
Ötkastélyos múltidézés 
2018. július 31-augusztus 01. kedd-szerda KISBUSZ (résztvevők max. 8 fő) 

Ára 31 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, a szállást (elhelyezés 2 ágyas vizesblokkos 

szobákban), a vacsorát az első napon, a reggelit és az ebédet a 2. napon. Nem tartalmazza a 

kastélybelépőket (1600/800, 1000/500, 1200/600, 1000/500,- Ft teljes áru/nyugdíjas) 

Indulás csak akkor, ha 8 útitárs részvételi díja június 15-ig befizetésre kerül. 

 

5.30 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Pécs és Kozármisleny) 

 

1. L'Huillier-Coburg Kastély – Edelény 
 Amellett, hogy építészeti kialakítása és 

díszítőelemei révén az edelényi kastély valóban 

egyike a kiemelkedő magyar műemlék 

együtteseknek, fekvése is különlegessé teszi: a 

kelet-magyarországi, a Sajó, a Bódva és a Hernád 

folyók által határolt, Cserehát dombság nyugati 

szélén fekvő település nemzeti parkok és 

tájvédelmi körzetek közelében terül el. 

 

 

2. Fáy-kastély, Fáj 
A Cserehát lankái közé épített nemesi kúria 

tervezésekor a terep adottságait érdekes módon 

használták ki: részben emeletes, részben 

földszintes épületet emeltek. A domboldalon álló 

barokk kastélyt a Fáy család építtette a 18. század 

derekán. Az épület kuriózumai a nagyterem 

hatalmas, mitológiai jeleneteket ábrázoló 

stukkó domborművei. 

 

 

3. Lónyay-kastély, Tuzsér 

  
A Tiszántúl egyetlen freskókkal díszített barokk kastélya a vízitúrázók és fürdőzők kedvelt 

felső-Tisza-parti falujában, Tuzséron áll. Mária Terézia testőre, Gróf Lónyay János óbester 

(ezredes) építtette, miután hazatért az udvarból és a Magyar Királyi Nemesi Testőrség 

szolgálatából. A kívülről szerény, leginkább udvarháznak tűnő épület a hagyomány szerint a 

régi Ambrózy-várkastély anyagának felhasználásával készült 1787 után.  



4. Szirmay–Waldbott kastély - Tolcsva 
A Szirmay-Waldbott Kastély változatos 

szolgáltatásokkal várja mindazokat, akik 

minőségi módon kívánják a szabadidejüket 

eltölteni. Az idelátogatók páratlan környezetben 

csodálhatják meg a klasszicista stílusban épült 

kastélyt és annak legértékesebb helyiségeit, a 

férfi szalont és a könyvtárat. E két szalon 

eredeti neoreneszánsz faburkolatát, faragott 

famennyezetét, intarziás parkettáját az 1880-

as évek végén alakították ki, amely a Rajna-

vidékéről származó Waldbott család kifinomult ízlésvilágáról árulkodik 

 

5. Andrássy-kastély - Tiszadob 
 

Hazánk egyik legszebb kastélya, a tiszadobi 

Andrássy-kastély a magyarországi historizáló 

építészet legjobban sikerült alkotása. A teljes 

felújítás után 2015 decemberében megnyílt 

romantikus stílusú kastély, hangulatos, korhű 

enteriőrjeivel, ősfás parkjával és 

sövénylabirintusával a régió legnagyobb 

látványosságai közé tartozik. 

 

 

 

Érkezés 21.30 körül a saját lakáshoz 

 

 

Jelentkezés és bővebb információ:  

Palotai János (06-30/48-777-38) palotaix@t-online.hu, www.csakszis.hu  

Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny 

 

A foglalási rendszer a rengeteg visszamondás miatt megváltozott. Ezt követően is a kiírás 

megjelenésekor lehet jelezni a részvételi szándékot, de az csak a részvételi díj legalább 50%-

ának megfizetésével válik véglegessé. A jelentkezési sorrendnek továbbra is nagy szerepe 

van, de ennek komolyságát az előleg befizetése jelenti. A maradék rész megfizetése az 

indulás előtti 30. napig, 2 napos utak esetében pedig a 45. napig kell, hogy megtörténjen. 

http://www.csakszis.hu/

