
UTAZZ VELÜNK
2015. május 30 – án szombaton.

A BRDSZ KIRÁNDULÁST SZERVEZ

RIMASZOMBAT – ROZSNYÓ -  BETLÉR – DOMICA 
CSEPKŐBARLANG  útvonalon. ( kb. 540 km oda – vissza )

Az utazási költség a résztvevők számától függ.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2015. MÁJUS 10. 16 ÓRA.

Jelentkezni a résztvevők adatainak ( név, lakcím, telefon, email cím ) 
megadásával a 
brdsz@brdsz.hu email címre lehet.

Rimaszombat

Rimaszombat főtere a református templommal

A négyzetes alaprajzú főteret műemlék házak veszik körül. A város legszebb 
műemléke az 1798-ból származó, empire stílusú emeletes épület a régi 
megyeháza.  
A barokk stílusú plébánia templom 1774-1790között épült.
A főtér házsorában áll a református püspöki templom. A XVIII. Század végén 
építették empire stílusban.
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Rozsnyó

Rozsnyó főtere
A város központja a négyzet alakú főtér a Bányászok tere. Itt látható az 1650-
ben épített Diák templom, ami a régi városháza helyén áll. 
Az egykori városházából maradt fenn a templom előtt álló Tűztorony vagy 
Rákóczi őrtorony.
A püspöki székesegyház a XIV. század elején épült a bányászok templomául. 
Oltárképe 1511-ből való. Az egykori festő a helyi bányászéletet örökítette meg.
Az egykori Ferenc-rendi templom és kolostor barokk stílusban épült 1733-ban. 

Betléri kastély
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A reprezentatív építményt, melynek történelme szoros kapcsolatban áll 
az Andrássy nemzedékkel, a 15. századból származó Bebek család váracskája 
helyén, hegyoldal alatt, a betléri patak völgyében építették. A váracska falainak 
egy részét felhasználták a gótikus kúria kétszintes reneszánsz-barokk épületté 
történő átalakításánál a 17. és a 18. században. A kastély 19. századvégi külseje 
kisebb módosításokkal mind a mai napig megmaradt. 
A kastély egyik legfigyelemreméltóbb része a központi könyvtár. A kastély 
könyvtárát 1790-ben  Andrássy  Leopold alapította és ebből az időből származik 
annak  beltere is. Több,  mint 14-ezer kötetet, főleg a 15.-19.  századokból 
származó hittudományi, történelmi, földrajzi és filozófiai művet őriz, amelyek 
15-féle különböző nyelven íródtak. 
1945 -ig a kastély az Andrássy család betléri ága szükségleteit elégítette ki. A 
második világháború után államosították, ám eredeti berendezése megmaradt. A 
kastélyból múzeum lett, ahol A nemesség lakáskultúrája a 19. és 19. században 
c. kiállításban gyönyörködhet a látogató. 
 A kastélyt gyönyörű angolpark veszi körül, amely a maga 57 ha kiterjedésével 
Szlovákia legnagyobb gondozott parkjai közé tartozik és jegyezve van a világ 
történelmi kertjeinek jegyzékében. 
Kastély  látogatás magyar nyelvű vezetéssel.  Belépő: 6euro

Domica-cseppkőbarlang
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A barlang összefügg az Aggteleki-cseppkőbarlanggal. 7km esik szlovák 
területre.
A Domica a Szlovák-karszt Nemzeti Park legismertebb és leghosszabb 
barlangja. Jelentős geomorfológiai értékein kívül kitűnik értékes régészeti 
leleteivel, gazdag cseppkőképződményeivel és a denevérek sokaságával. A 
Szlovák- és Aggteleki-karszt barlangjain belül a világ természeti örökségének 
jegyzékébe is bekerült.

Barlang túra 45 perc 6 euro,   foto-video 7euro
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