Erdélyi tetőkön
Zarándoklat a Csíki-havasokban és a Gyimesekben
Dátum: 2021. június 21. – 26.

Útvonal:

Kolozsvár – Csíkszentdomokos - Borospataka – Kostelek – Kolozsvár

Időtartam:
Utazás:
Ellátás:
Vezetés:

- 6 nap / 5 éjszaka
- mikrobusszal vagy saját személyautókkal kb. 1200 km
- félpanziós
- a csoportot képzett erdélyi idegenvezető kíséri

Részvételi díj:
- mikrobuszos utazás esetén: 1280 RON
- saját személyautóval való utazás esetén 1050 RON/fő
Szükséges felszerelés: - kényelmes túra bakancs, réteges ruházat, esőköpeny, csere póló, csere zokni
túrabot, fejfedő, naptej (leégés ellen), fényképezőgép, víz, elemózsia.
Nyitottságukat is hozzák magukkal, hogy beengedjék ennek az útnak a szellemi
értékeit és lelki szépségeit!

Részletes program:
Első nap
Látnivalók:
- Transzfer utazás – kisebb nagyobb megállókkal Csíkszentdomokosra
- Csíkszentdomokos, Márton Áron múzeum, lelki töltődés a zarándoklatra
- Falukázás, Csíkszentdomokoson és határában
Szállás és estebéd:
- Csíkszentdomokoson, panzióban

Második nap
Látnivalók:
- Az első próbatétellel fölkaptatunk az Egyeskő menedékházhoz
- Pihenő a menedékháznál, utána pedig fakultatív csúcs támadás (1608 m), Kós Károly
az Egyes-kőről mintázta a Budapesti Állatkertben levő Nagy-sziklát
- Nagyhagymás, Öcsém – tető gerincén lépegetünk egészen a csúcsot jelző 4 m
keresztig (1706 m)
- A gerinctúrát a Naskalát felé (1550 m) kisebb nagyobb nyeregalakulatok
szegélyzik
Szállás és estebéd:
- Borospataka, Skanzen

Tudnivalók a túrákról
Várható km: kb. 23 km
Szintkülönbség: 1258 m
Átlag idő: 10 óra
A túra technikai nehézsége: WWWWW az ötös skálán
A túra nehézsége (erőbedobás): WWWWW az ötös skálán

Harmadik nap
Látnivalók:
- Fügés tető, innen indul az eznapi zarándoklatunk
- Pogány havas 1351 m – csodálatos rálátás a Csíki medencére és a Hargitára
- Széphavas, Szent László kápolna – a lelket melengető szép táj ölelésében.
- Kondra kereszt – a monda szerint …
- Érintjük Sebők Ödön és 32. határvadász zászlóaljának visszavonulási útját
Szállás és estebéd:
- Borospataka, Skanzen
Tudnivalók a túrákról
Várható km: kb. 22 km
Szintkülönbség: 542 m
Átlag idő: 9 óra
Lehetőség: félúton rövidíteni a buszhoz
A túra technikai nehézsége: WWWWW az ötös skálán
A túra nehézsége (erőbedobás): WWWWW az ötös skálán

Negyedik nap
Látnivalók:
- Kostelek, falukázás az egyik legeldugottabb, legelzártabb gyimesi csángó
településen.
- 1000 éves határon megtekintjük Kontumáci kápolnát, a Rákóczi vár
maradványát és a vasúti őrházat.
- Bilibók tető – 1195 m – egy jó kis kaptatás után II világháborús emlékmű
mellől szemléljük a Gyimesi-szoros vidékét
Szállás és estebéd:
- Borospataka, Skanzen
Tudnivalók a túrákról
Várható km: kb. 8 km
Szintkülönbség: 580 m
Átlag idő: 2,5 óra
A túra technikai nehézsége: WWWWW az ötös skálán
A túra nehézsége (erőbedobás): WWWWW az ötös skálán

Ötödik nap
Látnivalók:
- Fügés tető – újból a kiindulópont
- Tatros forrása – pihenő és panoráma szünet
- Esztena látogatás – sajt és orda kostolás
- Apa-havas, 1236 m – emlékkereszt
Szállás és estebéd:
- Borospataka, Skanzen

Tudnivalók a túrákról
Várható km: kb. 26 km
Szintkülönbség: 612 m
Átlag idő: 11 óra
Lehetőség: félúton rövidíteni a buszhoz
A túra technikai nehézsége: WWWWW az ötös skálán
A túra nehézsége (erőbedobás): WWWWW az ötös skálán

Hatodik nap
Látnivalók:

Hazatérés:

- Csíksomlyó – kegytemplom, hála és köszönet
- Transzfer utazás haza kisebb nagyobb megállókkal.
- az esti órákban

A nap idézete:
A nagy gondolatok nem annyira a nagy észből, mint inkább a nagy érzésből születnek.
Dosztojevszkij

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

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

