
DÉL-ERDÉLY ÉS A SZÁSZVIDÉK  
2011. szeptember 15-19. 

(csütörtöktıl hétfıig: 5 nap, 4 éjszaka) 
 

 

RÉSZLETES PROGRAM: 

1. nap: Szeged (Indulás reggel 6 órakor, a Rákóczi térrıl, a Megyeháza mellıl.) – Kiszombori átkelés. 
Itt van Ajtony vezér földje. Nagyszentmiklós, a híres aranykincs lelıhelye és Bartók szülıvároskája. – 
Temesvár (Hunyadi-kastély, Dóm, Savoyai-ház és a pestisoszlop) – Buziásfürdı (Deák Ferenc kedvenc 
fürdıje) – Vajdahunyad – Csernakeresztúr (az elsı szálláshely a Bukovinából kitelepített székelyes 
csángóknál) 

2. nap: Szászsebes gótikus temploma (14. sz.) és török szınyegei – Nagyszeben (a szászok egyik 
fıvárosa – központja.) A megmaradt középkori falak és bástyák. Brukenthal Sámuel és győjteménye. Az 
evangélikus nagytemplom. A fı tér és gabonavermei. Nagyszeben és Bem -1849-be – Fogaras (vára és 
történelme) – Brassón keresztül érkezés Négyfaluba a barcasági csángókhoz. (Szállás, vacsora.) 

3. nap: Brassó (a fıtér és a Fekete templom) – Törcsvár romantikus erıdje és a Drakula  legendárium. 
Egy kis túra a Bucsecs hegységben – gyalogos és lanovkás variációval. – Szállás: Négyfaluban  

4. nap: Továbbra is szász földön: Fehéregyháza múzeuma, Petıfi emlékek, a segesvári csata helyszíne – 
Segesvár város és nevezetességei, az épen maradt városfalak. A felújított templomok és a fıtér. A 
diáklépcsı és felsıváros – Medgyes városa, fıtere – Gyulafehérvár 1002 éves székesegyháza, értékei, 
szépségei – Szállás Csernakeresztúron vagy Felvincen a ferences kolostorban. 

5. nap: Magas Déva vára – Marosillye (Bethlen Gábor szülıhelye) –  Solymos várának romjai 
(gyalogtúra) – Máriaradna  kegytemploma. – Arad hegyalja a magyar bortörténet jeles helye. Hogy 
készül a misebor? Borkóstolás és ozsonna Pál Jánosnál, aki az aradi ferences atyák vincellérje – Arad  
Szabadság emlékmő 
Érkezés Szegedre az esti órákban 

Ennek az útvonalnak az az elınye, hogy mindig új utakon járunk. Nem ott jövünk ki Erdélybıl, ahol 
bemegyünk. 

Szállás: 1. éjszaka: Csernakeresztúron a Bukovinából kitelepített székelyes csángóknál 
2-3. éjszaka: Négyfaluban, a barcasági csángóknál. 
4. éjszaka: Csernakeresztúron vagy Felvincen a ferences kolostorban. 

Ellátás félpanzió (reggeli, vacsora). 
A kirándulás irányára : 47000,- Ft. Ez fedezi a minıségi busz, a 4 éjszakai szállás, a félpanzió, a 
múzeumi belépık költségeit. 
A borkóstoló – ozsonnával (falusi kenyér, szalonna, kolbász, juhtúróval töltött zöldpaprika + pálinka – 
védıital) – fakultatív alapon kb. 2000 Ft. 
A CSMKE tagjainak költségét az egyesület 2000,- Ft-tal támogatja. 
A biztosítás az Európai Egészségbiztosítási Kártyával oldható meg, illetve ismét lehetıség lesz közösen 
baleset- és poggyászbiztosítást kötni. 
Szükséges úti okmány: érvényes, bármilyen típusú személyazonossági igazolvány vagy érvényes 
útlevél. 
Hivatalos pénz: lej. 
A csoporttal utazik: Farkas Ferenc tanár, idegenvezetı. 
Jelentkezés: 2010. május 16-ig 15000,- Ft elıleg befizetésével a szervezıknél (lásd lap alján). (Ezután 
elıleget csak akkor tudunk visszaadni, ha sikerül az illetınek maga helyett mást találni!). 
A 2. részletet (15000,- Ft) 2010. június 20-ig, a 3. részletet (17000,- Ft) 2010. augusztus 15-ig kérjük 
befizetni a szervezıknél. 

Jó utat, jó idıt és szép élményeket kívánunk! 

A szervezık: Nagy Zsuzsanna, Oros Sándor 

Somogyi-könyvtár 
6720, Szeged, Dóm tér 1-4. 
Tel.: (62)425-525 ; Fax: (62)426-521 
E-mail: nagyzs@sk-szeged.hu, 
 oros@sk-szeged.hu  


