Erdély 2.
2020. június 20-26. (szombat-péntek) 7 nap, KISBUSZ (max 8 fő)
Irányára 160 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, biztosítást,
szállást 2 ágyas vizes blokkos szobákban reggelivel, a belépődíjakat (Törcsvárba, Peles-kastélyba, Rozsnyói
várba, Brassói Fekete templomba ), a felvonó és a medve les díját és az utolsó napon a vacsorát,
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Pécs, Kozármisleny). Út közben 2-2,5
óránként pihenők.

1. nap utazás
Kerc: A kerci cisztercita apátságot Imre király alapította 1202-ben. A szerzetesek a XV.
század végén elhagyták, azóta állnak ma is lenyűgöző romjai.

2. nap

Gelence
A háromszéki, egykor orbai széki GELENCE rőmai katolikus, Szent Imre tiszteletére szentelt
székely erődtemploma az Árpádkorban épült, a XIII században. Kiemelkedő műemlékünk a
XIV. századi, 1330 körüli falfreskók és a SZÉKELY ROVÁSÍRÁSOS emlékek miatt. A
freskók között láthatjuk a teljes SZENT LÁSZLÓ LEGENDÁT hat jelenetben. Az egészében
székely-magyar lakosság őrzi magyarságát, ennek jól látható jelei a székelykapuk és a
faszobor feliratai.

Kovászna
A Pokolsár, egyedülálló iszapos, kénes-széndoxidos gázkitörés a Főtér keleti peremén, melyet
kezdetben fürdőkúrára használtak. Még egy látnivaló, a Siklói vízesés.

Zágon Mikes-Szentkereszty kastély
Itt született Mikes Kelemen, ezt állítólag egy felirat is
bizonyítja, amely a 20. század eleji átalakítások során
került elő. Az épület valóban az ő tulajdonában állt,
birtokainak elkobzása után a Szentkereszty családhoz
került. A kastély a mai formáját 1903-ban nyerte el,
báró Szentkereszty Zsigmond átalakításai során.
(Belépődíjas)

Bodza, Iszapvulkánok (Belépődíjas)

3. nap

Sepsiszentgyörgy
Az egykori Sepsi-Szék székhelye, Háromszék legnagyobb városa. A környék ősidők óta
lakott hely. A székelyek a XII-XIII. századokban költöztek ide, előző helyüket, Sebes
környékét átadván a betelepülő szászoknak. 1332-ben már jelentős település, mert Sanctus
Georgius papja, Mihály pap 15 régi banálist fizetett a pápai tizedjegyzék szerint a hívek
után. Városi rangját 1417-ben kapta Zsigmond királytól.
Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum (Belépődíjas)

Nyerges-tető
878 méter magas hágó Hargita megyében, a Háromszéki-medencét és a Csíki-medencét
összekötő átjáró a Csíki-havasok és a Torjai-hegység között. A Csíkkozmás és Kászonújfalu
települések közötti vízválasztón helyezkedik el. Leginkább az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc egyik utolsó székelyföldi színhelyeként ismert. A csatában elesett hősök
emlékét emlékoszlop őrzi.

A Mohos-tőzegláp. A Csomád-hegység egyik krátermaradványában fekszik 1050 méter
magasságban. A kráter átmérője 800 méter, területe 80 hektár. A tőzeg vastagsága tíz méter,
mennyisége körülbelül 3 millió köbméter.

Szent Anna-tó
A Szent Anna-tó és a Mohos-tõzegláp
európai szinten is természeti ritkaság. A
Csomád hegység két vulkáni kúpján alakult
ki a két természeti csoda. Az egyik kúp
helyén 950 m tengerszint feletti magasságban
a 464 m átmérõjű Szent Anna-tó, a másik kúp
helyén 1050 m magasságon a Mohostõzegláp.

Medve les

4. map

Peles kastély
A Peleş-kastély Romániában, Sinaia településen található. I. Károly román király építette
1873 és 1914 között. A kastély neoreneszánsz stílusú és Románia egyik legfontosabb
történelmi jellegű műemléke.

Bucsecs-hegység 1 700 m-es szintkülönbség legyőzése felvonóval.
A Bucsecs hegység a Déli-Kárpátok legkeletibb tagja. Területe kb.300 négyzetkilométer,
legmagasabb csúcsa az Omul (ember) csúcs. Keleten a Prahova völgye választja el a Baiului
hegységtől, a Szarvas- és a Glajarie völgyek a Predeáli hegyektől, nyugaton a Törcsváriszoros a Királykő hegységtől.

Törcsvári kastély
Brassótól délnyugatra, az egykori történelmi magyar
határtól alig 30 km-re lévő belsőtornyos várat Nagy
Lajos király építtette 1377-ben a brassó szászokkal
a Törcsvári-szoros védelmére. IV. Károly király
1916-ban a várat feleségének, Zita királynőnek
ajándékozta. 1918-ban, miután Romániához csatolták,
Mária román királynő birtoka lett, aki romantikus
kiegészítésekkel restauráltatta. Ez időben román
királyi nyaralóhely volt. A vár tövében dúl a Drakula
kultusz, pedig a várnak csak annyi köze van
Drakulához, Vlad Tepes havasalföldi vajdához, hogy talán 1-2 éjszakát itt töltött fogolyként,
amikor Brassóba kísérték.

5. nap

Prázsmár
Prázsmári erődtemplom: A legnagyobb és
legkülönlegesebb szász erődtemplom Prázsmáron,
Brassótól 18 km-re északkeletre található. A
Világörökség részét képező, szinte bevehetetlennek
épített vártemplom a történelem viharos századaiban
a környék lakosainak védelméül szolgált.

Barcarozsnyó
Barcarozsnyó első írásos említése 1331-ből maradt fent, Rosnou német néven. A rozsnyó szó
valószínűleg szláv eredetű. A város keleti részén lévő 150 m magas Várhegyen épült a
hosszan elnyúló szabálytalan alaprajzú vár. Egyesek szerint a vár magját még a német
lovagrend építette a XIII. század elején.

Brassó
Az erdélyi szászok egykori nagy központja, régen Brassó vármegye, ma Brassó megye
székhelye.
A szász evangélikus Fekete templom, mely Románia legnagyobb gótikus temploma.

6. nap

Transzfogarasi út
Észak-déli irányú panoráma útvonal természeti csodákkal övezve.

Balea-vízesés, Bilea-tó, Vízierőmű

7. nap

Fogaras
Fogaras nevét a fogros=foglyos szóról kapta. Első vára, még palánkvár, 1310-ben épült.
Kővárát, várkastélyát, a XVI. században építették, többnyire az erdélyi fejedelmek
feleségeinek birtokában volt. Reneszánsz stílusát Bethlen Gábor fejedelemsége alatt nyerte el.
Apafi Mihály idejében itt volt az Erdélyi Fejedelemség központja. A kommunizmus alatt
hírhedt börtön volt. Ma múzeum. A Trianon előtt többségében magyarlakta városban ma alig
1600 magyar lakik. (belépődíjas)

Felsőszombatfalva
Az erdélyi ortodox egyház fellegvára
A Fogarasi-havasok lábánál fekvő Felsőszombatfalva határában található Erdély legnagyobb
és legjelentősebb görögkeleti ortodox kolostora, mely szorosan egybefonódik Constantin
Brâncoveanu havasalföldi fejedelem (1654-1714) nevével, ő alapította a káprázatos szépségű
kolostort, a görögkeleti ortodox egyház kulturális védvárát. A ma is aktív vallási életet élő
kolostor meglátogatása igazán egzotikus, felejthetetlen élményt ígér.

Szállásunk mind a 6 éjszaka a Hotel Castelban lesz Sepsiszentgyörgyön.

21.00 Érkezés Pécsre és Kozármislenybe.

Fontos! A helyi körülmények miatt változhatnak egyes programok. A helyszínen kiderülhet,
hogy bizonyos helyekre belépődíj megfizetése szükséges, amit az ár nem tartalmaz. Ezen felül
lesznek olyan belépődíjak, melyeket nem tartalmaz a kiírás, mert nem lehetett kideríteni, hogy
mennyibe kerülnek. Ezek (belépődíjas) szöveggel jelezésre kerültek. Az első nap kivételével
minden nap tartalmazza a reggelit, utolsó napon még egy vacsorát is Szegeden. A vacsorára a
szálláson minden nap lehetőség van. Nap közbeni étel vásárlásra, fogyasztásra is mindig lesz
lehetőség. A reggeli indulások időpontja 8.00.
Jelentkezés és bővebb információ:
Palotai János (06-30/48-777-38) palotaix@t-online.hu, www.csakszis.hu
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny

