Észak – Erdély és „Csánglia”
Útvonal:
Szatmárnémeti – Nagybánya – Koltó - Máramarossziget – Izaszacsal – Borsa – Hosszúmező – Sucevita – Kacsika Neamti – Békás szoros – Gyergyói medence – Somkerék – Válaszút – Magyarvista – Zilah - Nagykároly

Első nap
Látnivalók:

- Szatmárnémeti, Kölcsey városa, városnézés - körbesétáljuk a város főterét, megtekintjük a
Pannónia szállót a Partium egyik legszebb szecessziós stílusú épületét, a Tűzoltó–tornyot, a
szatmárnémeti Északi Színházat -1902-ben épült, a maga korában igen korszerűnek számító
forgószínpados színpadtechnikával, a Vécsey-palotát a város egyik legrégebbi épületét amelyben
1711. április 30–án megkötötték a szatmári békét, és végül bemegyünk a Római Katolikus
Székesegyházba -1768-ban kezdték építeni klasszicizáló barokk stílusban
- Misztótfalu, Misztótfalusi Kis Miklós az erdélyi nyomdászat nagy alakjának emlékmúzeuma
- Nagybánya -Képzőművészeti Múzeum - a Nagybányai Festőiskola tárlata, régi főtér és környéke
- Koltó, Petőfi emlékek a Teleki-kastélyban és kastélykertben
Szállás és estebéd: - Szakállasfalu - panzió
Várható belépők: későbbiekben

Második nap
Látnivalók:

- Ásványtani Múzeum - Európa egyik legjelentősebb bányavirág gyűjteménye
- Mára völgye, a népi építészet élő múzeuma
- Desze, az UNESCO világörökség részét képező máramarosi fatemplom káprázatos falfreskóinak a
megtekintése.
- Máramarossziget, a Tisza-parti város, egykor Magyarország faiparának és sóiparának központja,
Leövey Klára emlékoszlop, a kommunista időszak legkegyetlenebb börtöne „a püspökök és
miniszterek börtöne” – ma látogatható, Hollósy Simon szülőháza
- Iza-völgye, a híres máramarosi fatemplomok vidéke
- Barcánfalva, fából épült jellegzetes máramarosi kolostorkomplexum, protokolláris ortodox
központ, az 1993-ban épített 62 m magas tornya ma a második legmagasabb fatorony egész
Európában
Szállás és estebéd: - Felsővisó - szállodában
Várható belépők: későbbiekben

Harmadik nap
Látnivalók:
- A Borsai-hágó - 1416 m–es átjáró választja el a Radnai-havasokat a Máramarosi-havasoktól.
Panorámaszünet lírai élményekkel - Reményik Sándor Az Ünőkő című versét hallgatjuk meg
- Aranyos Beszterce folyó gyönyörű völgyének egy szakaszán buszozgatunk. Voltak idők, amikor e
folyócska számított az országhatárnak. A kunok a közelben lévő Radnai-hágónál várták IV. Béla király
döntését, ami 1239-ben, húsvét másnapján történt meg. A második honalapítóként is tisztelt
uralkodó Kötöny elé lovagolt, s a krónikák szerint királynak kijáró tisztelettel fogadta a kunok vezérét,
és behívta őket az országba.
- Nyíres-hágó (1096 m), az Aranyos Beszterce völgyéből átjutunk az úgyszintén gyönyörű Moldova
folyó völgyébe
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- Voroneti, A Szent György kolostortemplom a kelet Szixtusza – a világörökség része
- Moldovita, az Angyali üdvözlet festett kolostortemploma – a világörökség része
- Sucevita, a festett kolostorát a Feltámadás tiszteletére szentelték fel - a világörökség közé nem
került, de figyelemre méltó moldvai templomok egyike.
Szállás és estebéd: - Sucevita – panzió
Várható belépők: későbbiekben

Negyedik nap
Látnivalók:
- A bukovinai székelyek (csángók) nyomában
- Kacsika, Moldva római katolikusok zarándokhelye, de híres a sóbányájáról is
- Neamţi kolostor, működő férfi ortodox kolostor, amely az UNESCO világörökség javaslati listáján
található
- Átbuszozunk az Esztena–hegységen és visszatérünk az Aranyos Beszterce völgyébe.
- A csodálatos környezetben elhelyezkedő Békás víztároló mellett buszozunk, fotószünet
- Békás szoros, átsétálunk a Kárpátok egyik leglélegzetelállítóbb szorosán, de bekukkintunk a
kitisztított és járhatóvá tett Kis Békás szoroson is
- Gyilkos-tó, séta a tó mellett, szabadidő
Szállás és estebéd: - Gyergyócsomafalva – falusi turizmus
Várható belépők: későbbiekben

Ötödik nap
Látnivalók:

- Gyergyószentmiklós, örménykatolikus templom a város legértékesebb látványossága
- Marosvécs, Kemény János kastélya, az Erdélyi Helikon nevű irodalmi társaság évi találkozójának
színhelye, Kemény János sírja, Wass Albert sírköve
- Somkerék, református templom, árpádkori műemlék a magyar szórvány-vidéken
- Válaszút, Kallós Zoltán Múzeum és Népművészeti Központot, Erdély legszebb és leggazdagabb
népművészeti gyűjteménye
Szállás és estebéd: - Magyarlóna – falusi turizmus
Várható belépők: későbbiekben

Hatodik nap
Látnivalók:

- Magyarvista, a „Kalotavár álma”, megtekintjük Kalotaszeg egyik legszebb kazettás mennyezetű
templomát
- Zilah, Wesselényi szobor, (1902) Fadrusz János alkotása, Wesselényi Miklós Református Kollégium –
ahol Ady Endre a gimnázium felső négy osztályát végezte
- Érmindszent, Ady Endre szülőfaluja, szülőházának és emlékmúzeumának megtekintése
- Nagykároly, látogatás a felújított Károlyi kastélyban.
Határátlépés: - Csalános - Vállaj az esti órákban
Várható belépők: későbbiekben
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Kérdéseiket javaslataikat az info@mercuriustour.ro e-mail címre várjuk.

Mercurius Info Tour
Adresa: Ro 400236, Cluj – Napoca, Str. Belgrad nr. 17
Tel / fax:0040- 264- 481512
Mobil: 0040-740-973320
E-mail: info@mercuriustour.ro
Web: www.mercuriustour.ro
Skype: mercuriusinfotour
Facebook: Cool-túra Erdélyben
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