
Felvidéki várak (MAG-túra) 2016. márc. 12-14. 1.lap (frissítve: 2016. III. 11..)

M á r c i u s  1 2 .  s z o m b a t

Hely, útvonal (zárójelben az útszám) indulás érkezés km

Veszprém 05:00
90( – Zirc – Kisbér – ) Komárom – Komárno

a hídon átérve a határátkelőnél állunk meg (eznámka = e-matrica)
06:30

továbbindulás 07:00

135

– a körforgalom előtt a bal oldali (egyenes) sáv, az első kijárat (Nitra, Nové Zámky, 
Stúrovo felé) (64) – néhány km után tábla: Kolta felé (589) –
Kolta: a templomnál jobbra (75) – Tekovské Lužany: tábla balra Kalná felé –
Kalná nad Hronom: jobbkanyar majd elágazás jobbra Levice felé – (51) –
Levice (Léva): maradunk a főúton ami a belvárost elkerüli, a várat jobbra látjuk – 
Kmetovce: a főút jobbra kanyarodik, mi bal felé letérünk, majd rögtön a jobb oldali 
ágon a B. Štiavnica táblát követve (524) – Štiavnicke Bane (Hegybánya) után a 
„Banské Muzeum” táblát követve balra – parkolózóna tábla, jobbra az Újvár és a 
Frauenbergi templom, balra temető – jobbra az Újvárnál parkolunk

Banská Štiavnica (Selmecbánya) 09:00
Selmecbányai látnivalók: történelmi belváros – Óvár, Újvár, Szentháromság tér, Kammerhofská
https://hu.wikipedia.org/wiki/Selmecb%C3%A1nya
http://slovakia.travel/hu/selmecbanya-banska-stiavnica
http://www.banskastiavnica.travel/hu/mit-kell-latni/mi-megtekintesehez-egy-pillanat-alatt/magikus-
stiavnica/
Glanzenberg-akna: 10 órakor indul csoport, a belépő 4 euró

Selmecbánya: a parkolóból jobbra – Andreja Sládkovica – a Szt. 
Katalin templom mögött – Andrej Kmet szobránál balra: 
Akademická – kiérünk az 51-es útra (balra)

12:00

80 (51) – Hronská Breznica: (jobb hurok) balra: (E58/R1 autópálya) – Žiar nad Hronom
– (R2) (9) Prievidza tábla – aluljáró után körforgalom: 1. kijárat Bojnice felé (1774)

Bojnice (Bajmóc): parkolás:
Nepomuki Szt. János kápolna (Sládkovičova)

13:30

Bajmóc várkastély belépő (csak csoporttal!) 8 euro (2 560 Ft), fotózás: +2 euro
http://slovakia.travel/hu/a-bajmoci-varkastely
A várkastélyba a 14 órakor induló csoporttal megyünk be!

Bajmóc 15:00

80
 – Prievidza: a templom után balra majd jobbra Žilina felé (64) – 

Žilina (Zsolna): a Martin, Poprad táblát követjük (jobb felé) – (E50, 18) – 
 8-10 km: előjelző táblák után a hegyek közé érünk, jobbra a vár – 

Strečno (Sztrecsény): parkoló a komplehajtónál (16:30)
Séta Sztrecsény várához (lépcső – a vár kívülről – oda-vissza 45-50 perc) és a Vág partjára.
http://slovakia.travel/hu/sztrecsen-vara

Napnyugta: 17:47
Sztrecsény – (18)

55
 – (D1 – autópálya) – Kraľovany – sporttelepnél balra (70)

Dolný Kubín (Alsókubin) – (buszmegálló után kis táblák
BYSTEREC, AQUA RELAX felé!)

Szállásfoglalás Alsókubinban: , Bysterec, Kopačka Turistaszállás Športovcov 1181.
http://www.travelguide.sk/hun/szallas/turisticka-ubytovna-kopacka_51031_0_1.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/Selmecb%C3%A1nya
http://www.travelguide.sk/hun/szallas/turisticka-ubytovna-kopacka_51031_0_1.html
http://slovakia.travel/hu/sztrecsen-vara
http://slovakia.travel/hu/a-bajmoci-varkastely
http://www.banskastiavnica.travel/hu/mit-kell-latni/mi-megtekintesehez-egy-pillanat-alatt/magikus-stiavnica/
http://www.banskastiavnica.travel/hu/mit-kell-latni/mi-megtekintesehez-egy-pillanat-alatt/magikus-stiavnica/
http://slovakia.travel/hu/selmecbanya-banska-stiavnica


Felvidéki várak (MAG-túra) 2016. márc. 12-14. 2.lap (frissítve: 2016. III. 11..)

M á r c i u s  1 3 .  v a s á r n a p

Hely, útvonal (zárójelben az útszám) indulás érkezés km

Alsókubin – az Árva hídja és körforg. után balra Oravský 
Podzámok felé (59)

07:15

40
 – (E77) Trstená, Tvrdošin felé –  Podbjel: a templomtól 250 m-re üzletházaknál 
jobbra – (584) – 

Zuberec: a templomnál balra
(Múzeum oravskej dediny)

08:00

Zubereci skanzen belépő: 3 euro (1 000 Ft)
http://kirandulastippek.hu/magas-tatra/zuberec-arvai-falumuzeum
http://muzeum.zuberec.sk/

Zuberec – (584) 09:30

30
Podbjel – (59, E77) – Sedliacka Dubová után letérés jobbra: Oravský Hrad (Árva 
vára) felé (59) – Pribiš felé balra, parkolás a vár alatt a híd előtt jobbra

Oravský Podzámok (Árvaváralja) 10:00

Árva vára 10:00-15:00-ig van nyitva, utána szabad program pl.
kirándulás a környék túraútvonalainak egyikén.
Belépő: 6 euro (2 000 Ft)
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rva_v%C3%A1ra
http://slovakia.travel/hu/arva-vara
http://www.travelguide.sk/hun/turisztikai-erdekessegek/oravsky-hrad_20_1.html

Árvaváralja – (59) 18:00
10

Alsókubin 18:15

Autós segély hívó: 123
Rendőrség: 158
Mentők: 155
Tűzoltók: 150

Autós információk:
Nemzetközi zöldkártya szükséges!

Sebességkorlátozások
település: 50 km/ó
településen kívül: 90 km/ó
autópálya és autóút: max. 130 km/ó, min. 80 km/ó
autópálya és autóút településen: max. 90 km/ó, min. 65 km/ó

Autópálya-matrica: 10 napos10 euró
Autópályán az előírt követési távolság 70 m – mérik!
Parkolókártyát trafikban, újságárusnál lehet venni.
A biztonsági öv minden ülésen kötelező!
A világítás mindenhol kötelező!
Téli gumik profilmélysége: legalább 4 mm!

http://www.travelguide.sk/hun/turisztikai-erdekessegek/oravsky-hrad_20_1.html
http://slovakia.travel/hu/arva-vara
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rva_v%C3%A1ra
http://muzeum.zuberec.sk/
http://kirandulastippek.hu/magas-tatra/zuberec-arvai-falumuzeum


Felvidéki várak (MAG-túra) 2016. márc. 12-14. 3.lap (frissítve: 2016. III. 11..)

M á r c i u s  1 4 .  h é t f ő

Napkelte: 6:07 Ébresztő legkésőbb 6:00-kor, aki reggelizni is akar, annak korábban!
Hely, útvonal (zárójelben az útszám) indulás érkezés km

Alsókubin – (70) 06:30

150

Kraľovany – (E50 D1 autópálya) (18) Žilina: a belvárost Bratislava táblákat követve 
kerüljük – (61) – (D3 / E75 / D1 autópálya) – Trencsén: lehajtás jobbra (61) – át az 
autópálya alatt balra – felüljáró után „Trenčiansky Hrad” tábla: jobbra letérés, át az út
alatt (61) – körforg.: Vystavisko Centrum (Lidl utáni kijárat) – a Vágon átérve balra 
Žilina majd kétszer jobbra a CENTRUM felé, itt parkolunk (Palackého)

Trenčín (Trencsén) 08:30
Trencséni vár (Csák Máté vára) 
Belépő: 3 euró (1 000 Ft), más forrás szerint a teljes vár 5,10 euró
http://kirandulastippek.hu/nyugat-szlovakia/trencsen-vara
https://hu.wikipedia.org/wiki/Trencs%C3%A9n

Trencsén – tovább a Palackého utcán, jobbra majd Balra Zvolen 
felé (507) – 

11:00

20 – körforgalomnál tovább Zvolen – elágazás jobbra Bratislava felé (50) – pár száz 
méter után balra Beckov felé (507) – Trenčianske Stankovce – 

Beckov (Beckó): „Hrad” tábla bal felé, a vár alatt parkolunk 11:30
Beckó vára (Bolondóc) márciusban nincs nyitva, körbe sétáljuk.
http://kirandulastippek.hu/nyugat-szlovakia/becko-vara

Beckó 12:00

20
 – (507) – Kočovce (jobbra 515) – Nové Mesto nad Váhom: a lámpánál balra –  (504)
– körforgalomnál jobbra Čachtice felé, majd balra – 

Čachtice (Csejte) templom után jobbra: Podzámska utca – vár 12:20
http://slovakia.travel/hu/csejte-vara
http://kirandulastippek.hu/nyugat-szlovakia/csejtei-var
Belépő: 2,5 euro (1 000 Ft) (Slovakia-travel: hétfőn zárva, kirandulastippek: nyitva)
Parkoló: 1 euró

Csejte (504) 13:45

95

 – vissza Vágújhelyen át – a Bratislava E75 tábla szerint az autópályára (E75 / D1) –  
a Nitra R1 táblánál (híd után) térünk le – (E58 / R1) – Nitra Západ: letérés jobbra 
Topolcany, Partizanske felé – Hlohovec tábla utáni letérőn (Lidl) jobbra – nagy 
körforgalomnál 4. kijárat (ötemeletes háznál takart Hrad tábla) – utca végén balra – 
következő lámpás kereszteződés: balra – körforgalom 3. kijárat, majd jobbra: 
(Jesenského) a bal oldali járdán lehet parkolni.

Nitra (Nyitra) 15:10
Nyitra vára 17:00-ig van nyitva. Belépő: 2,5 euro (1 000 Ft)
http://slovakia.travel/hu/nyitra-nitra
http://www.nisys.sk/www/index.php?lang=hu

Nyitra: vissza a körforgalomon át, a lámpánál egyenesen (64) 17:30
71

 – Nové Zámky – Komárno 18:45

Komárom 18:45
90

Veszprém 20:30

http://www.nisys.sk/www/index.php?lang=hu
http://slovakia.travel/hu/nyitra-nitra
http://kirandulastippek.hu/nyugat-szlovakia/csejtei-var
http://slovakia.travel/hu/csejte-vara
http://kirandulastippek.hu/nyugat-szlovakia/becko-vara
https://hu.wikipedia.org/wiki/Trencs%C3%A9n
http://kirandulastippek.hu/nyugat-szlovakia/trencsen-vara
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