Észak-Erdély és „Csánglia”
Kerner Nóra
2018. augusztus 15-20
Útvonal: Szatmárnémeti – Nagybánya – Koltó - Máramarossziget – Izaszacsal – Borsa –
Hosszúmező – Sucevita – Kacsika - Neamti – Békás szoros – Gyergyói medence – Somkerék –
Válaszút – Magyarvista – Zilah - Nagykároly
Időtartam: 6 nap / 5 éjszaka
Utazás: kényelmes, jól felszerelt autóbusszal, kb.1920 km Budapesttől-Budapestig
Utasbiztosítás: egyénileg megkötendő
Ellátás: félpanzió - reggeli és bőséges estebéd
Szállás: 3 éjszakát faluturizmusban, Koltón, a Gyergyócsomafalván és Kalotaszegen, 2 éjszaka
*** panzióban Borsán és Bukovinában
Vezetés: a csoportot képzett erdélyi szakvezető kíséri
Részvételi díj: 78.000 HUF/ fő
- A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást, a félpanziós ellátást, az idegenvezetést,
az idegenvezető költségeit, a sofőrök szállását és ellátását és a szervezési költségeket
- A részvételi díj nem tartalmazza: az utasbiztosítást, mely egyénileg megkötendő és a
belépők árát.
Szükséges felszerelés: kényelmes lábbeli és ruházat, figyelembe véve a buszozás hosszabb
időtartamait, a kisebb nagyobb túráinkat, amelyet a csoport erőnlétéhez alakítgatunk az út
ideje alatt. Esőkabát, fényképezőgép. Nyitottságukat is hozzák magukkal, hogy beengedjék
ennek az útnak a szellemi értékeit, lelki szépségeit és a természet gyönyörűségét.
Közös megegyezés alapján a program a csoport igényeinek megfelelően módosítható.
Minimális létszám: 30 fő
Szemelvények az út eseményeiből












Utunk során megismerkedünk három nagyobb észak-erdélyi város: Szatmárnémeti,
Nagybánya, Máramarossziget múltjával és jelenével.
Megismerkedünk Ady Endre szülőfalujával. Németh László, Dsida Jenő, Kaffka Margit,
Károlyi Gáspár, Leövey Klára, Hollósy Simon szülővárosaival
Európa egyik legszebb bányavirág múzeumát tekintjük meg Nagybányán
Megismerkedünk a nagybányai festőiskola történtével és művésztelepével
A Mára völgyében, az élő múzeum vidékén buszozunk
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia mézesheteinek emlékei a koltói Teleki–kastélyban.
Az Iza völgyén „megállt az idő” A 17-18. századi fatemplomok és kötélmotívumos
máramarosi kapuk Európa minden országából idecsalogatják a turistákat.
Megismerkedünk a román konyha ízvilágával.
Bukovinában a csodálatos természeti környezetben meglátogatjuk a világörökség
részét képező Moldovita, Sucevita és Voroneti, kívül-belül festett ortodox
kolostorokat.
Szilágysággal, a méltatlanul elfeledett vidékkel ismerkedünk

A kirándulás színvonalát és hangulatát emeli a tájhoz illő zene és irodalmi szemelvények, az
erdélyi alkotók műveiből (Ady Endre, Reményik Sándor, Kányádi Sándor, Dsida Jenő, Áprily
Lajos, Wass Albert, Kós Károly, Tóth Árpád, Tamási Áron)

Részletes program
Első nap: kb. 420 km
Látnivalók:
- Szatmárnémeti, Kölcsey városa, városnézés - körbesétáljuk a város főterét,
megtekintjük a Pannónia szállót a Partium egyik legszebb szecessziós stílusú épületét,
a Tűzoltó–tornyot, a szatmárnémeti Északi Színházat -1902-ben épült, a maga korában
igen korszerűnek számító forgószínpados színpadtechnikával, a Vécsey-palotát a város
egyik legrégebbi épületét amelyben 1711. április 30–án megkötötték a szatmári békét,
és végül bemegyünk a Római Katolikus Székesegyházba -1768-ban kezdték építeni
klasszicizáló barokk stílusban
- Misztótfalu, Misztótfalusi Kis Miklós az erdélyi nyomdászat nagy alakjának
emlékmúzeuma
- Nagybánya -Képzőművészeti Múzeum - a Nagybányai Festőiskola tárlata, régi főtér és
környéke
- Koltó, Petőfi emlékek a Teleki-kastélyban és kastélykertben
Estebéd és szállás: Koltón, faluturizmus
Második nap: kb. 150 km
Látnivalók:
- Ásványtani Múzeum - Európa egyik legjelentősebb bányavirág gyűjteménye
- Mára völgye, a népi építészet élő múzeuma
- Desze, az UNESCO világörökség részét képező máramarosi fatemplom káprázatos
falfreskóinak a megtekintése.
- Máramarossziget, a Tisza-parti város, egykor Magyarország faiparának és sóiparának
központja, Leövey Klára emlékoszlop, a kommunista időszak legkegyetlenebb börtöne
„a püspökök és miniszterek börtöne” – ma látogatható, Hollósy Simon szülőháza
- Iza-völgye, a híres máramarosi fatemplomok vidéke
- Barcánfalva, fából épült jellegzetes máramarosi kolostorkomplexum, protokolláris
ortodox központ, az 1993-ban épített 62 m magas tornya ma a második legmagasabb
fatorony egész Európában
Estebéd és szállás: Borsán, ***szállodában
Harmadik nap: kb. 240 km
Látnivalók:
- A Borsai-hágó - 1416 m–es átjáró választja el a Radnai-havasokat a Máramarosihavasoktól. Panorámaszünet lírai élményekkel - Reményik Sándor Az Ünőkő című
versét hallgatjuk meg
- Aranyos Beszterce folyó gyönyörű völgyének egy szakaszán buszozgatunk. Voltak
idők, amikor e folyócska számított az országhatárnak. A kunok a közelben lévő Radnaihágónál várták IV. Béla király döntését, ami 1239-ben, húsvét másnapján történt meg.
A második honalapítóként is tisztelt uralkodó Kötöny elé lovagolt, s a krónikák szerint
királynak kijáró tisztelettel fogadta a kunok vezérét, és behívta őket az országba.

-

Nyíres-hágó (1096 m), az Aranyos Beszterce völgyéből átjutunk az úgyszintén
gyönyörű Moldova folyó völgyébe
- Voroneti, A Szent György kolostortemplom a kelet Szixtusza – a világörökség része
- Moldovita, az Angyali üdvözlet festett kolostortemploma – a világörökség része
- Sucevita, a festett kolostorát a Feltámadás tiszteletére szentelték fel - a világörökség
közé nem került, de figyelemre méltó moldvai templomok egyike.
Estebéd és szállás: Sucevitan, *** panzióban
Negyedik nap: kb. 290 km
Látnivalók:
- A bukovinai székelyek (csángók) nyomában
- Kacsika, Moldva római katolikusok zarándokhelye, de híres a sóbányájáról is
- Neamţi kolostor, működő férfi ortodox kolostor, amely az UNESCO világörökség
javaslati listáján található
- Átbuszozunk az Esztena–hegységen és visszatérünk az Aranyos Beszterce völgyébe.
- A csodálatos környezetben elhelyezkedő Békás víztároló mellett buszozunk,
fotószünet
- Békás szoros, átsétálunk a Kárpátok egyik leglélegzetelállítóbb szorosán, de
bekukkintunk a kitisztított és járhatóvá tett Kis Békás szoroson is
- Gyilkos-tó, séta a tó mellett, szabadidő
Estebéd és szállás: Gyergyócsomafalván, faluturizmus
Ötödik nap: kb. 330 km
Látnivalók:
- Gyergyószentmiklós, örménykatolikus templom a város legértékesebb látványossága
- Marosvécs, Kemény János kastélya, az Erdélyi Helikon nevű irodalmi társaság évi
találkozójának színhelye, Kemény János sírja, Wass Albert sírköve
- Somkerék, református templom, árpádkori műemlék a magyar szórvány-vidéken
- Válaszút, Kallós Zoltán Múzeum és Népművészeti Központot, Erdély legszebb és
leggazdagabb népművészeti gyűjteménye
Estebéd és szállás: Kalotaszeg, faluturizmusban
Hatodik nap: 490 km Budapestig
Látnivalók:
- Magyarvista, a „Kalotavár álma”, megtekintjük Kalotaszeg egyik legszebb kazettás
mennyezetű templomát
- Zilah, Wesselényi szobor, (1902) Fadrusz János alkotása, Wesselényi Miklós
Református Kollégium – ahol Ady Endre a gimnázium felső négy osztályát végezte
- Érmindszent, Ady Endre szülőfaluja, szülőházának és emlékmúzeumának
megtekintése
- Nagykároly, látogatás a felújított Károlyi kastélyban.
Határátkelés: Csalános - Vállaj
Jelentkezéseket kérjük leadni a szervezőnek: Kerner Nóra
Tel: 06/30 950 7475; 612 3181
noramarianna@gmail.com

