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Bogács – Bükk alja 
 (buszos kirándulás) 

 
Időpont: 2009.10.23.- 10.25. 

A túra neve: Kirándulás Bükk alja 
A túra vezetői: Sebők Erzsike és Somos Béla 

 
útvonal : Székesfehérvár – Gödöllő (100 km) – Mezőkövesd (87 km) –Bogács 

(10 km) – Noszvaj – Cserépfalu – Bogács (21 km) – Bp. 
Székesfehérvár (200 km) 

Indulás: 2009.10.23.  
Érkezés: 2009.10.25.  
Meghatározás: A Bükkalja a Bükk-hegységet és az Alföldet összekötő dombvidék. Földrajzi helyzetéhez 

hasonlóan kultúrájában is felfedezhetők mindkét vidékre jellemző sajátosságok. A paraszti szőlőművelés mellett 
sajátos archaikus elemeket őrző néphagyomány maradt fenn. A terület három falujában különösen érdekes kultúra 
alakult ki: a Mezőkövesden, Tardon és Szentistvánon élő matyók népviselete, hímzése, lakóházai különösen érdekesek. 

Útvonalterv: 
 

1.nap 2009.10.23. péntek 
Székesfehérvár -  Gödöllő - Mezőkövesd - Bogács   
Indulás:  
Megtett km: 197 km 

Szállás: Bükkalja Panzió, Bogács, Őz út 7  

 5000 Ft / fő / éjszaka  
Szobák száma: 10 db 2 ágyas (+1 pótágy lehetséges) 
 3 db 4 ágyas (+2 pótágy lehetséges) 
 összesen max 48 fő. 
Minden szobához zuhanyzó, WC tartozik, szállodai szintű felszereltség. 
Étkező, társalgó, ping-pong, nyársalási lehetőség zárt udvaron. 
Kiemelt árkategória. 

Étkezés: félpanziós ellátás (reggeli,vacsora) 
egyéb: fürdési lehetőség 450 / 500 Ft / fő 



Program:  
- Gödöllő kastély látogatása - belépő: 1400/900 Ft 
A magyarországi  kastélyépítészet egyik legjelentősebb, méreteiben is impozáns 
műemlékegyüttesének építtetője Grassalkovich Antal gróf (1694-1771), a XVIII, 
században újraformálódó magyar főnemesség jellegzetes alakja, királyi személynök, 
a Magyar Kamara elnöke és Mária Terézia (1740-1780) bizalmasa. Mayerhoffer András (1690-1771) salzburgi 
származású építőmester 1735 után kapott a főúrtól megbízást a kastély építésére.  
- Matyó Múzeum – Mezőkövesd – belépés díjtalan 
A gazdag gyűjtemény a város és környéke, Tard, Szentistván gazdag népművészeti, 
gazdasági, használati, iparos stb. tárgyait tartalmazza. A múzeum kiállítása a matyó 
népcsoport tűnőben lévő életmódját mutatja be.  

 
2. nap 2009.10.24 szombat 
Bogács -  Noszvaj - Cserépfalu - Bogács   
Noszvaj község Heves megyében, Egertõl 11 km-re északkeletre, a Bükk hegység déli lejtõjén, a 669 

méteres Várhegy lábától délre húzódó völgy kiszélesedõ részén, a Kánya patak két oldalán helyezkedik el. 

A több tiszta vizû forrásból táplálkozó patakocska völgyében meghúzódó település lakossága 1700 fõ 

körül mozog. Jellegzetes hegyi falu, amelyet minden oldalról 300-
500 méteres hegyek, dombok vesznek körül. Környezete, elragadó 

tájai és egészséges tiszta levegõje, valamint a múltat idézõ 

mûemlékei méltán vívták ki az itt lakók és ide látogatók 

vonzalmát, szeretetét és elismerését. 
 
Indulás:  Megtett km: 21 km 

Szállás: Bükkalja Panzió, Bogács, Őz út 7  

 5000 Ft / fő / éjszaka  
Szobák száma: 10 db 2 ágyas (+1 pótágy lehetséges) 
 3 db 4 ágyas (+2 pótágy lehetséges) 
 összesen max 48 fő. 
Minden szobához zuhanyzó, WC tartozik, szállodai szintű felszereltség. 
Étkező, társalgó, ping-pong, nyársalási lehetőség zárt udvaron. 
Kiemelt árkategória. 

egyéb: fürdési lehetőség 450 / 500 Ft / fő 
Étkezés: félpanziós ellátás (reggeli,vacsora) 
Program:  
- De la Motte  Kastély - látogatása - belépő: 300/200 Ft 
A noszvaji kastélyt és melléképületét copfstílusban építette 1774 és 1778 között Povolny 
János, ma szállodaként működik, néhány terme múzeumként látogatható. A 

kastélyparkban növénykülönlegességek is található. 
  

 
 
 
 
 
3.nap  



2009.10.25 vasárnap 
Bogács - Budapest – Székesfehérvár  
Indulás:  
Megtett km: 200 km 

Étkezés: étterem / hazai 
 
 
     Költségszámítások: 

(ELŐZETES) 
 
Összköltség felnőtt : 3600 + 10000 + 1400 + 1400 + 300 Ft = 16700 Ft. 
Összköltség nyugdíjas : 3600 + 10000 + 1100 + 900 + 200 Ft = 15800 Ft. 
 
 
Számítások: 
 

utazási költség : 3600 Ft / fő 

szállás 2 éjszaka + félpanzió: 10.000 Ft / fő 

fürdő 2 alkalom 2 * kb. 550 nyugdíjas  / 700 Ft nem nyugdíjas   = 1100 v. 1400  

Ft / fő , ha mindkét nap van fürdés 

kastélylátogatás : 1400 Ft / fő vagy 900 Ft / fő nyugdíjas 

Noszvaj felnőtt 300 Ft / fő 200 Ft nyugdíjas 

 


