Kulturális körutak és városlátogatások szervezője
Engedélyszám: U 000 404

Erdély: Kalotaszeg
vidéke és Kolozsvár
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: Nagykároly – Érmindszent – Zilah – Kolozsvár
Elutazás a reggeli órákban a kért helyről. Nagykároly (Károlyi-kastély,
Piarista gimnázium - Ady iskolája, vármegyeháza ahol Kölcsey jegyzőként
dolgozott, Kaffka Margit szülőháza). Következő megállónk Érmindszent (mai
nevén Ady Endre) ahol megtekintjük az író szülőházát, és az
emlékmúzeumot. Zilahra érve belvárosi séta, (XIII. századi eredetű
református templom, Wesselényi Miklós Református kollégium, Ady Endre
Szobor, Wesselényi jobbágy-felszabadító szobor). Érkezés Kolozsvárra,
szállás elfoglalása, vacsora. (2 éj)
2. nap: Kolozsvár – Válaszút – Bonchida – Szék
Reggeli után Kolozsváron városnézés (Mátyás király szülőháza, Szent Mihály templom, Mátyás szobor, majd a
legrégebbi utca nevezetességei Bólyai egyetem. Betekintünk a Házsongárdi temetőbe, mely Európa legrégebbi
köztemetője. Sétánk alatt híres nevezetes síremlékeket láthatunk. Továbbutazunk a Mezőségbe, mely a Kis- és
Nagy-Szamos, a Sajó, a Maros és az Aranyos közötti közép-erdélyi dombvidék összefoglaló tájneve. Első
megállónk Válaszút (Bánffy-kastély melyben Vass Albert született. Bonchida (az erdélyi Versailles: Bánffykastély, gótikus református templom). Továbbutazunk a tárgyi és szellemi népkincsét máig megőrző kis
faluba Székre. A falu a Széki és Mezőségi táncok kincsesbányája. Megtekintjük a XIII. századi eredetű Református
templomot. Este visszaérkezés a szálláshelyre, vacsora.
3. nap: Körösfő – Csúcsa – Királyhágó – Nagyvárad
Reggeli után első megállónk Körösfő. Kalotaszegre jellemző kazettás mennyezetű négy-fiatornyos templom
megtekintése, Vasvári Pál kopjafás emlékművénél koszorúzás, majd a népi kirakodóvásárban vásárlási lehetőség
Kalotaszeg híres termékeiből). Csúcsa (Ady emlékek). Királyhágón rövid pihenő. Nagyvárad (városközpont Saspalota, Szigligeti színház, EMKE kávéház, Nagysándor József aradi vértanú emléktáblájánál koszorúzás). Ártándi
határátkeléssel érkezés az esti órákban a kiindulási helyre.

Kérje egyedi ajánlatunkat elérhetőségeinken!
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