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Kárpátalja, 2008 (vonattal, kerékpárral és gyalog) 
Huszt, Szinevéri-tó, Verecke, Ungvár, Munkács  
2008. július 19. – 26.  
 

Vereckei-hágó 

Anonymus a honfoglalás után 300 évvel azt írta, hogy a Kárpátok hegyein átkelı magyarok a mai 
Munkács környékén pihentek meg elıször. Ezen az alapon alakult ki az a hagyomány, hogy a 
honfoglalók a Munkácshoz legközelebb esı hágón, azaz a Vereckei-hágón keltek át az Emese és a 
turulmadár nászából született Álmos vezetésével. Az átkelést követıen Álmos átadta a fıvezérséget 
Árpádnak. Álmos ekkor már nagyon idıs volt, s feltehetıen az ısi népekre jellemzı szakrális 
gyilkosság áldozata lett. 
A nevezetes hágó a honfoglaláshoz kötıdıen vált a magyar történeti mitológia részévé, de az itt vezetı 
útvonalhoz a Rákóczi-szabadságharc számos legendás eseménye is kapcsolódik. A Vereckei-hágón 
keresztül érkezett Magyarországra a szabadságharc kezdetén II. Rákóczi Ferenc, akit már vártak hő 
kurucai, élükön Esze Tamással, majd néhány hónappal késıbb, a munkácsi csatavesztés után itt hagyta 
el az országot, hogy erıt győjtsön az újabb küzdelemhez. 
 
Szinevéri-tó 

A Máramarosi-havasok mellett a sőrő fenyıerdıkkel borított Szinevéri Nemzeti Parkban találhatók 
Kárpátalja legnépszerőbb természeti látnivalói. Kárpátalja és Ukrajna legmagasabb, közel 1000 méter 
magasságban, romantikus fekvéső hegyi tavát fenyıfákkal borított dombok veszik körbe. Nemcsak 
fekvése romantikus, hanem nevének eredetérıl is szép történet maradt fenn. Szín, a helyi uraság 
csodálatos szépségő lánya volt, aki egy nap a mezın sétálva egy pásztorlegény sípjátékára lett 
figyelmes. A legény olyan szépen muzsikált, hogy sikerült meghódítania a lány szívét. A lány és a 
pásztorlegény között szövıdı szerelem azonban egy idı után az uraság tudomására jutott. Az apa 
hirtelen haragjában elrendelte embereinek, hogy a fiút azonnal tegyék el láb alól. Szín, értesülve a 
kegyetlen tervrıl, kedveséhez szaladt, aki azonban ekkor már halott volt. A lányt keserves sírás fogta 
el, s hatalmas könnycseppjeibıl lassacskán tó kerekedett, amit a helybéliek az ifjú pár neveibıl 
összerakva, Szinevéri-tónak neveztek el. A tó mellett látható Szín és Vér fából faragott, hatalmas 
szobra. 
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Részletes program 

 

1. nap  Utazás:  Szentendre/Budapest – Záhony (Bp. Nyugati pu. 6,25 – Záhony 11,48)  
(szombat) kerekezés: Záhony – Csap – Nagydobrony – Munkács    46 km 
  Városnézés: Munkácsi vár, Munkácsi Mihály szülıháza, stb. 

Szállás:  Munkács 
 

2. nap  Kerekezés: Munkács – Beregvár – Szolyva – Polena           35 km 
(vasárnap) Fürdızés:  „Napfényes Kárpátalja Szanatórium” 

Szállás:  
 

3. nap   Kerekezés Polena – Vezérszállás – Vereckei-hágó    35 km 
(hétfı)  Szállás: Hágó (841 m), saját sátor 
 
4. nap  Kerekezés: Vereckei-hágó – Volóc – Vízköz – Ökörmezı – Alsószinevér   
(kedd)    – Felsıszinevér – Szinevéri-tó      85 km          
  Szállás: Tópart, saját sátor 

 

5. nap Kerekezés: Szinevéri-tó – Alsószinevér – Alsókalocsa – Királymezı 
(szerda)     – Dombó – Técsı – Bustyaháza       80 km 
  Szállás: Tisza-part, saját sátor  
                
6. nap  Kerekezés Bustyaháza – Visk – Huszt        35 km 
(csütörtök) Várlátogatás: délután  

Szállás: Tisza-part, saját sátor 
 
7. nap  Kerekezés Huszt – Tiszakirva – Királyháza – Csepe – Tiszaújlak  
(péntek)    – Tiszabecs                  45 km  
  Szállás: Kemping, saját sátor 
 
8. nap Kerekezés Tiszabecs – Vásárosnamény              36 km  
(szombat)  Utazás  Vásárosnamény – Nyíregyháza (11,30 – 13,20)  

Nyíregyháza – Budapest  (13,41 – 17,40)    
Kerekezés Budapest – Szentendre      21 km 

 
 
Költségek 

 
Utazás        50%   100% 
                __________________________ 

Budapest – Záhony    2 150,-   4 300,- 
      kerékpár    1 100,-   1 100,- 

  Vásárosnamény – Budapest   2 150,-   4 300,- 
        kerékpár    1 100,-   1 100,-  
  ____________________________________________________________ 
  Utazás összesen:    6 500,-            10 800,-  
 
Szállás: 1., 2. és 7. éjszaka: kb. 2 x 10 Eu + 1 500,-Ft/fı 
 
Természetvédelmi Terület belépı: ????    


