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Kulturális körutak és városlátogatások szervezője 

 
 

 

Erdély, az a csodálatos Erdély  
Barangolás Székelyföldön 

5 nap 
 

 

„Erdély a beszélő kövek földje”. 
 
 

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. 

 

1. nap: Ártánd – Körösfő – Kolozsvár – Székelyudvarhely 
 
Határátkelés az Ártándi határállomáson. Nagyvárad – Királyhágó (rövid pihenő) – Körösfő (Kalotaszegre jellemző négy 
fiatornyos református templom, Vasvári Pál kopjafás emlékmű, népi kirakodóvásár), Kolozsvár, belvárosi városnézés 
(Mátyás király szülőháza, Mátyás szobor, Szent Mihály templom stb.) majd Torda – Balavásár – Szováta – Korond 
érintésével érkezünk Székelyudvarhelyre, a legmagyarabb székely városba. Szállás elfoglalása (4 éj). 
 
2. nap:  Szent Anna-tó – Gyimesi csángók földje – Séta az ezeréves határhoz 
Ezen a napon lehetőség van pihenni, vagy résztvenni egy igen tartalmas népéleti programon, illetve kiránduláson. 
Fakultatív program: Reggeli után Máréfalva (műemlék székelykapuk), Homoródfürdő (borvízkóstolás). Csíkszereda 
érintésével kirándulás Délkelet-Európa egyetlen épségben maradt krátertavához a Szent Anna-tóhoz. A tó égbe nyúló 
fenyvesekkel körülvéve, tengerszint felett 950 méteren felejthetetlen látványt nyújt. Innen a gyimesi csángók földjére 
érkezünk.  Séta az ezeréves határhoz (Rákóczi-vár romjai, vasúti őrház, Kontumáci kápolna).  Este gyimesi népzene 
és néptánc bemutató, népviseletbe öltözött zenészek és táncosok részvételével. 
 
3. nap: Székelyudvarhely – Parajd – Farkaslaka – Korond 
Reggeli után itt székelyföldön ünnepeljük államalapításunkat (kenyérszentelés) augusztus 17-21. időpont. Az 
ünnepség után Parajd (sóbánya látogatás), Farkaslaka (Tamási Áron sírja), Korond (kirakodóvásár), Szejke (Orbán 
Balázs síremléke). Visszaérkezünk a székely anyavárosba, Székelyudvarhelyre, ahol folytatódik az ünnepi 
rendezvény sorozat. Megismerhetjük a székelyföldi kultúrát, ahol fellépnek néptáncosok, népdalénekesek, zenekarok. 
Közben a sétáló utca kirakodóvásárában megkóstolhatjuk a finom kürtöskalácsot, vásárolhatunk a székely 
népművészet termékeiből. 
 
4. nap: Gyergyószentmiklós – Gyilkos-tó – Békás-szoros 
Reggeli után áthaladunk Erdély legszebb, fenyvesekkel borított hegyvonulatán, a Hargitán. Zetelaki víztározó, Libán-
tető, (1100 m) Gyergyószentmiklós, buszos városnézés (Örmény katolikus templom), Pongrác-tetőn átkelve (1250 m), 
Erdély természeti csodáihoz érkezünk.  Gyilkos-tó (melyben a konzervált fenyőcsonkok ma is láthatók), Békás-szoros 
(séta a szorosban, 200 m sziklafalak között). Este visszaérkezés a szálláshelyre. 
 
5. nap: Székelyudvarhely – Székelykeresztúr – Segesvár – Nagyvárad – Nyíregyháza – Debrecen 
Reggeli után Székelyudvarhely (Szobor park, Jézus Szíve kápolna) Székelykeresztúr, (Petőfi vén körtefája), majd 
Segesvárra a szászok földjére érkezünk (középkori várudvar UNESCO Világörökség része).   Balavásár (rövid 
megállás). Érkezés az indulási helyre.  

 
Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken! 


