Kulturális körutak és városlátogatások szervezője

Erdély- székelyföldi kirándulásSzászföldi kitérővel
4 nap
„Erdély legkülönlegesesebb régiója Székelyföld, mely fő vonzerejét az egyedülálló székelykapuk, a történelmi
műemlékekben gazdag városok, a hegycsúcsok, hegyi tavak, és az itt élő székelyek híres vendégszeretete
jelenti. Az ide látogató magyar turisták otthon érezhetik magukat, mivel az itt élők magyar nyelven fogadják
Őket. Felejthetetlen élményeket kínálnak a Székelyföldön meglehetősen sűrűn található gyógyfürdők, borvizek,
mofetták.”

Az utazást a kért településről, az Önök által választott időpontban indítjuk.
Szállás: 3 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 – Királyhágó – Kolozsvár – Marosvásárhely – Székelyudvarhely
Határátkelés Ártándon. Nagyvárad – Királyhágó (rövid megálló) Bánffyhunyad - Körösfő útvonalon
érkezés Kolozsvárra (Mátyás szülőháza és szobra, Szent Mihály Székesegyház, Farkas utca nevezetességei, Bolyai
Egyetem stb.). Torda – Marosludas útvonalon érkezés Marosvásárhelyre, ahol városnézés (főtér a híres Vásárhelyi
Promerád, Teleki Téka, Bólyai Líceum, Ortodox templom, Kultúrpalota stb.) Szováta – Korond érintésével
érkezés Székelyudvarhelyre. Szállás elfoglalása (3 éj), vacsora.
2. nap: Máréfalva – Homoródfürdő – Csíkszereda – Csíksomlyó – Gyergyószentmiklós – Békás szoros – Gyilkos tó
Reggeli után egész napos kirándulásra indulunk. Máréfalva (legszebb székely kapuk). Homoródfürdő (borvízkóstolás), ezt
követően Erdély legszebb hegyvonulatán, a Hargitán keresztülhaladva érkezünk Csíkszeredára (a központ régi része),
majd Csíksomlyóra (búcsújáróhely – kegytemplom, pünkösdi búcsú története). Gyergyószentmiklóson megtekintjük az
örmény katolikus templomot, Gyergyói-havasok: Pongrác- tető (1260 m) – Békás szoros, Gyilkos-tó (természeti csoda), séta
a 200-300 m magas sziklafalak között. A Görgényi-havasokon keresztül (Bucsin tető) visszaérkezés a szálláshelyre.
Vacsora.
3. nap: Farkaslaka – Szejke – Parajd – Szováta – Korond
Reggeli után Farkaslaka (Tamási Áron híres székely író sírhelye), Szejke (Orbán Balázs, a legnagyobb székely
síremléke), Parajd (sóbányalátogatás, Szováta (Medve-tó - jó idő esetén fürdőzési lehetőség, séta az
üdülővároskában), Korond (székely fazekasság központja, kirakodóvásár). Este szállás elfoglalása, vacsora.
4. nap: Székelykereszttúr – Fehéregyháza – Segesvár – Kőrösfő
Reggeli után Székelykereszttúr (Petőfi emlékek, Gyárfás kúria) – Fehéregyháza (1849-es csata színhelye, Petőfi múzeum)
– Segesvár (séta az ősi szász település és a vár ódon hangulatú utcáin). Körösfő (jellegzetes kalotaszegi fatornyú templom
kazettás mennyezettel, kirakodóvásár). Hazaindulás, érkezés az indulási helyre.

Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken!
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