UTASTÁJÉKOZTATÓ
Program neve: Május 1 - Ismerkedés Háromszék kulturális és természeti szépségeivel

Időpont: 2019. április 27 – 30
Utas-találkozó időpontja: április 27 reggel 6.45 - kor
Utas-találkozó helye: a kolozsvári Iulius Mall tóközi parkolójában, Str. Teodor Mihail
Indulás időpontja: 7.00 óra (a későknek pálinka ivás a penitenciájuk)
Utazás:
A jelentkezés függvényében fog alakulni buszunk nagysága: 20 fős mikrobusztól egészen a 49+2
személyes autóbuszig. Minden busz klimatizált, mikrofonnal, DVD – CD lejátszóval felszerelt. A
kényelmesebb utazás érdekében a csomagokat az utánfutóban vagy a busz alatti csomagtérben
szállítjuk. Az utastérben csak az aznapi, a szállásfoglalásig szükséges csomagokat helyezzék el. Persze,
ha bármire szükségük van a csomagtartóban lévő csomagból, akkor jelzik, és nagyon szívesen
segítünk a csomag kivételében.
Pihenők:
Az utazások időtartamát tekintve a leghosszabb útszakasz az oda és a visszaút lesz, ezeken a napokon
kb. 3 óránként fog megállni az autóbusz egészségügyi szünetet tartani. Természetesen, ha igénylik,
rosszullét vagy egyéb okból kifolyólag, bármikor megállunk. A kirándulások alkalmával mindig
igyekszünk biztosítani lehetőséget wc-re.
Szálláshelyeink:
Ez alkalommal a választás a Tulipán *** panzióra esett. Leellenőrzött kulturált szálláshely.
Ellátás:
Az utunk során félpanziós ellátásban lesz részünk (bőséges reggeli és háromfogásos estebéd) Minden
étkezés előre lebeszélt menüt tartalmaz, igyekszünk helyi ízekkel, tájjellegű ételekkel kedveskedni
vendégeinknek. Persze, ha valamelyikük vegetáriánus vagy más táplálkozási gondjai vannak, akkor
megkérjük jelezze, hogy tudjunk előre szólni a szálláson.
Csoportkísérés – idegenvezetés:
Az idegenvezetővel az indulás reggelén találkoznak, ő lesz a mindenesük, kérdéseikkel, gondjaikkal
bátran forduljanak hozzá. Nagyon jól tudjuk, hogy mi vagyunk a csoportért és nem fordítva. Biztos,
hogy ügyelni fog Önökre és megtesz mindent, hogy gondjaikat minél hamarabb elfelejtsék és
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ráhangolódjanak Erdély szellemi, tárgyi értékeire és természeti szépségére. Az út során igyekszünk
mindig kialakítani egy kis honismereti műhelyt, ha lehetséges – de erről bővebben a helyszínen.
A kirándulásra hangolt irodalmi és zenei anyagot az idegenvezető biztosítja.
Belépődíjak:
A belépők ára nincs benne a részvételi díjban – a várható összeg kb. 88 RON / fő (itt még lehet
alkudozni, a gyerekjegyek olcsóbbak és még ki is maradhat egy-két dolog, ha látták) + a
csíkszentsimoni sör manufaktúra látogatásának ára 65 RON / fő, ami tartalmazza a cipóba rejtett

csülköt kemencében sütve, torma és fokhagyma mártással + korlátlan sörfogyasztást –
időtartam kb. 2 óra) – ez a programpont első nap késő délutánján lesz és ezért a szálláson
csak levest és desszertet kértem.
A Bálint sajt programot Székelydályán ejtjük meg aminek az ára és pontos forgatókönyve
még tárgyalás alatt van.
Értékek:
Kérjük, fokozottan figyeljenek értékeikre (pénztárca, személyi okmány, fényképezőgép). A
városlátogatás alkalmával az utastérben ne hagyjanak értéket, illetve figyeljenek táskáikra!
Gyalogtúránk nehézsége:
A programban szereplő „gyalogtúráink” nem kívánnak az átlagosan sportos erőnléten felüli
teljesítményt. A kirándulásokra csupán egy kis hátizsákot kell magunkkal vinnünk, amiben legyen
benne az esőkabátunk, fényképezőgép, esetleg valami édesség, gyümölcs és ivóvíz.
Adatok a túráinkról:
Perkő kápolna :
Táv: 1,5 km
Szintkülönbség: 102 m
Időtartam: kb. 40 perc
Nehézségi fok: ●●○○○
Lábbeli: - papucs, topánka kizárva!
Séta a Szent Anna – tó körül
Táv: 1,9 km
Szintkülönbség: 1 m
Időtartam: kb. 30 perc
Nehézségi fok: ●○○○○
Lábbeli: - papucs, topánka kizárva!
Amire oda kell figyelni! Ne lépjünk medve ganyéba!

Torjai büdös barlang és környéke
Táv: 5 km
Szintkülönbség: 67 m
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Időtartam: kb. 3.00 óra
Nehézségi fok: ●●○○○
Lábbeli: - papucs, topánka kizárva!
Szükséges felszerelés:
Kényelmes lábbeli és ruházat, figyelembe véve a buszozás hosszabb időtartamait, a kisebb nagyobb
túráinkat, amelyet a csoport erőnlétéhez alakítgatunk az út ideje alatt. Esőkabát, fényképezőgép.
Nyitottságukat is hozzák magukkal, hogy beengedjék ennek az útnak a szellemi értékeit, lelki
szépségeit és a természet gyönyörűségét.
Időjárás:
Az utóbbi időben a kánikula Erdélyt sem kerülte el, de a hegyek között sokkal elviselhetőbb, mint a
végtelen sík terepen. A várható időjárás jelentést kb. egy héttel az utazás előtt közöljük itt a
weboldalon.
Létszám:
Minimum létszám: 35 fő. Ennél kevesebb jelentkező esetén nem indítjuk a túrát. Ha elmarad az
utazás, irodánk indulás előtt 2 héttel közli azt. 2019.04.10.
Maximum létszám: 45 fő.
Úti okmányok:
Kérünk minden utast, hogy kézipoggyásza összeállításánál fokozottan figyeljen az útlevelek-személyi
igazolványok bepakolására. A személyi okmányok érvényessége az utas saját felelőssége. Magyar
állampolgárok érvényes útlevéllel vagy új típusú személyi igazolvánnyal utazhatnak Romániába.
Általános szabály, hogy mind az útlevélnek, mind a személyi igazolványnak érvényesnek kell lennie a
hazaérkezést követő minimum további hat hónapig.
Gyógyszerek:
Ne feledjék otthon a rendszeresen szedett gyógyszereket. Ezen felül javasoljuk a következőket
becsomagolni: fájdalom- és lázcsillapító, hasfogó (más ételek – más fűszerezés!).
Ediktum:
Mivel utazásunk során az időjárás változékony lehet, ezért irodánk túravezetői mindenképpen
fenntartják a jogot, hogy rossz idő esetén – eső, köd, rossz látási viszonyok – megváltoztassák a
programot. Ez jelentheti a különböző látnivalók vagy túrák sorrendjének felcserélését, de különösen
zord időjárás esetén – a résztvevők biztonsága, egészségük védelme érdekében – módosulhatnak
vagy el is maradhatnak túrák. Ebben az esetben mindenképpen igyekszünk valamilyen más
programot szervezni. Ez lehet egy másik, könnyebb túra vagy városnézés.
Megjegyzés:
A busz márkájáról, színéről és rendszámáról a későbbiekben küldünk pontos tájékoztatást.

Mercurius Info Tour
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Adresa: Ro 400236, Cluj – Napoca, Str. Belgrad nr. 17
Tel/fax: 0040 264 481512
Mobil: 0040 740 9733200740-973320040
E-mail: info@mercuriustour.ro
Web: www.mercuriustour.ro^
Skype: mercuriusinfotour
Facebook: Cool-túra Erdélyben
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