Kulturális körutak és városlátogatások szervezője

Dél-Erdélyi nagykörút
6 nap
„Nincs a világnak még egy szeglete, ahol mintegy 150 km-s sugarú területen mindent
megtalál az utazó, amire csak vágyhat. „

Az utazást a kért településről, az Önök által választott időpontban indítjuk.
Szállás: 5 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: Arad – Temesvár – Karánsebes - Herkulesfürdő
Elutazás a kora reggeli órákban. Határátkelés Ártándnál, majd érkezés Aradra, városnézés:
megbékélés park, Szabadságszobor a 13 aradi vértanúk emlékműve, majd a vesztőhelyre
indulunk, az Obeliszkhez, mely a vértanúk földi maradványait őrzi. Temesvár a diktatúra
megdöntéséhez vezető események városa, a Bánát központja. Városnéző séta következik
(Dómtér, Dómtemplom, Szerb ortodox székesegyház, szerb püspöki palota, Szentháromság
szobor, katolikus püspöki palota, bástya és a Hunyadipalota).
Karánsebesen láthatjuk a monarchia idejében épült palotákat, templomokat, fogadókat. Késő
délután érkezés a Cserna folyó völgyében fekvő Herkulesfürdőre, ahol séta már arómai
időktől gyógyvizéről ismert európai hírű üdülővárosban.
Szállás elfoglalása Herkulesfürdő környékén. (1 éj)
2. nap: Orsova – Kazán-szorosok – Vajdahunyad
Reggeli
után rendkívüli
kalandos
élmény vár ránk
a
Duna
egy
gyönyörű
szakaszán. Orsován hajóra szállva lehetőség van egy 3 órás útra, a Kazán szorosban,
ahol az Al-Duna tör át a Déli-Kárpátok vadregényes sziklás területén, mely lenyűgöző
látvány. Útközben látjuk majd Traianus császár tábláját, Decebal szobrát, a szoros
égbemeredő szikláit. Továbbutazunk Vajdahunyadra, ahol a Hunyadi család „a
várak királyának” nevezett lovagvárát tekintjük meg. Este szállás elfoglalása Vajdahunyad
környékén. (1 éj)
3. nap: Gyulafehérvár – Nagyszeben – Fogarasi havasok – Bilea-tengerszem Sepsiszentgyörgy
Reggeli után Erdély ősi fővárosába Gyulafehérvárra indulunk. Érseki s zékesegyház, benne
m a is láthatók a Hunyadiak síremlékei, valamint Izabella királyné és János Zsigmond
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fejedelem gazdagon díszített kőszarkofágjai, Károly-kapu, Szent Györgykapu, Hóra-lázadás
emlékmű megtekintése. Nagyszeben, a s zászok egykori fővárosa, Európa
2007-es kulturális fővárosa a következő megállónk. Városlátogatásunk alatt megtekintjük a
belváros három terének nevezetességeit. A Transzfogarasi autóúton érkezünk a Fogarasihavasokban lévő gyönyörűséges Bilea-tengerszemhez (2034m), séta a tónál és a
kirakodóvásárban.
Fogaras
–
Brassó útvonalon
érkezés Sepsiszentgyörgyre, szállás elfoglalása.
(3. éj)
4. nap: Törcsvár – Pojána - Brassó
Reggeli után Törcsvárra indulunk, ahol a XIV. századi várat tekintjük meg. Ez Erdély
legépebb vára, mely Drakula gróf legkedveltebb váraként lett közismert. Pojána (1000m)
Erdély kiemelt üdülőövezetébe indulunk, ahol lanovkával felmehetünk a Keresztény havasok
gerincére, (1799m) ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Kárpát-kanyarulat vonulataira
és a Barcasági négyfalusi csángó falvakra. Rövid szabadprogram után Brassói
városnézésre indulunk, de közben megállunk egy fotószünetre, ahonnan gyönyörű
panorámakép tárul elénk a városról. Fekete templom, „Erdély legnagyobb gótikus
temploma” Főtér és nevezetes épületeinek megtekintése, majd szabadprogram. Este szállás
elfoglalása.
5. nap: Zágon – Csomakőrös – Kovászna – Kézdivásárhely - Maksa – Sepsiszentgyörgy
Reggeli
után Székelyföld legkeletibb
történelmi emlékhelyeit
keressük
fel. Zágonon megtekintjük II. Rákóczi Ferenc fejedelem hű társának, Mikes Kelemennek az
emlékére
berendezett
kiállítást,
illetve Kiss
Manyi
színésznő
emlékszobáit. Csomakőrösön, Kőrösi Csoma Sándor szülőfalujában megtekintjük az
emlékére megnyitott kiállítást. Kovásznán a város szimbólumaként ismert Pokolsárhoz
érkezünk, majd borvízkóstolás a Főtér ivó kútjaiból. Továbbutazunk Kézdivásárhelyre, ahol a
Céhtörténeti Múzeumot láthatjuk, melyben az egyedülálló népviseletbe öltöztetett babakiállítás
látható. Maksán megállunk a hős ágyúöntő, Gábor Áron sírjánál. A kora délutáni órákban
érkezünk vissza szálláshelyünkre,
Sepsiszentgyörgyre. Este lehetőség nyílik a város felfedezésére.
6. nap: Segesvár – Kolozsvár – Körösfő
Reggeli után a híres Bogáti-erdőn áthaladva Szászföldi Templomerődök látványaiban
gyönyörködve érkezünk
a
Királyföld
peremére, Segesvárra séta
az UNESCO
Világörökség részét képező középkori vár ódon hangulatú utcáin, Óra-torony, Drakula
emlékek, Diáklépcső. Dicsőszentmárton a következő megálló, ahol a 13. századi unitárius
templommal és a főtér nevezetességeivel ismerkedünk.Körösfőn a Kalotaszeg vidékére
jellemző kazettás mennyezetű református templomhoz sétálhatunk, útközben Vasvári Pál
kopjafás emlékhelyénél tisztelgünk. Vásárlási lehetőség a kirakodóvásárban, majd
hazaindulás. Érkezés az indulási helyszínre.
Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken!
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