
 

Ismételten utazhatnak iskolánk hetedik osztályos tanulói a 

„HATÁRTALANUL” pályázat keretében! 

Túrák és kirándulások Torockó központtal- kirándulás Erdélybe 

Útvonal: Nagykároly - Érmindszent - Zilah - Torockó - Kolozsvár - Torda - Tordai-hasadék - 

 

Nagyenyed - Gyulafehérvár – Vajdahunyad – Arad                                          

 

Időpont: 2019. április 8-10. 

Létszám: 35 diák + 3 kísérő tanár 

Utazás: légkondicionált autóbusszal 

Szállás: 2 éjszaka Torockón, ifjúsági szálláson 

Elhelyezés: 2-4 ágyas szobákban 

Ellátás: teljes panzió (reggeli, ebédcsomag, meleg vacsora) 

Részvételi díj: 1 964 300 Ft 

(Utazási költség: 566 000 Ft, szállás költség: 646 000 Ft, étkezési költség: 608 000 Ft, belépők: 

114 000 Ft, balesetbiztosítás: 30 300 Ft.) 

Az árak tartalmazzák: az utazási költségeket (adók és illetékek, autóbuszok bérleti díja, szükség 

esetén utánfutó, sofőrök napidíja, útdíjak, sofőrök szállása és ellátása, autópálya- és útdíjak, parkolási 

költségek, autóbuszok kiállásainak díja az indulás/érkezés helyszínére stb.), szállásokat, üdülőhelyi 

díjakat és illetékeket, teljes panziós ellátást, programszervezést, városnézéseket/programokat a 

megadott helyszíneken, szakképzett idegenvezetést, belépőket, balesetbiztosítást. 

Nem tartalmazzák: az esetleges további fakultatív kirándulásokat/programokat, további étkezések 



költségeit, költőpénzt. 

Részletes program: 

1. nap: 

Határátlépés Vállajnál. Első település, mellyel megismerkedünk Nagykároly: Károlyi kastély, volt 

Aranyszarvas fogadó, ahol Petőfi Sándor megismerkedett Szendrey Júliával. Utazásunkat 

folytatjuk Érmindszentre (Ady Endre falva), ahol Ady szülőházát keressük fel. Zilah régi 

központjában a Wesselényi szobrot és a régi Wesselényi kollégiumot nézzük meg. Tovább utazunk a 

szállásunkra, Torockóra. 

2. nap 

Reggeli után megismerkedünk Torockó központjával, és megnézzük a néprajzi múzeumot. 

Majd Kolozsvárra indulunk, ahol a központban sétálva megismerkedünk a következőkkel: Mátyás 

király szobra és szülőháza, Szent Mihály templom, Farkas utcai református templom, Házsongárdi 

temető. Tovább utazunk Tordára, ahol a sóbányát nézzük meg, majd egy könnyű túra keretében 

a Tordai hasadék sziklái között sétálunk. Visszamegyünk a Torockóra. 

3. nap 

Összecsomagolás és reggeli után elindulunk. Nagyenyeden megnézzünk a Bethlen Gábor 

kollégiumot, a vártemplomot, és az 1848-as emlékművet. Gyulafehérváron megnézzük a 

székesegyházat, melyet Szent István alapított, majd sétálunk a várban, megnézve a Károly kapukat. 

Következő megállónk Vajdahunyadon lesz, ahol a Hunyadi várat nézzük meg. Déván átutazva az 

utolsó megállónk Aradon lesz, ahol az aradi vértanuk kivégzésének a helyét keressük fel. Ezt követően 

hazautazunk. 


