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Kirándulás Sztrecsénybe (Strečno) 

 
A nagykállói Szabadidősport és Természetbarát Egyesület (SZATE) 2020. augusztusában folytatja 

szlovákiai várnéző kirándulásait. Ezért 2020. augusztus 15-re (szombatra) kirándulást szervez a tagjai, a 

DÉLI PÓLUS dolgozói, és minden várakat kedvelő, és velünk kirándulni szerető ember számára.  
A SZATE 1992-es megalakulása óta ilyen messzire még soha nem merészkedtünk. (Nagykálló - Sztrecsény 

kb.: 370 km.) Sztrecsény vára Zsolnától 10 km-re délkeletre, a Vág kanyarulatának egyik szédítően meredek 

hegyormán áll. A Vág vidékének legfestőibb vára, csodálatosan megkomponált műalkotás. Legősibb része a 

Várhegy tetején álló 13. századi Öregtorony, melyet híd kötött össze a vár déli részeivel.  

A nagy távolság ne riasszon el senkit, Szlovákiában az út négyötöd részét autópályán tesszük meg! 

 

 
 

Indulás: 15-én (különjáratú autóbusszal) reggel 4.00-órakor a nagykállói autóbusz pályaudvarról.           

Indulás utáni felszállási lehetőségek:  

Nyíregyházán 4.15-kor a Jósa A. Kórház (Szent I. út) előtt, és 4.20-kor a UNIVERZUM (Vay Ádám körút) előtt. 

Az autóbusz pontosan indul, a többség érdekében nem várunk az elkésőkre! 

Hazaérkezés este, kb.: 22 és 23 óra között Nyíregyházára, majd a nagykállói autóbusz pályaudvarra. 

http://www.szate.hu/
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Az autóbusz útvonala: 

Nagykálló  Nyíregyháza   Tokaj  Tornyosnémeti (határátkelő)  Kassa (Košice)  Eperjes (Prešov) 

 Rózsahegy (Ružomberok)  Sztrecsény (Strečno)  És vissza, ugyan ezen az útvonalon. 

 

A kirándulás programja: 

Sztrecsény     Sztrecsény vára (Hrad Strečno) (420 m.)    Sztrecsény   

Tervezett túratáv kb.: 1,5 km.          Szint kb.: +80 m. -80 m. 

Kedvcsináló videó a várhoz: https://www.youtube.com/watch?v=IvOTirDimy0 
 

Gyakorlati tudnivalók várlátogatáshoz: 
A vár alatti parkolóból 15-20 perces sétával jutunk fel a várba. 

Nyitva tartás: áprilistól-szeptemberig: H-V 09.00-18.00, Belépő: 5,00 €, kedv: 3,00 €, 

 

Sztrecsény    Spicak-hegyi kilátó (620 m.)    Sztrecsény 

Tervezett túratáv kb.: 1,9 km.          Szint kb.: +250 m. -250 m. 

Kedvcsináló videók a kiátóhoz: https://www.youtube.com/watch?v=NuB__IICbEU 

                                                      https://www.youtube.com/watch?v=4o5XM3eYW5U 

 

 
 

Hazaindulás előtt séta a Vág két oldalán. 

Tervezett táv max. kb.: 2,5 km.  Szint: +20 m. -20 m. 

 

 
 

Részvételi díj: 7.500 Ft. /fő              Étkezés: egyénileg (Ki mit hoz, azt eszik!)  

A részvételi díj nem tartalmaz utasbiztosítást, az egyénileg megköthető! 
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Költőpénznek, mindenki itthon váltson magának eurót 

1 Euro (EUR)  =  kb.: 363.00 Magyar Forint  (HUF) 

 

Szlovákiában tartózkodáshoz plasztik kártyás személyi igazolvány, vagy útlevél szükséges. 

 

Mindenkinek javasoljuk kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát.  

A Kártya bármely kormányhivatalnál igényelhető, és kiadása térítésmentes. 

 

A kiránduláshoz szükséges felszerelés: kényelmes, csúszásmentes lábbeli (túrabakancs vagy edzőcipő), és 

ruházat, valamint az időjárásnak megfelelő öltözet.  

 

Jelentkezni Nagykállóban Torma Lászlónál lehet a 06207734312 telefonszámon a részvételi díj 

befizetésével, vagy Nyíregyházán az igazgatáson Tóth Zsuzsánnánál (1300-as mellék) a részvételi díj 

befizetésével. Telefonos jelentkezés után, lehetőség van a részvételi díjat OTP netbank-on keresztül, vagy 

személyesen az OTP-ben, a 11744120-20011239  számlaszámra befizetni.   

A teljes részvételi díj befizetése az utaslistára való felkerülés feltétele! 

Jelentkezési és befizetési határidő: 2020.08.08.  
További információkat a kirándulásról Torma Lászlótól, a 06207734312 telefonszámon, vagy a 

torma.laszlo@szszbmk.hu email címen lehet kérni. 

Várjuk az időbeni jelentkezéseket, mivel a befizetés sorrendjében, a férőhelyek számának beteltéig tudunk 

jelentkezést elfogadni!  Visszamondás esetén, ha nem tudsz eljönni, de küldesz magad helyett másik embert, 

akkor természetesen az általad befizetett részvételi díjat átruházhatod rá. Ha a kirándulásra túljelentkezés 

van, és fel tudjuk tölteni a helyed, akkor a részvételi díjat visszaadjuk Neked.                                                                             

Ha nincs a helyedre senki, akkor a befizetésed nem tudjuk visszatéríteni.    

A  k i r á n d u l á s o n  m i n d e n k i  a  s a j á t  f e l e l ő s s é g é r e  v e s z  r é s z t !  

 
Szép időt, és mindenkinek jó kirándulást kívánnak a szervezők! 

A még mindig fennálló koronavírus-járvány veszély miatt, a program még módosulhat! 

  

A szervezők a program változtatásának a jogát fenntartják, tekintettel az időjárási, 
vagy más előre ki nem számítható tényezőkre, vagy a résztvevők felkészültségét figyelembe véve! 

 

                                                                                                                                             
                                                                                                      Torma László                 Bodnár György 

Nagykálló, 2020. július 27.                                                           túraszervező                        túravezető 

 

 

Az előző, 2020. július 25-i zólyomi kirándulásunk fotói a lenti linken:  

                                                                https://photos.app.goo.gl/PWbdKxtETwig46G7A 
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