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SZÉKELYFÖLDI KÖRUTAZÁS 
2021.08.10-15. (5 éj /6 nap) 

F É L P A N Z I Ó V A L  

79.900 Ft/ fő  
ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY  2021.május 31-ig  5% 

 Erdély mindenki számára kínál valamit. Ha Erdélyben járunk, ne csak a gyönyörű tájat lássuk, hanem engedjük, hogy 
megelevenedjen a szemünk előtt a múlt. Középkori várkastélyok, századfordulós nagyvárosi építészet, történelmi és irodalmi 
emlékhelyek, mesebeli falvak, lenyűgöző természeti szépségek, tüneményes emberek. 

Részletes programleírás 

Első nap: Indulás 05:00-kor Szolnokról, Nagyvárad, Királyhágó, Bánffyhunyad, Kolozsvár. 
Második nap: Utazás Gyimesbe, az 1000 éves határhoz, a történelmi Magyarország legkeletibb pontjához. A gyimesi csángóknál - 
egy nap a Hidegségben. Hidegségpataka. (Dal- és tánctanulás, csángó vendégfogadással, fakultatív program) 
Délután Csíkszereda: Mikó vár, Makovecz templom. 
Harmadik nap: Nyerges-tető, Kézdivásárhely, a Csernátoni Haszmann Pál múzeum meglátogatása, ezután 14:00-tól leöblítjük az út 
porát a Csiki Sörgyárban finom uzsonna keretében, és a Tusnádi szoroson keresztül térünk haza. 
Negyedik nap: Madéfalva, a székely vértanuk emlékhelye. Gyergyószárhegy, Békás szoros, Gyilkos-tó. 
Ötödik nap: Egész nap szabad program, vagy fakultatív kirándulás különleges ebéddel a Madarasi-Hargitára. Az 1800 méteres 
csúcs meghódítása (részint jeepekkel részint a csúcs közelében gyalog). Késő délután Csíksomlyó: Kegytemplom, „Barátok feredője”, 
Borvízforrás. 
Hatodik nap: Hazautazás Farkaslaka, Tamási Áron emlékhely, korondi kirakodó vásár. 
 
Utazás részletei 

Szállás: Csíksomlyó mellett Csíkcsomortánban, a Szellő Szállóban. A panzió 70 férőhelyes, 23 szobás, két csillagos panzió. 
Székelyföld szívében, Csíksomlyó mellett, a magyarok- lakta Csíkcsomortánban, hamisítatlan falusi környezetben helyezkedik el. 
Elhelyezés igény szerint 2-3-4 ágyas szobákban, néhány szobához folyosón lévő fürdőszoba tartozik.  
Ellátás: Félpanzió. Reggeli büfé jellegű, vacsora meleg étel. Az ételeket egy csíkszeredai fogadó biztosítja, melyet a szálláshelyen 

fogyaszthatnak el. 

Utazás: nyugati típusú, légkondicionált autóbusszal. 

Csoportkísérő és idegenvezető: Az idegenvezető Nagyváradon csatlakozik a csoporthoz. 

Ár: 79.900 Ft/fő, mely tartalmazza a szállást öt éjszakára, ellátást, az utazás költségét, az idegenvezető költségét, valamint a felsorolt 

programokat belépődíjak nélkül. 

Az ár nem tartalmazza: az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítást, mely a megrendelés napján fizetendő (a részvételi díj 2%-a), 

utasbiztosítást (570 Ft/nap) a fakultatív programok árát (2. napi 70 RON/fő, az 5. napi program 100 RON/fő) valamint a belépők díját. 

(összesen kb. 272 RON/fő a helyi programokkal, belépőkkel). 

*RON=román lej, 1 lej kb. 75 Ft  

Belépők tájékoztató árai: 
Alsócsernáton Néprajzi Múzeum  12 RON 
Nagyváradi székesegyház                             10 RON 
Bánffyhunyad  Református templom  5 RON 
Csíkszereda Mikó vár                                     10 RON 
Csiki sörgyár 65 RON (a technológia megtekintése majd Székely „DISZNÓSÁGOK” és korlátlan sörfogyasztás hozzá) 

A programok sorrendje a helyi viszonyok függvényében változhat, akár el is maradhat!!! 

Felszállási lehetőségek: Szolnok, Törökszentmiklós, Karcag, Püspökladány, Berettyóújfalu útvonalon díjmentesen! 

Az ajánlatban feltüntetett árak 1 € = 380 HUF árfolyamig érvényesek! 


