunk a Futura 

élményközpontba (legalább 3 órás program), majd felfedezzük a várost. Vissza 

Győrbe és vacsora. 

4. nap (május 20.)  

Elmegyünk Halásziba ahol hajókázás és sétakocsikázás mellett begyűjtünk néhány 

információt a Szigetközről. Hajózás után buszra szállunk és elindulunk Paks irányába.   

 

Jelentkezés 

A mennyiben tetszik a program, jelentkezz, illetve korábban jelzett szándékod erősítsd meg 

Török Erzsinél, 10.000 Ft előleg befizetésével egyidejűleg. Az előjelentkezések 

figyelembevételével még 6 szabad hely van. 

        (Török Erzsébet) 
„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, 

nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt 

kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. 

Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága 

s remélem, testem is majd e földbe süpped el. 

Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel 

egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, 

tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton, 

s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon 

a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.”         (Radnóti Miklós: Nem tudhatom,  részlet) 

 


