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Kulturális körutak és városlátogatások szervezője 

 
 

 

 

Hétvége - Észak Erdélyben 
3 nap 

 
 

 

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

 

Szállás: 2 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: Szatmárnémeti– Szaplonca - Máramarossziget – Barcánfalva 

Elutazás a kért helyről a kora hajnali órákban. Határátkelés Csengersimán. Érkezés Szatmárnémetibe, ahol 
gyalogos városnézés keretében megtekintjük a városközpont nevezetességeit (Főtér, Püspöki 
Székesegyház, Pannónia szálló, Tűzoltó-torony, Vécsey-ház, ahol a szatmári békét kötötték). 
Továbbindulunk Máramaros vidékére, ahol elsőként Szaplonca „tréfás” temetőjét tekintjük meg, 
majd Máramarossziget nevezetességeivel ismerkedünk. A város egykor Magyarország faiparának és só iparának 
központja volt. Városnézésünk alatt betekintünk az egykori híres börtönbe, mely ma már múzeum. Hollósy Simon 
szülőházát és a felújított zsinagógát látogatjuk meg. Továbbutazunk az Iza folyó völgyébe. Utolsó 
megállónk Barcánfalván lesz, ahol fából épült jellegzetes máramarosi kolostorkomplexumba érkezünk. Ez a 
protokolláris ortodox központ és az 1993-ban épített 62 m magas tornya ma a második legmagasabb fatorony 
egész Európában. Este szállás elfoglalása Borsafüred környékén. (2 éj) 

2. nap: Keleti-Kárpátok - Moldvai kolostorok – sóbánya – Világörökségek 

Reggeli után utazás a Keleti Kárpátok csodálatos tájain a Priszlop-hágón (Árpád-vonal) át, amely egy 1416 méteres 
átjáró Moldvába. A hágón rövid fotószünet. A festett kolostorok közül, melyeket fejedelmek, szerzetesek építettek 
liturgikus célból, a Vatra Moldovitei (Angyali üdvözlettemplom) és a Sucevitai (Feltámadás-temploma) kolostort 
látogatjuk meg. Ezután a Kácsika sóbánya megtekintése következik, mely 1791- ben nyílt meg és egyedülálló abban, 
hogy a 8200 galériát kézzel ásták. A falépcsők elvezetnek az impozáns, „Megfeszített Krisztus” sószoborhoz, a római-
katolikus Szent Borbála kápolnához, amely 21 m mélyen van az ortodox kápolnához és a „Sala Ing. Agripa Popescu” 
nevű táncteremhez. Kacsika az 1960-as évektől a moldvai magyarok búcsújáró helye. Programunkat 
a Világörökség részét képező Voronetiben folytatjuk, ahol megtekintjük a Szent György-kolostortemplomot, mely 
a kelet Sixtus-a. Este visszaéekezés szálláshelyünkre. 

3. nap: Desze – Nagybánya – Koltó  

Reggeli után a Keleti Kárpátokat elhagyva Deszére érkezünk, ahol a Szent Paraszkiva-fatemplom káprázatos 
falfreskóit tekintjük meg. Ez a templom egyike annak a nyolc máramarosi fatemplomnak, amely 1999-ben felkerült a 
világörökségi listára. Gutin hágón keresztül érkezünk Nagybányára, ahol Óvárosi séta (Szentháromság 
templom,festőiskola tárlata, Szent István-torony). Következő látnivalónk Európa egyik legjelentősebb 
bányavirág gyűjteménye az Ásványtani Múzeumban. Koltón látogatást teszünk a Teleki kastélyban, ahol Petőfi és 
Szendrei Júlia a mézesheteit töltötte. Hazaindulunk, érkezés a megadott helyre a késő esti órákban. 

Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken! 


