
 

Kulturális körutak és városlátogatások szervezője 

 

Erdély: Székelyföld csodái (5 nap) 

Marosvásárhelyen ismerkedés a város főbb nevezetességeivel. Szovátán és a Bucsin-tetőn átkelve 

érkezés Borzontra, vacsora és szállás.  

3. nap: Gyilkos-tó - Békás-szoros - Szárhegy  

Reggeli után kirándulás Erdély két leghíresebb természeti látványosságához, a Gyilkos-tóhoz és a Békás-

szorosba. Szárhegyen látogatás a reneszánsz Lázár kastélyban. Visszaérkezés a szálláshelyre, lehetőség 

kézműves bemutatóra, kürtőskalács sütésére.  

4. nap: Parajd - Korond - Farkaslaka - Szejkefürdő - Székelyudvarhely  

Parajdon látogatás a híres sóbánya hatalmas földalatti termeiben. Korondon a fazekasfaluban 

nézelődés, vásárlási lehetőség a székely kézművesség remekeiből. Farkaslakán Tamási áron emlékének 

adózunk, majd érkezés Szejkefürdőre, Orbán Balázs síremlékéhez, amelyhez székely kapuk egész során 

át vezet az út. Székelyudvarhelyen városnézés: szoborpark és az Árpád-kori kistemplom.  

 

5. nap: Fehéregyháza - Segesvár  

Reggeli után utazás Fehéregyházára, a Petőfi-emlékmúzeumba. Segesváron rövid városnézés: Óváros, 

Óratorony, Diáklépcső, stb…. Folyamatos utazás az ártándi határátkelőhöz, érkezés a csoport által 

megadott helyre az esti órákban. 

 

Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken! 

 

Az utazást a kért településről, az Önök által választott időpontban indítjuk. 

 

Szállás: 4 éj panzióban 

Utazás: nemzetközi engedéllyel rendelkező turista-autóbusszal 

Finanszírozás: a pályázat az utazást, szállást, ellátást, étkezést, 

belépődíjakat és 3 fő kísérőtanár munkadíját támogathatja. 

Nem támogatja az idegenvezető díját és költségeit 

(Programonként eltérhet). 

A diákok által befizetendő önrész: 0 Ft. 

 

Program  

1. nap: Nagyvárad - Király-hágó -  Bánffyhunyad  

Kora reggeli indulás a megrendelő által megadott helyről. Folyamatos utazás az ártándi 

határátkelőhöz. Érkezés Nagyváradra, a Pece-parti Párizsba. Városnézés: Székesegyház, Kanonok sor, 

Rulikowsky Kázmér '48-as dsidás kapitány sírja,  

Nagysándor József honvédtábornok, aradi vértanú emléktáblája. A Király-hágón, a Magyar királyság 
és az Erdélyi fejedelemség egykori határán pihenő, majd utazás tovább Bánffyhunyadra. Itt látogatás 
a jellegzetes kalotaszegi református templomban.  

2. nap: Kolozsvár - Tordai-hasadék - Marosvásárhely - Szováta - Borzont  

Kolozsváron rövid városnézés, majd érkezés a Tordai-hasadékhoz. Izgalmas kirándulás a 

vulkáni és üledékes eredetű természeti képződményben.  
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