Cool-túr morzsa
Egynapos kirándulás Kolozsvárról
Segesvárra a Szászföld egyik leghangulatosabb városába
Dátum: 2021. április 10, szombat
Útvonal:

Kolozsvár – Medgyes – Muzsna – Berethalom – Segesvár – Kolozsvár

Időtartam:
Utazás:
Idegenvezetés:

1 nap
autóbusszal vagy saját személyautóval, kb. 410 km
a csoportot képzett idegenvezető kíséri

- Részvételi díj:

110 RON/fő, – gyerekeknek 75 RON/fő – buszos utazás esetén
30 RON/fő, – gyerekeknek 10 RON/fő – magánautós utazás esetén

- A részvételi díj nem tartalmazza:

Szükséges felszerelés:

a belépőket,
- Medgyes, evangélikus templom 6 RON / fő
- Muzsna, 10 RON felnőtteknek, 5 RON / gyerekeknek
- Berethalom, 10 Ron / fő erődtemplom
- Segesvár, történelmi múzeum az Óratoronyban – 15 RON / fő

A városnézéshez és egy kis mászkáláshoz szükséges a kényelmes cipő
és ruházat. Fényképezőgép, esernyő (nap ellen). Nyitottságukat is
hozzák magukkal, hogy beengedjék ennek az útnak a szellemi értékét
és lelki szépségét.

Program:
Látnivalók:

- Medgyes, egy kis séta a szépülő város főterén majd azt követően megtekintjük a ferde
tornyú evangélikus templomot. Az itt tartott 1576 - os országgyűlésen kérték fel a
lengyelek Báthory Istvánt Lengyelország királyának.
- Muzsna, megtekintjük Erdély egyik legszebb késő gótikus evangélikus
erődtemplomát, amit 1485 és 1498 között építettek.
- Berethalom, az egykori szász evangélikus püspöki székhely - erődtemploma a
világörökség részét képezi.
- Segesvár, Közép-Európa egyetlen napjainkig lakott középkori vára – városnézés
a világörökség részesévé vált szász városban.
Fontosabb látnivalók: a 14. században épült Óratorony, ami ma a város szimbóluma,
a 178 fokból álló diák lépcsőt, ami a Várhegyre vezet fel és amit 1642-ben építettek
Kolostor templom 13. században épült, a város védrendszerének épen maradt részei
Hazaérkezés: - az esti órákban (20.45 a tervezett)

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