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Kulturális körutak és városlátogatások szervezője 

 
 

 
 

 

Hétvége - Dél Erdélyben a 
Kazán szorossal 

3 nap 
 

 

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

Szállás: 2 éj panzió 

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: Arad – Temesvár – Karánsebes - Herkulesfürdő 
Elutazás a megadott helyről a kora reggeli órákban. 
Határátkelés Ártándnál, majd érkezés Aradra, ahol 
városnézés: (Megbékélés park, Szabadság-szobor, a 13 
aradi vértanúk emlékműve). A vesztőhelyre indulunk, 
az Obeliszkhez, mely a vértanúk földi 
maradványait őrzi. Temesvár a diktatúra megdöntéséhez 
vezető események városa, a Bánát központja. 
Ezután városnéző séta következik (Dóm-tér, 
Dómtemplom, szerb ortodox székesegyház, szerb püspöki 
palota, Szentháromság szobor, katolikus püspöki 
palota, bástya és a Hunyadi-
palota). Karánsebesen láthatjuk a monarchia idejében 

épült palotákat, templomokat, fogadókat. Késő délután érkezés a Cserna folyó völgyében 
fekvő Herkulesfürdőre, séta már a római időktől gyógyvizéről ismert európai hírű üdülővárosban. Szállás 
elfoglalása, vacsora Herkulesfürdőn. (1 éj) 

 
2. nap: Orsova – Kazán-szoros – Vajdahunyad 
Reggeli után rendkívül kalandos élmény vár ránk a Duna egy gyönyörű szakaszán. Orsován lehetőség van egy 3 órás 
hajóútra a Kazán-szorosban, - ahol az Al-Duna tör át a Déli-Kárpátok vadregényes sziklás területén, mely lenyűgöző 
látvány. Út közben látjuk Traianus császár tábláját, Decebal szobrát, és a szoros égbemeredő szikláit. Továbbutazunk 
Vajdahunyadra, ahol a Hunyadi család „a várak királyának” nevezett lovagvárát tekintjük meg. Este szállás elfoglalása, 
vacsora Vajdahunyadon. (1 éj) 

 
3. nap: Déva – Kiskohi Medve- barlang – Nagyvárad  
Reggeli után látogatás a Magos Déva várába. A Dévát uraló várhegy vulkanikus oromzatára felvonóval jutunk fel. Az 
erődítmény falai közül káprázatos kilátás nyílik a tájra. Ezután a várhegy lábánál fekvő királyi udvart - mai 
nevén „Magna Curia” - amely látogatjuk meg Bethlen Gábor reneszánsz “nagy udvarháza”. A XVIII. századi 
Erdély híres szépségének, a Murányi Vénusznak is otthona volt. Következő megállónk a Bihar-hegység lábánál 
fekvő kiskohi Medve-barlang, mely méltán népszerű fantasztikus cseppkőalakzataival, barlangi medve 
csontvázaival. Ez Erdély legszebb és leglátványosabb cseppkőbarlangja. Barlanglátogatás után szabadidőnkben 
az egész évben működő kirakodóvásárban vásárlási lehetőség. Érkezés a késő esti órákban az indulási helyre. 

Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken! 


