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1. Sz. Lendvai KÁI 
• kb. 530 tanuló 
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Göntérházi KÁI 
• kb. 80 tanuló 
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Dobronaki KÁI 
• kb. 90 tanuló 
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Pártosfalvi KÁI 
• kb. 80 tanuló 
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Lendvai KKI 
• kb. 280 tanuló 



A Muravidékre látogató iskolák 
száma a 2018/2019-es tanévben 

• kb. 26 iskola 

• kb. 1500 tanuló  

• ezen kívül a Horvátországba tartó csoportok egy része 
is megállt Lendván 

• saját forrásból szervezett kiránduló csoportok is 

megkeresnek bennünket 





 



Kétnapos kirándulás 

• Költségek: 42-45 euró/fő,  

• útiköltség 110-140 km-re és az indulási helytől Lendváig, illetve a 
Lendvától hazáig útra ,  

• az idegenvezető tiszteletdíja nettó 120 euró/nap. 

 



Az első nap helyszínei 

• 5,5-6,5 euró/fő költség, a Lendvára érkezés után még plusz kb. 40–50 

km utazás 

• A Makovecz Imre által tervezett kultúrpalota (belépő 1-2 euró/fő) 

• Az 1574-ben Lendván nyomtatott első könyv (Postillák) emlékműve 

• Lendva polgárosodása kiállítás (belépő 1 euró/fő) 

• Széchényi és Kossuth emléktáblája (Vetró András, kézdivásárhelyi 

szobrászművész alkotása) 



Az első nap helyszínei 

• Szent István, Szent Flórián és boldog Anton Martin Slomšek szobra a 

templomkertben 

• Szent Katalin plébániatemplom  

• Bánffy Központ (magyar könyvesbolt, kávézó) 

• Lendva vára (belépő 2 euró/fő) 

• Szentháromság kápolna Hadik Mihály múmiájával 

• Árpád-kori freskós templom Bántornyán  



Az első nap helyszínei 

• Deák Ferenc emléktáblája és emlékszobája Zsitkócban 

• „Lazító” helyszínek: Orchidea farm, Bakonaki tó energiapontokkal, 

csodaforrással 

• Vacsora, szállás, reggeli és ebédcsomag a Lendva környéki 

szálláshelyek valamelyikén 



A második nap helyszínei 
 
• 6,5 euró/fő költség, kb. 70–90 km utazás, plusz a hazaút Lendvától 

• Az előző napon időhiányában vagy szervezési gondok miatt kimaradt 
helyszínek meglátogatása 

• Lehetőség szerint egy muravidéki kétnyelvű iskola felkeresése 

• Dobronaki Kézműves Ház, lehetőség szerint foglalkozással: 
mézeskalács díszítés, tojásfestés batikolással, csuhézás stb. 
(foglalkozás ára: 4 euró/fő) 

 



A második nap helyszínei 
 
• Szentlászlói tájház megtekintése 

• Domonkosfai tájház megtekintése 

• Kapornaki tájház megtekintése 

• Muraszombat vármúzeuma (belépő 1,5 euró/fő)  

• Muraszombati evangélikus templom 

• Egy működő vízimalom a Murán Veržejben (belépő 1 euró/fő) 

 



Háromnapos kirándulás 

• költségek: 75-80 euró/fő,  

• útiköltség kb. 180-220 km-re és az indulási helytől Lendváig, 
illetve a Lendvától hazáig útra,  

• az idegenvezető tiszteletdíja nettó 120 euró/nap 



Az első és a második nap helyszínei 
megegyeznek az előbb bemutatottakkal 



A harmadik nap helyszínei 

• Szent Ilonán (Horvátország, csak érvényes úti okmánnyal!!) az egykori pálos 

templom és kolostor területén létesült, de már megsemmisített Zrínyi-mauzóleum 

• Csáktornyán a Zrínyi-vár múzeuma (belépő 1,35 euró/fő) 

• Zrínyi Miklós költő és hadvezér magyar időkben felállított, majd a jugoszláv 

kommunisták által átírt, de még így is méltóságteljes, szép emlékműve 

• Csáktornyán a ferences templom, melynek homlokzatán Szent István és Szent 

László királyaink szobra látható 

• Varasdon az Erdődy-vár múzeuma (belépő 1,65 euró/fő) 

• Varasd főtere 



Négynapos kirándulás 

• Költségek: 120-125 euró/fő,  

• útiköltség kb. 970-1000 km-re és az indulási helytől Lendváig, 
illetve a Lendvától hazáig útra 

• az idegenvezető tiszteletdíja nettó 120 euró/nap. 

 



Az első nap helyszínei megegyeznek az 
előbb bemutatottakkal 



A második nap helyszínei 

• 46 euró/fő költség és kb. 460 km utazás 

• Tolmin mellett (Isonzó völgye) a Jávorca-hegyen a Szentlélek kápolna 
és a katakombák (fuvar és belepő 12 euró/fő) 

• Trieszt mellett, az Adriai-tenger partján lévő Miramare kastély (csak 
kívülről) és park, a Habsburgok egyik egykori fényűző palotája, mint a 
világháború szenvedéseinek ellenpontja. 

• Alvás Nova Goricán az egyetemi kollégiumban lévő fürdőszobás, 
kétágyas szobákban. 



A harmadik nap helyszínei 

• 32-34 euró/fő költség és kb. 400 km utazás 

• Magyar Kápolna Visintiniben (Olaszország), melyet magyar katonák 
építettek a világháború befejezése idején 

• a nagyváradi 4-esek egyik gúlája Szent Márton falu határában, s 
lehetőség szerint a helyi múzeum 

• A Doberdói Nagy-hegy és a katakombák 

• Osztrák-magyar első világháborús katonai temető Fogliánóban 



A negyedik nap helyszínei megegyeznek 
Muravidék látványosságaival, amelyet a második 
napra terveztünk a két ill. három napos 
kirándulások esetén 



Ötnapos kirándulás 

• Költségek: 155-162 euró/fő,  

• útiköltség kb. 1040-1080 km-re és az indulási helytől Lendváig, 
illetve a Lendvától hazáig útra 

• az idegenvezető tiszteletdíja nettó 120 euró/nap. 

 

 



Ötnapos kirándulás 

• 1. nap: Muravidék látványosságai Lendva környékére 
öszpontosítva 

• 2. nap: Isonzó völgye, Triest mellett Miramare kastély 

• 3. nap: Magyar Kápolna Visintiniben, temető Fogiánóban 

• 4. nap: Muravidék látványosságai Dobronak, dombvidék, 
Muraszombat 

• 5. nap: Csáktornya, Varazsd 

 

 



Szállás teljes ellátással (és turisztikai 
illetékkel): 

• Gyertyánosban a „Rancs”-on 28 euró/fő/nap (kb. 7 km-re, azaz 15 
percre Lendvától) 

• Hosszúfaluban az „Olimpija”-ban 30 euró/fő/nap (kb. 1 km-re, azaz 5 
percre Lendvától) 

• Hodoson a valamikori laktanya ifjúsági szálláson 8 euró/fő/nap 
étkezés nélkül – van lehetőség helyi szolgáltatótól étkezés 
biztosítására (kb. 43 km-re, azaz 50 percre Lendvától) 

 



Szállás teljes ellátással (és turisztikai 
illetékkel): 
• Lentiben a Silvanusban (csak május 1-ig vehető igénybe) 9000 

Ft/fő/nap, azaz kb. 28 € (kb. 13 km-re, azaz 20 percre Lendvától) 

• Nova Goricán az egyetemi kollégiumban 34 euró/fő/nap (Csak 
szombat éjszakákra vehető igénybe!!!) 

 




