UTASTÁJÉKOZTATÓ

Erdélyi tetőkön
Zarándoklat a Csíki-havasokban és a Gyimesekben
Dátum: 2021. június 21. -26.
Időpont:
Találkozási időpontja:
Indulás időpontja:
Találkozási hely:
Csatlakozási hely:

2021. június 21 - 26
7.00 -kor
7.15 – kor

a Széchenyi / Mihai Viteazul térről, a régi Flip üzlettől
(a csatolt térképen fellelhető)
Csíkszentdomokoson – a szálláshelyen a 19:00 – kor a közös vacsora előtt.

COVID 19
A kialakult járványhelyzet miatt egy kicsit óvatosabban szervezkedünk, hogy amennyiben lehet
védjük magunkat és másokat a megbetegedéstől
Az első és legfontosabb dolog a tudatosság. Ha valaki befizette a kirándulás pénzösszegét és indulás
előtt Corona vírusos tünetei vannak akkor kérem jelezzen és maradjon otthon. A befizetett
pénzösszeget visszafizetjük.
Reggel a buszra szállás előtt mindenkinek megmérjük a hőmérsékletét. A maszkot az utazás ideje
alatt viselni kell. Visszafele úgyszintén eljátszódjuk ugyanezt.
A lázas útitársak nem csatlakozhatnak a kiránduláshoz. A részvételi díjat visszafizetjük.
Kézfertőtlenítő lesz a sofőrnél és kinek mikor igénye van rá rendelkezésére bocsátja.
A buszon a fogantyúkat a sofőr minden leszállás után letisztítja. Mi pedig igyekezzünk ne mindent
végigtapogatni.
Hosszabb utazások első és utolsó nap lesz, a köztes napokon csak begyűjtenek bennünket a hegy
lábától.
A maszk viselés az utcán és a buszon kötelező, de a hegyen, a kirándulás ideje alatt nem. Ajánlott a
távolságtartás és az elővigyázatosság. Méterest nem viszünk.
A buszon a sofőr mögötti ülés szabadon kell maradjon az előírás szerint, a többi elfoglalható. Nincs
szabályozva a távolságtartás az utastérben.
A használt maszkokat egy műanyag zsákba összegyűjtjük.

Utazás:
Az utazás mikrobusszal vagy saját személyautóval történik. Csíkszentdomokosra, vonattal érkezők is
csatlakozhatnak.

Túrázás:
A túrák technikailag nem nehezek, de fárasztóak lehetnek hosszúságuk miatt. Tudni kell, hogy nem
kell megszakadni a túrában, félúton rövidíthetünk a buszhoz. A további fárasztó részletek a
programban megtalálhatóak.
A vonulást is saját erőnlétük szerint vállalják be. Akik jobban bírják a levegővételt mehetnek, akiknél
elfogy a levegő azok megállnak és begyűjtik. Nem kell senkit utolérni és nem kell senkit bevárni. A
következő „okosító pontnál” találkozunk Az eddigi tapasztalat szerint a heterogén társaságok
szétszakadnak kialakulnak kisebb nagyobb csoportocskát, akik egymásra hangolódva haladnak a saját
tempójuk szerint. Az idegenvezető igyekszik kapcsolatot tartani (talki walkiak-al) a kialakult
csoportocskákkal, hogy senki nem maradjon magára a hegyen.
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Kinek ajánljuk?
A kirándulás ideje alatt a szépséges környezetben meglesz a lehetőségünk, hogy
elcsendesedjünk és befele forduljunk, néhány dolgot rendezünk magunkban. Nem remete
túráról van szó inkább egy önmegtaláló, belső énünk felszínre engedése lesz a jutalmunk.
Ellátás:
Félpanziós ellátásban lesz részünk, reggeli és háromfogasos vacsora. Napközben pedig a
szállásadóinkat kérjük meg, hogy hideg szendvics csomaggal lássanak el bennünket amit a helyszínen
rendezünk.

Csoportkísérés – idegenvezetés:
A csoportot képzett idegenvezető kiséri a kirándulás elejétől annak végéig. Valójában ő lesz a Tisztelt
Csapat mindenese. A túra ideje alatt az „okosító pontoknál” mesél a vidékhez kapcsolódó
látnivalókról és tudnivalókról. Az irodalmi anyagot sem felejti a buszban.

Szükséges felszerelés:
Bejáratott túracipő és kényelmes ruházat az időjárás szeszélyeit is figyelembe véve. Fent a gerincen a
nyári nap és szél ellen jó lesz egy kendő vagy kalap, szemüveg. A hőmérséklet már nyárias, de egy
vékony polár felső ne hiányozzon. Szél úrfi is gyakori kisérőtárs. A hátizsákunkban legyen szél és
esőkabát, csere póló, csere zokni, víz, elemózsia, gyümölcs édesség … fényképezőgép. A túrabot is
sokat segít, ha tudjuk használni.
Nyitottságukat is hozzák magukkal, hogy beengedjék ennek az útnak a szellemi értékeit, lelki
szépségeit és a természet gyönyörűségét.

Időjárás:
Mi bízunk egy nagyon szép nyári 6 napban, de ha az égiek másként akarnák, akkor sem vész kárba ez
a nap mert megvalósítjuk a B-tervet, az Erdélyi – tetőkön program átalakul egy Cool-túr morzsa
programmá a közeli látványosságokat nézzük meg.
Az időjárás alakulását követjük és hírlevélben egyeztetünk a teendőkről.

Ediktum:
Mivel különös időket élünk, igyekezzünk kerülni a bajt azzal, hogy betartjuk az alapvető higiéniai
előírásokat.
Ha az időjárás áthúzza a programunkat akkor az iroda fenntartja magának a programváltoztatás
jogát. Számunkra fontos az utasok biztonsága és egészsége. Nagyon jól tudjuk, hogy mi vagyunk az
utasokért és nem ők értünk.
Vigyázzunk egymásra úgy, hogy vigyázunk magunkra!
Kérdéseiket, javaslataikat az info@mercuriustour.ro - e-mailre 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
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