Dél-erdélyi barangolás

Útvonal:
Szekszárd - Arad -Máriaradna - Solymosvár - Déva -Csernakeresztúr - Vajdahunyad - Gyulafehérvár -Nagyszeben Csíkkozmás - Prázsmár - Szinaja -Törcsvár - Brassó - Kisbacon - Kézdivásárhely -Alsócsernáton - Zágon - Gelence Sepsiszentgyörgy -Kerc - Szászsebes - Nagylak - Szekszárd

Első nap:
Látnivalók:

– Arad, a Magyar Golgota – koszorúzás a kiszabadított Szabadság-szobornál, városnézés,
megtekintjük az aradi 13 vértanú emlékművét.
– Máriaradna, híres búcsújáró hely – a 18. században épített barokk templom, a kommunista
időszakban a ferences szerzetesek gyűjtőtábora.
– Solymosvár, IV. Béla idejében épült Maros menti erősség – fölsétálunk a várromhoz, ahonnan
gyönyörű rálátásunk lesz a Maros völgyére.
– Guraszáda, 13. századi négykaréjos alaprajzú templom.
– Déva, várlátogatás – Kőműves Kelemenné balladája, a Magna Curia megtekintése
Szállás és estebéd: - Csernakeresztúr – falusi turizmus

Második nap:
Látnivalók:
– Vajdahunyad – a történelmi Magyarország legimpozánsabb gótikus várkastélya, a Hunyadiak ősi
fészke.
– Gyulafehérvár – Erdély ősi történelmi fővárosa, az erdélyi érsekség székhelye. Itt található a 13.
századi székesegyház, az érseki palota, amely a 16. században fejedelmi palotává lett, az Apor-palota,
a Batthyaneum, illetve az 1922-ben épült ortodox katedrális.
– Nagyszeben, Szászföld fővárosa, 2007-ben Európa Kulturális Fővárosa – városnézés: gótikus
székesegyház, a piacterek megtekintése, Huet-tér, Brukenthal Múzeum, a város véd-rendszere épen
maradt részeinek bejárása, szabad program
Szállás és estebéd: - Csíkkozmás - panzió

Harmadik nap:
Látnivalók:
– Prázsmár – a legnagyobb és a leglátványosabb szász erődtemplom, a világörökség része.
– Szinaja, Peles kastély – a román királyok nyári rezidenciája – I Károly (1866 – 1914) idején épült és
mára a 21. századi Európa egyik fontos emlékműve lett.
– Törcsvár, a nyugat-európai turisták kedvenc célpontja. A törcsvári kastély felkerült a CNN televízió
által összeállított tíz legszebb kastély listájára. Van-e köze Drakulához? – a helyszínen kiderül.
– Brassó, a legkeletibb nyugati város – városnézés: Fekete templom, Katalin-kapu, Görög templom,
szabad program
Szállás és estebéd: - Csíkkozmás - panzió
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Negyedik nap:
Látnivalók:
– Kisbacon, Erdővidék kis eldugott faluját a nagy mesemondó Benedek Elek tette ismerté, aki itt
született és halt meg (1859-1929). A „Mari lak” kúria ma Benedek Elek emlékházként működik. A
nagy mesemondó sírja a református temetőben látható, ide is ellátogatunk.
– Vargyas – falukázás, az unitárius műemléktemplom megtekintése. Látogatás a messzi földön híres
Sütő család népi bútorfestő műhelyékbe, – 16-20. századi Daniel-kastély reneszánsz-barokk
tépületegyütteseinek a megtekintése, Makovecz Imre tervezte református templom és a székely
rovásírás emlék szemrevétele.
– a Vargyas-szoros völgyében az Orbán Balázs barlang meglátogatása, ismerkedés a szoros legendavilágával és a természeti szépségekkel, bográcsos szabadtéri piknik
- látogatás az Igazi Csíki sör gyárában Csíkszentsimonban - részletes bejárás és a használt
technológia ismertetése + cipóba rejtett csülök kemencében sütve torma és fokhagyma mártással +
korlátlan sörfogyasztás
Szállás és estebéd: - Csíkkozmás - panzió

Ötödik nap:
Látnivalók:

- Nyerges-tető – a székely Thermopülai csatájának helyszínén járunk.
– Kézdivásárhely, A Kárpát-medence legkeletibb magyar többségű városa, Orbán Balázs Háromszék
Párizsának nevezte, de szokták a vargák városának is hívni, mert hajdanán sokan foglalkoztak
errefelé bőrmegmunkálással. Szabadprogram.
– Alsócsernáton, Haszmann Pál Múzeum és Népfőiskola megtekintése. Székelyföld szellemi és tárgyi
hagyatékának egyik kiemelkedő mentsvára.
– Zágon – Mikes Kelemen és Kiss Manyi emlékek a Mikes–Szentkereszty
kúriában.
– Gelence, Szent Imre templom, Kovászna megye legértékesebb, az UNESCO által is számon tartott
kultikus műemléke, Szent László legenda falfestmény.
– Bálványos, Torjai büdösbarlang, száraz gázömlés, mofetta, jót tesz a „fickósodásnak”
– Szent Anna kráter-tó – feredőzés a tóban, séta a Szent Anna kápolnához és a tó körül.
Szállás és estebéd: - Csíkkozmás - panzió

Hatodik nap:
Látnivalók:

– Sepsiszentgyörgy, a Székely Nemzeti Múzeum megtekintése a Kós Károly által tervezett épületben.
– Kerc – cisztercita apátság maradványai.
– Bilea–tengerszem (gleccser-tó) 2040 méter magasan, rövid túra a gleccser-tó körül fel az
Asszonyok-nyergébe, ahonnan gyönyörű rálátásunk van a környék természeti szépségeire /
alternatív programként rövid séta Havasalföldre az 1 km hosszú alagúton – megtekintjük a Zergevízesést.
- Szászsebesen – búcsú az idegenvezetőtől
Határátlépés: - Nagylaknál az esti órákban

Kérdéseiket javaslataikat az info@mercuriustour.ro e-mail címre várjuk.
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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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