
 
 
 
                                           KIRÁNDULÁS SZÉKELYFÖLDRE 
 
                                           Részletes program (2009.08.15-19-ig) 
 
 
  1.nap. Indulás a Népliget M5 autópálya felhajtójánál lévő parkolóból reggel 7,00 órakor  
             (útvonal- M4 Debrecen felé- Nagyvárad- Kolozsvár- Királyhágó-Szováta)                         
             Megállás cca. 2 – 2,5 óránként, a Román határtól 20 km-re 10 perc pihenő Nagyvárad 
             (benzinkútnál) 
             Királyhágónál útban a Hargitai hegyek felé 
             Érkezés: 19-20,00 óra között a parajdi Csatári panzióba 
             Szobák elfoglalása 
             20,30-kor vacsora, másnapi program megbeszélése 
 
 2.nap   8,00-8,45 reggeli 
             9,00- parajdi római kori sóbánya, és múzeum megtekintése (belépő díj egyénileg 
             10 lej/fő, 14 év alatti gyerekeknek diákigazolvány szükséges!) 
             11,00 -11,30 visszatérés a panzióba 
             11,30-13,00-ig pihenés és ebéd egyénileg 
  13,00-tól fakultatív program legalább 20 fő esetén +2000 Ft/fő Szent Anna-tó kirándulás, 
  fürdőzés (ebben az esetben a korondi kirándulás 3. napon Székelyudvarhely után lenne) 
             13,00-tól korondi kirándulás (mázas kerámiák megtekintése, vásárlása egyénileg) 
             cca. 15,00 visszaindulunk Parajdra. Egyéni fürdőzés a Helio-termikus fürdőben 
             belépődíj 10 lej/fő 
             18,30 vacsora (azt követően egyéni program) 
 
 3.nap   8,00-8,45 reggeli  
             9,00 Indulás Székelyudvarhelyre (Székely hősök szobormúzeum megtekintése) 
             A főtéri nevezetes épületek története, Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal 
             megtekintése, Szent István díszterem (idegenvezetéssel) 
             Egy óra szabadprogram, vásárlás 
             Visszaindulás 12,00 órakor 
             Orbán Balázs síremléke (Székelykapu kiállítás megtekintése) 
             Farkaslaka Tamási Áron síremlékének megtekintése 
             14.00-17,00 óráig Szováta megtekintése, fürdőzés  
             17,20 visszaindulás a parajdi szállásra 
             18,30 vacsora (utána egyéni program) 
  
 4.nap   8,00- 8,45-ig reggeli  
             9,00 órakor indulás a Békás-szoroshoz  (útközben idegenvezetés) 
            (pihenő a mézvásár standoknál a hegyek között) 
             kb.11,00 óráról kb. 30 perces gyalogséta a Gyilkos-tóhoz) 
             Legendák és mondák a helyről (idegenvezető) 
             Ebéd egyénileg, szabadprogram 
             Visszaindulás a szálláshelyre 16,00-kor Gyergyószentmiklós felé. 
             18,30-kor vacsora (ezt követően egyéni program) 
 
 
 



 
 5.nap   6,00-7,00 óra között indulás hazafelé (hidegcsomag reggeli) 
             Hazafelé kb. 10 órakor megállás Kolozsvár főterén a Mátyás király megbízásából épített 
             Szent István templom, és a Főtéren lévő Fadrusz János alkotta Mátyás-szobor megtekintése. 
             Rövid ismertetés a közelben lévő híresebb építmények eredetéről, Kolozsvár hírességeiről. 
             Újabb megálló Nagyvárad után a határ előtt, majd ismételten a magyar határ után 
             Várhatóan 18 és 19 óra körül érünk vissza a Népligeti parkolóhoz. 
 
          Mindenkinek kellemes időtöltést kívánunk! 
 
         2009. május 10. 
 
                                                                         a Perspektíva Jövőért Alapítvány vezetősége 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Kolozsvár főtere, Mátyás-szobor 
 
 
              Békás-szoros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Szent Anna-tó 
                Csatári Panzió 


