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Szilveszter a Székely Góbéknál
2018 December 29 – Január 2-ig
(4 éjszaka 5 nap)

PROGRAM
1. nap 29-én Vác-Nagylak-Déva-Gyulafehérvár-Segesvár-Tibód
29-én Indulás Vácról reggel 05.00 folyamatos utazás rövid
szünetekkel. Első hosszabb megállónk: Gyulafehérváron
lesz. Várnéző sétánk alatt megtekintjük a Székesegyházat,
ahol találjuk a Hunyadiak síremlékeit, Márton Áron püspök
sírját, majd tovább utazás – Tibódra; szállásunk elfoglalása,
vacsora.
2. nap 30 -án Tibód-Csíkszereda- Csíksomlyó –
Nyergestető-Tibód
Reggeli után indulás és utunk során Máréfalván fotózzuk a
csodálatos Székely kapukat –Homoród-fürdőn megkóstoljuk a
borvizet és Nyerges-tetőn fejet
hajtunk az 1849 –es szabadságharc
Székely hősei előtt. Következő
megállónk Csíksomlyói kegyhely és
környéke majd Csíkszereda belvárosi
séta. Korai vacsora Tibódon. Vacsora
után utazunk Szentegyházára, ahol
részt veszünk a Szentegyházi Kórus (Fili) év végi koncertjén majd
utazunk szállásunkra – Tibód.
3. nap 31 –én Tibód –Szováta –Korond –Farkaslaka - Székelyudvarhely –Tibód
Mai nap kirándulást teszünk Szovátára sós tavairól híres
fürdőhelyre. Korondon megnézzük a Székely fazekasság
remekeit (vásárlás). Farkaslakán megemlékezünk
Tamási Áronról és Székelyudvarhelyen városnéző sétánk
alkalmával melegedhetünk a pityóka bor mellett. Korai
érkezésünk Tibódra és készülődés a szilveszteri zenés
mulatságra.
4. nap Január 01 Tibód – Szentegyháza - Tibód
Késői reggeli után Szentegyháza faluból felmegyünk 1800
méter magas Madarasi Hargitára, (traktoros erdei program,
a csúcson van ebéd lehetőség -fakultatív) Majd utazunk vissza
szállásukra. Tibód; vacsora.

5. nap január 02 Tibód- Sóvárad –Balavásár –
Bánffyhunyad-Budapest (750 km.)
Korai reggeli után 07.00 indulás hazafelé, útközben
megnézzük Bánffyhunyadon az Árpádkori református
templomot. Megnézése után folyamatos utazás hazáig
rövid megállók. Érkezés Vácra a késő esti órákban.

Részvételi díj: minimum 35 fő esetén 85 300 Ft
Jelentkezés határidő: 2018. október 15. –ig foglaló fizetéssel és a jelentkezési lap
kitöltésével.
Foglaló: 36 000.- Ft
A részvételi díj magában foglalja:
-autóbusz költség a megadott program szerint
-4 éjszakai szállás panzióban, félpanziós ellátással
- zenés szilveszteri ünnepi vacsora , mulatsággal
-az út során végig ismeretterjesztés
Nem tartalmazza: az UTASBIZTOSÍTÁST valamint a BELÉPŐK ÁRÁT
UTASBIZTOSÍTÁST: csoportosan megkötjük, ennek díja:2250.-Ft, vagy 2500.-Ft létszámtól függ, ezért indulás előtt
megírom. Pénzt érdemes itthon váltani, kint nem tudjuk mikor és hol lesz lehetőség, az ünnep miatt.
(RON = lej) kb. 70 Ft

Az útra csak a kártya alakú személyi igazolvánnyal lehet jönni, vagy útlevéllel.

KELLEMES UTAZÁST, KÍVÁNUNK!
KOLIBRI ’93 UTAZÁSI IRODA

