Duna delta - egy életre szóló kaland
Útvonal:
Budapest - Nagylak – Arad – Déva – Nagyszeben – Brassó – Bodzaforduló – Braila – Tulcea – Babadag - Konstanca –
Bukarest – Horezu - Ramnicu Valcea – Nagyszeben – Deva- Arad – Nagylak - Budapest

Első nap:
Látnivalók:

- Transzferutazás a Szász vidékig.
- Nagyszeben, Szászföld fővárosa, 2007-ben Európa Kulturális Fővárosa, városnézés – gótikus
székesegyház, piacterek megtekintése, Huet tér, Brukenthal Múzeum, a város védrenszerének épen
maradt részeinek bejárása, szabad program
- Nagydisznód, Heltai Gáspár a kolozsvári nyomdász feltételezett szülőhelye, a városközpontban
található evangélikus erdőtemplom mai napig őrzi középkori jellegét
- Kerc, cisztercita apátság maradványai
Szállás és estebéd: - Bácsfalu – falusi turizmusban
Várható km: 790 km – Budapest-Bácsfalu

Második nap:
Látnivalók:
- Bodzaforduló - a magyar nyelvterület szélső határa, az ún. Kis-Szibéria, ahol télen nem ritka a
mínusz 30 °C sem. Itt hagyjuk el Erdélyt, a Csukás-hegység és a Háromszéki-havasok között vezető
úton.
- Bodzai – szoroson keresztül vezetett a hadak és a kereskedők útja is.
- A Bodza patak völgyében kialakított Szilon-havasi víztározó látványa ösztökél fotózásra
- a látványos sárvulkánok megtekintése – a Buzau melletti Berca település határában.
- Röpke városnézés a Duna parti Brailan – a 20. század fordulóján élte virágkorát, amikor Románia
fontos külkereskedelmi forgalmat bonyolító kikötőjévé vált.
- Átkelünk a komppal a Dunán Braila és Smardan között
- Dobrudzsa – világának a bemutatása, ismertetése.
Szállás és estebéd: - Tulcea – *** szállodában
Várható km: 420 km – Bácsfalu-Tulcea

Harmadik nap:
Látnivalók:
- Ismerkedés Tulcea városával és Duna-delta Ökoturisztikai múzeumával.
- Sarichioi, a világörökség részévé minősített térségben a Fekete-tengerhez közel és a lagúnaszerű
tavak, nádasok közepette az első falvak egyike, amelyet még azok az orosz "óhitűek" alapítottak, akik
elutasították az ortodox - görögkeleti - vallás 17. századi reformját. Megtekintjük a Szűzanya
születése lipován templomot és egy kis hangulatos helyi halászcsónak kikötőt.
- Enisala várrom megtekintése, ahonnan gyönyörű rálátás nyílik a Razim-tóra és környékre. A
feltételezések szerint genovaiak építették, akik akkoriban a Fekete-tengeren zajló kereskedelemben
vezető szerepet játszottak, és felügyelték a fekete-tengeri hajóforgalmat, ekkor még a Razim-tóból
természetes csatorna vezetett a tengerre.
- Babadag városában megtekintjük az Ali Gaza pasa sírját és török dzsámit, ismerkedés a dobrudzsai
törökök történelmével
Szállás és estebéd: - Tulcea – *** szállodában
Várható km: 200 km – Tulcea-Tulcea
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Negyedik nap:
Látnivalók:
- Motorcsónakokkal vágunk neki az egész napos Duna-deltai kalandnak. Mivel kisebb, könnyebb és
gyorsabb csónakokkal indulunk útnak, nagy esélyünk van alaposabban és mélyebb rétegeibe
belelátni a csodálatos Duna-delta bioszféra rezervátum világába.
- az ebédet Letea faluban ejtjük meg, majd ebéd után rövid szekeres túrára indulunk a leteai erdőbe
- Letea falu és Letea erdő - Haholok lakta (ukrán eredetű lakosság) világtól elzárt deltai falu. Egy
felejthetetlen élmény, valóságos időutazás. A falu melett található Románia legrégebbi
természetvédelmi területe, a Letea erdő. Érdekessége az itt található különleges és gazdag élővilág:
500 növényféle és 3000 állatfaj otthona az erdő. Európában az egyetlen hely, ahol liánokat
találhatunk. A Letea erdő felkerült a NATURA 2000 listájára.
- Duna torkolata, ha az időjárás engedi, akkor kimotorcsónakozunk a Fekete-tenger nyílt vizére. 2 – 3
méter magas hullámokon leszünk tanúi a Fekete-tenger és a Duna vizének találkozásánál. Sulina – a
Sulina ág és a Fekete-tenger torkolatánál található a több mint 2700 éves város, mely Románia egyik
legrégebbi, legalacsonyabban fekvő települése is, alig 4 méterre tengerszínt felett. Kikötőváros
jellege miatt a századfordulón több, mint 30 nemzet alkotta lakosságát. Emléküket az Európában is
egyedi temetője őrzi. A város másik látványossága a 200 éves világítótorony.
- Feredőzés a Fekete-tengerben – strandolásra alkalmas homokos part, csónakkal kb.1 órára a
szállástól. A sulinai tengerpart még nincs nagyon kiépítve, így aránylag érintetlen partszakasz várja a
strandolni vágyókat.
Szállás és estebéd: - Tulcea - *** szállodában
Várható km: 100 km – Tulcea-Tulcea

Ötödik nap:
Látnivalók:

- Mamaia – félnapos feredőzés a Fekete-tengerben
- Konstanca, a legforgalmasabb Fekete-tengeri kikötőváros, megtekintjük a konstancai nagymecsetet
és minaretet, a Publius Ovidius Naso szobrát, a tengerparti kaszinó épületét és megejtünk egy újabb
feredőzés a Fekete-tengerben
Szállás és estebéd: - Bukarest - *** szállodában
Várható km: 420 km – Tulcea-Bukarest

Hatodik nap:
Látnivalók:

- Bukarest, városnézés „Kelet Párizsában” megtekintjük a gigantikus Nép Házát, Ceausescu
„remekművét” amely a második legnagyobb építmény a világon, a régi szép időket idéző belvárost.
Útba ejtjük az Román Athenauemot, a lenyűgöző neoklasszikus hangversenytermet, a Diadalívet, a
Forradalom terét és a Piazza Maggiore-t …
- A Horezui kolostor megtekintése, ami a világörökség része és a Brâncoveanu-stílusnak kiemelkedő
példája.
- Transzalpina - a király útja - Erdélyt köti össze Román-alfölddel a Parang-hegységen áthaladva.
Utunk legmagasabb pontja az Urdele-hágón 2145 méteren lesz.
- Ha az időnk engedi akkor egy kis túrácskát is beiktatunk
Szállás és estebéd: - Csernakeresztúr - falusi turizmusban
Várható km: 510 km – Bukarest-Csernakeresztúr
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Hetedik nap:
Látnivalók:

- Vajdahunyad, a történelmi Magyarország legimpozánsabb gótikus várkastélya, a Hunyadiak ősi
fészke
- Guraszáda, XIII. századi négykaréjos alaprajzú templom
- Solymosvár, IV. Béla idejében épült Maros menti erősség, fölsétálunk a várromhoz, ahonnan
gyönyörű rálátásunk lesz a Maros-völgyére
- Máriaradna, híres búcsújáró hely - a 18. sz -ban épített barokk templom, ferences szerzetesek
gyűjtőtábora
- Ménes-Hegyalja, borkostoló Balla Géza pincészetében
Határátlépés: - Nagylaknál 17:00 óra tájékában
Várható km: 500 km – Csernakeresztúr-Budapest

Az összkm: kb. 3000 km - Budapest – Budapest
A várható belépők ára: kb. 274 RON / fő + 76 EUR/fő

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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