
Csillagösvény
utazási iroda

otthonról hazamegyünk www.csillagosveny.utazas.hu

Körutazások,
túraprogramok, 
és egynapos utak



2 A címlapfotót Bálint Zsigmond készítette.

JANUÁR
01.12-13. (szo-v) BÁNYAVÁROSOK KINCSEI . . . . . 5 
 Fürdőzési lehetőséggel Szliácsfürdőn  .   .   .  28 .500 Ft

FEBRUÁR
02.02-03. (szo-v) NAGYVÁRAD  
 - NAGYSZALONTA - GYULA . . . . . . . . . . . . 5 
 Horthy-túrával Kenderesen, fürdőzési lehetőséggel  
 Gyulán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 .000 Ft
02.09-10. (szo-v) IZGALMAS ÉLMÉNYEK  
 PALÓCFÖLDÖN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
 Fürdőzési lehetőséggel Alsósztregován  .   .  28 .000 Ft

MÁRCIUS
03.14-18. (cs-h) KIS-LENGYELORSZÁG KINCSEI  
 ÉS A „MAGYAR KRAKKÓ” . . . . . . . . . . . . . 5 
 Március 15-e Bem apó szülővárosában,  
 a Petőfi szobornál   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74 .000 Ft
03.15-17. (p-v) HEPEHUPÁS VÉN SZILÁGYSÁG . . . 6 
 Március 15-i ünnepség a szilágycsehiekkel  39 .000 Ft

ÁPRILIS
04.10-14. (sze-v) JÓ BOROKNAK SZÉP HAZÁJA.  .  . 7 
 Erdélyi kirándulás – nem csak borkedvelőknek 69 .000 Ft

MÁJUS
05.01-08. (sze-sze) NAGY ERDÉLYI KÖRUTAZÁS  . . 8 
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97 .500 Ft
05.01-05. (sze-v) MAGYARORSZÁG ÉLÉSKAMRÁJA,  
 DÉLVIDÉK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
 Testi-lelki feltöltődés Vajdaságban  .   .   .   .   .  65 .900 Ft
05.28-06.02. (k-v) HORVÁTORSZÁG  
 MAGYAR SZEMMEL.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 
 A Plitvicei-tavakkal és a Krka Nemzeti  
 Parkkal  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 109 .000 Ft

JÚNIUS
06.06-11. (cs-k) GYIMES, A PATAKOK ORSZÁGA.  . 12 
 A Csíksomlyói búcsúval   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79 .900 Ft
06.08-11. (szo-k) A VÁRAK FÖLDJÉN:  
 NYUGAT-FELVIDÉK . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
 A Koronázási Ünnepi Játékokkal Pozsonyban 54 .000 Ft
06.20-25. (cs-k) KÁRPÁTALJA:  
 ÁRPÁD NÉPÉNEK ÚTJÁN . . . . . . . . . . . . 14 
 Terepjáró teherautókkal a Tisza-forráshoz  .  69 .000 Ft
06.27-30. (cs-v) „NYÖGTE MÁTYÁS BÚS HADÁT…”  15 
 Ausztriai portyázás a Sógorság jegyében   . 59 .000 Ft

JÚLIUS
07.02-07. (cs-k) SZÉKELYFÖLD MÁSKÉPP . . . . . 18 
 Az Ezer Székely Leány Napjával Csíksomlyón 79 .000 Ft
07.11-14. (cs-v)  
 A SVÁJCI HUN-VÖLGY TITKAI .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 
 és a Nagy Háború magyar emlékei Doberdóban  
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149 .000 Ft
07.16-21. (k-v) KÁRPÁTOKNAK HEGYALJÁBA  
 GYERE KI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
 Kis-Lengyelország, Krakkó és az első világháború  
 galíciai helyszínei   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75 .900 Ft
07.26-29. (p-h) GÖMÖR - KASSA - SZEPESSÉG . . 21 
 A XIV . Gömöri kézműves vásárral   .  .  .  .  . 49 .900 Ft

TARTALOM

AUGUSZTUS
08.02-04. (p-v) NEMESEK ÖRÖKSÉGE SZATMÁRBAN 
 ÉS BEREGBEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
 Tiszai fürdőzéssel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39 .900 Ft
08.08-11. (cs-v) VADREGÉNYES KÁRPÁTALJA.  .  . 22 
 Terepjáró teherautós túrával az Uzsoki-hágóhoz 49 .900 Ft 
08.17-21. (szo-sze) KÜLÖNLEGES ÉLMÉNYEK  
 AZ ERDÉLYI-MEDENCÉBEN . . . . . . . . . . . 22
 és a Kolozsvári Magyar Napok   .  .  .  .  .  . 69 .000 Ft
08.28-09.01. (sze-v) SZÁSZFÖLDI BARANGOLÁS . 24 
 Világörökségi helyszínek, magyar közösségek 69 .000 Ft

SZEPTEMBER
09.05-15. (cs-v) A MONARCHIA ELFELEDETT  
 KATONÁINAK NYOMÁBAN A BALKÁNON  . . . 25 
 Tengerparti pihenéssel és hajókirándulással  
 Albániában  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 137 .900 Ft
09.07-09. (szo-h) A 700 ÉVES RADVÁNYI VÁSÁR .  . 26 
 ÉS A FELVIDÉKI BÁNYAVÁROSOK   .  .  . 39 .800 Ft
09.12-19. (cs-cs) DUNA-DELTA – MOLDVA  
 – BUKOVINA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
 Moldvai csángók között, a bukovinai székelyek  
 nyomában, strandolással a Fekete-tengerben  
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 139 .000 Ft
09.19-22. (cs-v) ŐRÁLLÓK ÚTJÁN .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 
 Utazás a történelmi Őrvidéken és Muravidéken  44 .000 Ft
09.25-29. (sze-v) VARÁZSLATOS DÉL-ERDÉLY.  .  . 28 
 Kalandozás Verne Gyula birodalmában   .  . 64 .900 Ft

OKTÓBER
10.04-06. (p-v) IZGALMAS ÉLMÉNYEK  
 A BÁNSÁGBAN, MEGEMLÉKEZÉS ARADON .  . 29 
 Hajózással a Kazán-szorosban, Temesvárral  
 és Herkulesfürdővel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45 .000 Ft
10.11-13. (p-v) A FEKETETÓI VÁSÁR ÉS AZ ERDÉLYI  
 MEZŐSÉG LEGJAVA . . . . . . . . . . . . . . . 30 
 A Tordai sóbányával és kolozsvári látogatással   .  .  .  
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44 .900 Ft
10.19-27. (szo-v) RODOSTÓ - ISZTAMBUL  
 - NÁNDORFEHÉRVÁR - BULGÁRIA . . . . . . . 32 
 II . Rákóczi Ferenc és Thököly Imre nyomában  
 Törökországban, Bulgária magyar emlékei  148 .000 Ft
10.23-26. (sze-szo) DÉLVIDÉKI VÉGVÁRTÚRA . . . 31 
 Horvátországban, a Vajdaságban és az Al-Dunánál 
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54 .800 Ft

1 NAPOS KIRÁNDULÁSOK
ÁPRILIS
04.06. (szo) VÁRAK A NYUGATI VÉGEKEN, ITTHON  
 ÉS AUSZTRIÁBAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
 A lékai lovagvár, az angol beteg szülőhelye,  
 Borostyánkő, és a hős Kőszeg   .  .  .  .  .  .  . 9 .800 Ft
04.13. (szo) KÖZELI, SZÉPSÉGES TÁJAKON.  .  .  .  . 8 
 Vérteskozma, majki remeteség, kocsi kocsimúzeum,  
 és a varázslatos Tata   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .500 Ft
04.20. (szo) NÓGRÁD FÉLTETT KINCSEI . . . . . . . 8 
 Nógrád vára, Rákóczi nyomában Szécsényben,  
 a meseszép Hollókő, és a nagy múltú Pásztó  9 .500 Ft
04.27. (szo) GASZTROFESZTIVÁL  
 VÁRHOSSZÚRÉTEN  . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Gömörország kincseivel 11 .900 Ft

Erdély - Bánság - Moldva - Bukovina
Felvidék - Kárpátalja 
Magyarország, Őrvidék
Délvidék (Szerbia, Horváto., Szlovénia)
Európa magyar szemmel

Folytatás a 4-es oldalon
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Csillagösvény
utazási iroda
otthonról hazamegyünk

Magyar szálláshelyek • helyi honismereti vezetők • sok hagyományőrző program

Székesfehérvár, Pozsonyi. u. 23. Tel.: (22) 726-123; 06 20 4 574 754
E-mail: hazajaro@csillagosveny.utazas.hu 

www.csillagosveny.utazas.hu

Kedves Törzsutasaink!  
Kedves leendő Útitársunk!
„Remélem, találnak útjaink között olyat, ami megtetszik 
majd” - szokás mondani. Ám én (remélem nem tűnik túlzott 
magabiztosságnak) biztos vagyok ebben. Feltételezve persze, 
hogy Önnek (Neked) nem véletlen akadt kezedbe e kiadvány, 
hanem mert ismersz minket, hallottál rólunk, vagy más ok-
ból feltételezted, hogy mi magyar, illetve magyar vonatkozású 
utakon járunk. Ez esetben biztosan fogsz tudni választani az 
ország talán legbőségesebb „hazajáró”programkínálatából.
A 6. Csillagösvényes évben is elsősorban a régi Magyaror-
szág látnivalóit, vendégszerető és hagyományokat ápoló kül-
honi magyarjait keressük fel, helyi barátaink, honismereti 
vezetőink szolgálatatait igénybe véve. Emellett most sem 
maradnak ki kínálatunkból Közép-, illetve Dél-Európa ma-
gyar vonatkozású látnivalói, történelmi emlékhelyei sem.
Ha rokonszenves számodra a mi missziónk, akkor azt hi-
szem, nem kérdés, hogy élvezettel fogod tanulmányozni a 
következő oldalakat. Mi azt sem bánjuk, ha csak ötleteket 
gyűjtesz, és magánúton kerekedsz fel – csak járjuk minél 
többen a külhoni magyarlakta vidékeket. Mert mi, Csillagös-
vényesek mindannyian olyanok vagyunk, mint egy tengerbe 
dobott kövecske, aminek a hullámai egész messzire elér-
nek. Azt a jóérzést se spóroljuk meg magunktól, hogy útjaink 
megélhetést biztosítanak sok külhoni magyarnak, illetve fon-
tos, hogy a legtöbb diák- és felnőtt utunkon is van lehetőség 
adományozásra, támogatásra is. Nagy igazság, hogy kapni 
jó, adni pedig gyönyörűség! Utasainkkal közösen például az 
év végi kárpátaljai missziónkon 628 ezer Ft-ot és tonnányi 
minőségi adományt adtunk át személyesen a nagydobronyi 
Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthon, és az ott nevelkedők 
részére.
Nagy öröm, hogy évről-évre jelentősen gyarapszik utasa-
ink száma. 5 éves születésnapi rendezvényünkre, és az azt 
megelőző egynapos programra majdnem 100 meghívót pos-
tázhattunk azoknak, akik már minimum 10-szer - többen 
már bőven 20 felett - utaztak velünk. A családias hangula-
tú eseményen jó volt megtapasztalni, hogy leghűségesebb 
törzsutasaink baráti közösséggé kovácsolódtak. Boldogság 

volt azt hallani, hogy vannak, 
akik számára már egyfajta 
életforma lett velünk utazni, 
otthonról haza, a Kárpát-me-
dencében, és azon is túl.
Szeretném még megemlíteni e 
helyütt másik tevékenységi kö-
rünket is, ami különleges kül-
detés, egyben kihívás nekünk. 
Évről évre egyre több diákutat 

szervezünk az állami támogatású Határtalanul Program ke-
retében, magyarlakta külhoni vidékekre. 2018-ban 430 isko-
lai csoport, több mint 15 ezer diák és tanáraik vettek részt 
a kirándulásokon, melyeken szintén elsősorban az érzelmi 
élmények biztosítása a célunk. Minden jövőre 7. osztályos 
diáknak, illetve a középiskolásoknak van lehetőségük ilyen 
ingyenes, többnapos utakon részt venni. Kérjük, ajánljanak 
minket gyermekeik, unokáik iskoláiban is. Csodálatos, hogy 
ezáltal is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy tovább épüljenek a 
magyar hidak, és egyszer majd a büszke, összetartó magyar-
ság országa legyünk! Meggyőzédesem, hogy jó irányba hala-
dunk e téren.
Az idei kínálatunkról: én úgy látom, hogy ez az eddigi legjob-
ban sikerült összeállítás. Az elmúlt 5 év esszenciája ez, ki-
bővítve Útitársaink javaslataival, és természetesen újdonsá-
gokkal is. Tehát: biztos vagyok benne, hogy lesznek Önnek, 
Neked tetsző utak a 30 többnapos, 21 egynapos kirándu-
lás és az 5 túraprogram között. A többi már rajtunk múlik. 
Alaposan bővítettük a felnőtt utakat szervező csapatunkat, 
ezért is hiszem, tudom, hogy sikerül feljebb tornáznunk a 
kérdőívek szerinti átlagértékeléseket. Az osztályzatunk 
most sem rossz, viszont a célunk nem lehet kevesebb, mint 
hogy színjelesre vizsgázzunk minden úton, és Útitársaink 
mindig úgy érezzék, hogy többet, jobbat, szebbet kaptak 
még a várakozásaikhoz képest is.
Előre is köszönjük szépen a jelentkezők bizalmát! Egy kis bíz-
tatást jelenthet a mielőbbi döntéshez az előfoglalási akciónk, 
mely január 1-ig érvényes.
 
Legyünk útitársak! 

Barátsággal:
Posch Dániel, alapító

Előfoglalási kedvezmény
Január 1-ig történő jelentkezés esetén minden 
március 1-től esedékes utunkra 10% kedvezményt 
adunk!
Minimum 5 hónappal az utak előtt történő foglalás 
esetén 8% kedvezményt adunk egész évben.

Kedvezmények
– Törzsutas kedvezmény: 6%. 2019-től: a 3. út után.
– Gyermek kedvezmény, egyágyas felár, családi 
kedvezmény: utanként változó, lásd a honlapunkon.
– Csoportos kedvezmény, 5 főtől: 10%.

A kedvezmények nem összevonhatók. Mindig az utasa-
ink számára legelőnyösebb kalkulációval számolunk.

Utazási feltételek: lásd a honlapunkon! csillagosveny.
utazas.hu/index.php/utazasi-feltételek
Utasbiztosítás: kedvezményes biztosítás köthető iro-
dánkban, illetve a világhálón keresztül. Jelentkezés 
esetén tájékoztatást adunk a feltételekről.

Bővebb leírások
Terjedelmi okokból a kiadványba a programok szű-
kebb leírása fért bele. Honlapunkon sok út esetében 
jóval bővebb információk érhetők el!

Budapesti indulás is!

TÉRKÉP A KIADVÁNY KÖZEPÉN!
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MÁJUS
05.04. (szo) DÉL-DUNAI FELFEDEZŐ . . . . . . . . 10 
 Szekszárd, a gemenci vadon, erdei kisvasút,  
 dunai hajózás, bajai városnézés  .   .   .   .   .   .   . 9 .200 Ft
05.11. (szo) VAS A JAVÁBÓL.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 
 Rododendron virágzás a Jeli arborétumban,  
 Savaria/Szombathely, és a jáki templom   .  . 9 .500 Ft
05.25. (szo) EGY CSODÁS NAP EGERBEN . . . . . 11 
 Az egri vár, a város alatti város, Varázstorony, Beatles  
 múzeum, Szépasszony-völgy   .  .  .  .  .  .  .  . 9 .500 Ft

JÚNIUS
06.01. (szo) BURGENLANDI ÉS ALSÓ-AUSZTRIAI  
 KALANDOZÁSOK .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 
 Édes Köpcsény, az Árpád kurgán, ókori városnézés  
 Carnuntumban  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9 .900 Ft
06.08. (szo) IRÁNY A TISZA-TÓ! .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 
 Poroszlói Ökocentrum, Európa legnagyobb édesvízi  
 akváriuma, vadvízi madárles Tutajossal  .   .   . 9 .900 Ft
06.15. (szo) BALATON-FELVIDÉKI  
 LÁTVÁNYOSSÁGOK . . . . . . . . . . . . . . . 14 
 Tihany, Hegyestű, Sümeg vára, levendulavirágzással,  
 történelmi lovasjátékkal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 .200 Ft
06.29. (szo) CSUDÁS HELYEK,  
 TŐLÜNK EGY UGRÁSRA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 
 Vác, Vácrátót, Veresegyház, Fót   .  .  .  .  .  . 7 .800 Ft

JÚLIUS
07.06. (szo) A NAGY HÁRMAS: HANSÁG, FERTŐD,  
 NAGYCENK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
 A magyar Versailles, a Széchenyi birodalom,  
 és a Hanság titkai   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 .500 Ft
07.13. (szo) EGY NAP A BAKONYBAN,  
 VÁRPALOTÁTÓL CSESZNEKIG . . . . . . . . . 20 
 A büszke Thury vár, Trianon múzeum, bakonyi  
 kísértetváros, a Zirci apátság, festői várrom  9 .200 Ft
07.27. (szo) AZ ARANY ÉS AZ EZÜST VÁROSAI . . 21 
 Selmecbánya-Körmöcbánya  .   .   .   .   .   .   .   .   . 9 .900 Ft

AUGUSZTUS
08.24 (szo-sze) SZILVASZOMBT: GASZTRO- ÉS  
 FOLKLÓR FESZTIVÁL KÉTBODONYBAN .  .  .  . 24 
 Európa legnagyobb gombócpartija, Palócföld  
 rejtett értékei  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9 .200 Ft

SZEPTEMBER
09.07. (szo) A FERTŐ KÉT OLDALÁN . . . . . . . . 26 
 Lébény, Fertőrákos, Ruszt, Feketeváros,  
 Fertő-tavi hajókázással   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 .900 Ft
09.14. (szo) DEBRECENBE KÉNE MENNI .  .  .  .  .  . 27 
 A kálvinista Róma és a Hortobágy látnivalói  9 .500 Ft
09.21. (szo) A HIRÖS VÁROS,  
 BUGACI ÉLMÉNYEKKEL . . . . . . . . . . . . . . 28 
 Kecskemét látnivalói, bugaci lovasprogram,  
 vacsora a Karikás csárdában   .  .  .  .  .  .  .  . 8 .800 Ft

OKTÓBER-NOVEMBER
10.05. (szo) GESZTENYEÜNNEP VELEMBEN,  
 AUSZTRIAI KIRÁNDULÁSSAL . . . . . . . . . . 30 
 A mesebeli Velem, csúcs a határon, kőszegi  
 városnézés  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9 .500 Ft
10.19. (szo) DARUHÚZÁS A HORTOBÁGYON,  
 ÉS A HAJDÚSÁG TITKAI . . . . . . . . . . . . . 30 
 Hajdúböszörmény, a hajdúk fészke,  
 és amit a Hortobágy csak adhat  .   .   .   .   .   .   . 9 .500 Ft
11.10. (szo) SZENT MÁRTON NAPI VIGASSÁG  
 HOLLÓKŐN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
 Gasztronómiai élményekkel Palócföldön  .   .   . 8 .800 Ft

www.csillagosvenybusz.hu
Telefon: +36 (70) 635-0111

Temsa Safari 13 HD, 55+2 (2011)
Irisbus Magelys HD, 51+2 (2013)
Opel Vivaro BiTurbo, 8+1 (2017)

2018-ban mintegy 15 ezer diák jutott el közremű-
ködésünkkel külhoni magyarlakta vidékekre. A di-
ákutaztatás számunkra misszió, mert a gyermekek 
ily módon gyönyörű élményeken keresztül élik meg 
a nemzeti összetartozás érzését. Legnagyobb örö-
münk, amikor a diákok az élménybeszámolóikban 
így fogalmaznak: „Megmondom otthon, hogy jöjjünk 
el ide a családdal is!” Jelenleg (2018 év vége) bár-
melyik pillanatban várható a jövő tanévre vonatkozó 
pályázat kiírása. Várjuk a velünk utazni kívánó cso-
portok jelentkezését. A 3-5 napos kirándulások a 
résztvevő tanárok számára ingyenesek, a kísérőta-
nároknak pedig tiszteletdíj jár. A jövőre 7. osztályos 
diákok és a középiskolások mellett tantestületek és 
önkormányzatok is utazhatnak.
www.csillagosveny.utazas.hu/hatartalanul

IRODánK PIACvEzETő  
A HATáRTALAnUL! PROGRAM 

KERETéBEn szERvEzETT 
IsKOLAI KIRánDULásOK PIACán

TÚRAPROGRAMOK
06.07-11. (p-k) TÚRÁK ERDÉLY  
 VADREGÉNYES TÁJAIN II. . . . . . . . . . . . . 12 
 Királyerdő, Pádis, Verespatak  
 és a Torockói-hegység  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  59 .000 Ft
07.02-07. (k-v) A TÜNDÉRKERT MÉSZKŐBÉRCEIN,  
 A HAGYMÁS-HEGYSÉGBEN . . . . . . . . . . . 15 
 A székely hópárduc nyomában   .  .  .  .  .  . 74 .900 Ft
08.17-21. (szo-sze) AZ ERDÉLYI SZIGETHEGYSÉG  
 KELETI ÉKESSÉGE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 
 Túrák a Torockói-hegységben, látogatással  
 a Kolozsvári Magyar Napokon  .   .   .   .   .   .   .  69 .000 Ft
08.28-09.01. (sze-v) A KÁRPÁTKANYAR LEGSZEBB  
 BÉRCEIN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 
 Fogaras, Bucsecs, Csukás-hegység   .  .  . 69 .000 Ft
09.25-29. (sze-v) A DÉLI-KÁRPÁTOK GYÖNGYSZEME:  
 KIS-RETYEZÁT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
 Túra a zergék hazájában   .  .  .  .  .  .  .  .  . 64 .000 Ft

ExTRÁKKAl FElSZERElT  
AuTóBuSZAINK BÉRElHETőK!

TÉRKÉP A KIADVÁNY KÖZEPÉN!
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BÁNYAVÁROSOK KINCSEI 
Fürdőzési lehetőséggel Szliácsfürdőn (Felvidék)

2019.01.12-13. (2 nap)
Ár: 28.500 Ft. Tartalmazza: honismereti vezetés, utazás, szállás, 
félpanzió
Szállás: Szliácsfürdőn, a központban lévő igényes panzióban

1. nap. Indulás: 6.15 Szfvár., 7.30 Bp. Selmecbánya: séta a girbe-
gurba utcácskákkal teli gyönyörű városban, mely az Unesco Vi-
lágörökség része. Leányvár, Petőfi-emléktábla. Szentháromság-
szobor. Glanzenberg-tárna – séta a bányajáratban. A tornyokkal 
megerősített védfallal körülvett Óvár. 13. századi háromhajós 
román kori bazilika. Körmöcbánya: várnegyed, kettős védőfallal 
övezett Szent Katalin plébániatemplom. Kilátótorony. Pénzérmék 
és Érmék Múzeuma.
2. nap. 4 órás fürdőzés a gyönyörű fekvésű Szliácsfürdőn, melynek 
termálvize a Szlovákiában fellelhetők közt a legtöbb ásványianyagot 
tartalmazza. Mátyás királynak, Kossuth Lajosnak, Arany Jánosnak 
és Madách Imrének is kedvelt üdülőhelye volt a fürdőváros. VAGY, 
fürdőzés helyett: Ó-Zólyom, azaz Besztercebánya, városnézés. 
Thurzó-ház, gótikus székesegyház a  világhírű Szent Borbála oltár-
ral, középkori barbakán, fél évezredes őrtorony. A skanzenszerű 
ősi bányászfalu, a mesés fekvésű Úrvölgy, a népi építészet védett 
területe, egy élő skanzen. Denná táró, ódon templom, középkori 
várbástya. Séta a meddőhányónál. Megtekintjük Zólyom várát és 
az itt született Balassi Bálint emléktábláját. Érkezés: 19.30 Bp.

NAGYVÁRAD – NAGYSZALONTA – GYULA
Horthy-túrával Kenderesen,  

fürdőzési lehetőséggel Gyulán
2019.02.02-03. (2 nap)
Ár: 29.000 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés, szállás, 
félpanzió

Szállás: Nagyvárad, Góbé Csárda és Panzió. www.gobe.ro
1. nap. Indulás 6.15 Szfvár., 7.30 Bp. Kenderes: a jászkun kisváros 
által kínált Horthy-túra. Családi kripta, Horthy-kastély, Tengerésze-
ti- és Néprajzi Kiállítóterem, kalotaszegi stílusú, festett fakazettás 

mennyezetű református templom. Nagyvárad: a „Pece-parti Pá-
rizs” legszebb barokk városaink egyike. Ady Múzeum az egykori 
Müller Cukrászdában.
2. nap. A felújított vár és a püspöki székesegyház. Nagyszalonta: 
Arany János emlékmúzeum a középkori Csonkatoronyban, tájház 
az újjáépített szülőházban. Gyulai Várfürdő, VAGY: ellátogatunk 
Erkel Ferenc szülőházába (múzeum), és a gyulai várba. A 15. szá-
zadban épült gótikus téglavár a Magyar Királyság egyetlen épen 
maradt síkvidéki erődje. 24 kiállítótermében hét évszázad törté-
nelme elevenedik meg. Visszaérkezés: 22.30 Budapest.

IZGALMAS ÉLMÉNYEK PALÓCFÖLDÖN
Fürdőzési lehetőséggel Alsósztregován (Felvidék)

2019.02.09-10. (2 nap)
Ár: 28.000 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés, szállás, 
félpanzió
Szállás: Alsósztregován, panzióban, külön fürdőszobás szobákban

1. nap. Indulás 6.30 Szfvár., 7.45 Bp. Tereske lenyűgöző Árpád kori 
templomában tökéletes épségben látjuk a 13. századi ábrázolású 
Szent László legenda jelenetsort is. Balassagyarmaton a modern 
és érdekes Palóc Múzeumot és a Civitas Fortissima szobrot, vagyis 
a csehkiverés emlékművét keressük fel. Szklabonya: páratlanul 
színes helyi előadás Mikszáth Kálmán szülőházában. A faluban a 
regényekből ismerős helyszíneket keressük meg. Alsósztregova: 
fürdőzési lehetőség a modern termálfürdőben. VAGY: városnézés 
a szép szecessziós épületekkel büszkélkedő Losoncon. A 400 éves 
református temetőben felkeressük Kármán József író és Ráday Pál, 
II. Rákóczi Ferenc kancellárjának sírját.
2. nap. Alsósztregova: Madách-kastély. Az eredeti bútorokkal be-
rendezett kastély legizgalmasabb része az Ember Tragédiája 15 szí-
nén keresztül vivő interaktív kiállítás. Divány vára a Balassák sas-
fészke volt. Ősi ellenségeik a szomszéd Forgáchok voltak, kiknek 
gyönyörű állapotban fennmaradt gácsi várkastélyát és a falu 14. 
századi gótikus erődtemplomát is meglátogatjuk  a mellette álló fa 
harangtoronnyal. Érkezés 19 óráig Budapestre.

KIS-LENGYELORSZÁG KINCSEI  
ÉS A „MAGYAR” KRAKKÓ

Március 15-e Bem apó szülővárosában,  
Petőfi szobránál

2019.03.14-18. (5 nap, 4 éj, 2 munkanap)
Ár: 74.000 Ft. Tartalmazza: utazás, szállás, honismereti vezetés, 
félpanzió (kivéve az utolsó estét, ekkor vacsora egyénileg vagy fa-
kultatív lehetőségként, Krakkóban)
Szállás: 1 éj Szczawniczában, a bájos, folyóparti gorál üdülőváros-
kában. 1 éj Tarnowban, a „legmagyarabb lengyel városban”, 2 éj 
Krakkóban, belvárosi hotelben.
1. nap. Indulás: 5.15 Szfvár. 6.30 Bp. Az odaúton, a Felvidéken Zó-
lyom ódon várát, első nagy lírai költőnk, Balassi Bálint szülőhelyét 
ejtjük útba. Trianon idején Lengyelország is kapott egy falat Ma-
gyarországot: az 1939-ig magyar kézben lévő Nedec festői vára a 
Dunajec folyó partján 80 méterre magasodó sziklára épült. Gorál 



6

sajtokat és egyéb specialitásokat is kóstolhatunk, vásárolhatunk 
itt. Szczawnicza: a város történetének egyik legnagyobb alakja a 
dunajeci tutajozást is elindító Szalay József volt. Megtekintjük a 
szobrát a parkban, majd elfoglaljuk szállásunkat.
2. nap. Ószandec „az ima városa”. A klarissza kolostort IV. Béla 
lánya, Szemérmes Boleszláv lengyel király felesége alapította. A 
Szent Kinga szentély oltára alatti kis ezüstkoporsó a magyar király-
lány földi maradványait őrzi. A kolostor falánál hatalmas, gyönyö-
rűen faragott székelykaput látunk. Kis-Lengyelországban egymást 
érik az I. világháborús emlékek. Mi az 1915-ös Gorlicei-áttörés 
hősi halottainak magyar központi temetőjét keressük fel. Biecz, 
Anjou Hedvig magyar-lengyel királylány kedvenc városa volt. A 
hatalmas, fallal körülvett, 700 éves, vörös téglából épült gótikus 
templomban őrzik Szent Hedvig ereklyéit. Tarnowban, Bem apó 
szülővárosában a hős tábornok szarkofágját tekintjük meg, amely 
díszesen faragott oszlopfőkön nyugszik egy festői tavacska kicsiny 
szigetén. A „legmagyarabb lengyel városban” sokan beszélnek is 
magyarul. Tarnowban lépten-nyomon belebotolunk a magyar-len-
gyel közös történelmi múltat felelevenítő szobrokba és emléktáb-
lákba. Egy városfal melletti terecskén áll Bem magyar tábornoki 
ruhában (!) ábrázolt, bronzból készült szobra. A szobrot az 1956-
ban alapított helyi Magyarbarátok Társasága kezdeményezésére 
állították. Elsétálunk az egyesület tagjaival a Petőfi térre, ahol 
költőnk mellszobrát, székelykaput és kopjafákat látunk. Az egyesü-
lettel közös megemlékezést szervezünk az ünnepnap alkalmából. 
Szállás Tarnowban.
3. nap. Tarnow „a Reneszánsz Gyöngyszeme”. Az egyik legszebb 
lengyel város hangulatos sikátoraiban sétálunk. Debno – a töké-
letes állapotban lévő, XV. századi reneszánsz vár a fénykorát ak-
kor élte, amikor Wesselényi Ferenc volt a birtokosa. Ezt tanúsítja 
a magyar nyelvű emléktábla is. Megtekintjük a lovagi termet, a 
kápolnát és a kincstárat is. Sokat vendégeskedett e várban Ba-
lassi Bálint. Balassi múzsája, Célia-verseinek hősnője Szárkándy 
Anna, Wesselényi Ferenc felesége volt... Lipnica Murowana 
a „magyar útvonal” kihagyhatatlan megállója. Így volt ez már a 
középkorban is, ugyanis a város a Lengyelországot Magyaror-
szággal összekötő kereskedelmi útvonal egyik fontos pihenőhe-
lye volt. Séta Lipnica árkádos épületekkel szegélyezett, egyedi 
hangulatú főterén. Megtekintjük a középkori faépítészet egy 
igazi gyöngyszemét, az Unesco Világörökség listáján szerep-
lő XV. századi Szent Lénárd-templomot, melynek káprázatosan 
színes belső tere világszerte egyedülálló. Szállás Krakkóban. 
4. nap. a „magyar” Krakkó. 1364-ben itt alakult meg Európa egyik 
legelső egyeteme, a máig működő Jagelló Egyetem, amely szoros 
magyarországi kapcsolatokat ápol mind a mai napig. A Wawelben, 
a lengyel királyi várban található az 1000. esztendőben épült, le-
nyűgöző katedrális. A Szent Kereszt és Szentlélek-kápolna Kázmér 
lengyel király és Erzsébet magyar királyné nyughelye. A csillagos 
bolthajtásos kápolna zárókövén Magyarország címere is feltűnik. 
Látjuk a Zsigmond-, majd a Báthory-kápolnát. Az altemplomban 
találjuk Szapolyai Borbála, I. (Öreg) Zsigmond felesége ónkoporsó-
ját. A kincstárban őrzik a 40 ezer igazgyönggyel és Magyarország 
címereivel díszített püspöki melltáskát, melyet Hedvig királynő 
készíttetett. I. Béla király waweli udvarban nevelkedett fia, Szent 
László szobra is feltűnik a székesegyházban.

A városnézés során megtudjuk, hogyan alakult ki Krakkó szimbó-
luma, a „magyar hejnal”, vagyis a városban több mint hatszáz éve, 
minden délben felcsendülő hajnali trombita szó. Látjuk a magyar 
burzát (rajta magyar nyelvű emléktáblával), a XV. és XVI. század 
fordulóján az egyetemen tanuló legalább 1 300 magyar diák ottho-
nát. A szépséges Szárkándy Anna fogadójában gyakori vendég volt 
Balassi Bálint is (emléktábla). Megtudjuk, hogy Krakkóban dolgoz-
tak a magyar nyomdászat úttörői, itt születtek az első magyar nyel-
vű könyvek. Megismerhetjük Mátyás király lengyel csillagászának 
és földrajztudósának világraszóló felfedezéseit és alkotásait, me-
lyeket Mátyás halála után ajándékozott a Krakkói Akadémiának. A 
Thurzó-háznál kiderül, miként lett egy magyar rézkereskedő Krak-
kó polgármestere. Látjuk a „A Magyar Királyhoz” címzett hotel 
épületét, amely évszázadokon át volt Krakkó legjobb szállodája. A 
Kázmér-negyedben lévő gótikus templomban van a Szent István-, 
és Szent László-kápolna, melyet Stiborici Stibor erdélyi vajda épít-
tetett 1402–1405 között.
5. nap. A Schindler-gyárban lévő Történeti Múzeumot tekintjük 
meg. A kiállítás a lengyelek, zsidók és a megszálló németek II. vi-
lágháború alatti életéről mesél egy-egy személy sorsán keresztül, 
mindennapi tárgyak segítségével. A termek egy-egy utca, épület 
korhű rekonstrukciói. Sétálhatunk macskaköves utcákon, bemehe-
tünk a fényképészhez, felszállhatunk a villamosra. A zsidó gettóba 
érve betekinthetünk egy lakásba, majd ennek lakosaival együtt a 
munkatáborba jutunk. Oszkár Schindler hőstetteinek emlékét a 
zománcgyár irodája őrzi, itt helyezték el a szimbolikus „túlélők bár-
káját”, melyet hálájuk jeléül készített a gyár 1300, a náci Német-
ország számára „nélkülözhetetlen munkát végző” zsidó dolgozója. 
Wieliczka. A világ egyik leghíresebb, Unesco Világörökség részét 
képező bányája Kinga ideérkezése után virágzott fel, bő 800 esz-
tendeje. A sóbánya összes csodája közül is kiemelkedik Szent Kinga 
sószentélye, a világ legnagyobb és leggazdagabb kialakítású föld 
alatti temploma. Nem elég, hogy 100 méterrel a föld alatt fekszik, 
de teljes egészében sóból, sőt, egyetlen gigantikus sótömbből ke-
rült kialakításra. A főoltárban Szent Kinga sószobrát helyezték el. 
A sókristályokkal díszített gyönyörű csillárok és a domborművek 
káprázatosan szép látványt nyújtanak. Itt nyugszanak Szent Kin-
ga Ószandecről idehozott ereklyéi is. Az ereklyetartó bal oldalán 
az Árpád-ház címere látható. Hazautazunk: 22.30 körül érkezünk 
meg Budapestre, 23.30 körül Székesfehérvárra.

HEPEHUPÁS VÉN SZILÁGYSÁG  
(Románia területén)

Március 15-i ünnepség a szilágycsehiekkel
2019.03.15-17. (3 nap, 2 éj)

Ár: 39.000 Ft. Tartalmazza: utazást, szállást félpanzióval, honisme-
reti vezetést

Szállás: 2 éj Szilágycsehen, panzióban, vendégszerető magya-
roknál.
1. nap. Ákos: téglaépítésű Árpád-kori monostortemploma Erdély 
egyik legpatinásabb középkori műemléke. Bogdánd: a Tövishát 
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gazdag néprajzi kincsét Nagy András tanár úr mutatja be a Sipos 
László Néprajzi Múzeumban. A hagyományőrző kör tagjai készítik 
a híres-neves bogdándi bélest. Szilágycseh: közös emlékezés az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire.
2. nap. Zsibó: a Wesselényi kastély hajdani angolkertjében ma 
egy csodálatos Botanikus kert található, ahol a ritka növényfajok 
mellett megtekinthető az akvárium is. Sárkányok kertje: séta a 
különleges sziklaformák és –alakzatok között.  Zilah: a református 
gimnázium Erdély egyik legrégibb oktatási intézménye, könyvtára 
értékes művek őrzője. Itt tanult Ady Endre is, diákéveit emlékház 
őrzi. A belvárosban látható a gyönyörű Vígadó, és a viharos törté-
netű Wesselényi szobor is. Menyő: az 500 éves gótikus református 
templom a Szilágyság legszebb haranglábával, 1000 éves harang-
gal.  Az 1989-i decemberi fordulat előtt ide hurcolták el Tőkés Lász-
ló temesvári lelkészt. Désháza: a Szilágyság legmagyarabb telepü-
lése. Máté Lajos a szilágysági fazekasság egyetlen ma élő mestere. 
Színpadra lépnek a Csuporka Néptáncegyüttes ifjú tagjai.
3. nap. Hadad: a meghasadt református templom (eredetileg 
Szent László templom), valamint a székely hadosztály emlékmű-
ve. A sámsoni ódon borospincéknél a 93 éves Szilágyi Feri bácsi 
népi énekes tölti tele poharunkat a szilágysági nemes nedűvel. 
Szilágylompért az Ady család otthona. A Séra-kúria mögött talál-
ható kőasztal mellett alkotott Ady Endre. Református temploma 
páratlan érték: a festett kazetták a népi hitvilágot jelenítik meg. 
Szilágysomlyó 16. század végén épült vára a nagyhírű Báthory 
család uradalmi központja. Szilágynagyfalu: a csodatévő Szenthá-
romság-hegy a helyiek szerint Szűz Mária jelenés helyszíne. A hegy 
oldalában csörgedező forrásnak gyógyító hatást tulajdonítanak. 
Arany János kultusza a mai napig él a faluban, a néphit szerint szü-
lei innen származnak. 
Érkezés Budapestre 21, Székesfehérvárra 22 óra körül.

VÁRAK A NYUGATI VÉGEKEN,  
ITTHON ÉS AUSZTRIÁBAN

A lékai lovagvár, az angol beteg szülőhelye,  
Borostyánkő, és a hős Kőszeg

2019.04.06. Honismereti vezető: Posch Ede
Ár: 9.800 Ft. Tartalmazza: utazás, szervezés, honismereti vezetés

Indulás: 6.00 Bp., 7.15 Szfvár. A Kőszegtől mindössze 7 km-re fekvő 
ausztriai Lékán kezdjük a vártúrát, a csodás lovagvár megtekinté-
sével. Magyar nyelvű vezetés mellett ismerkedünk a vár és urai 
történetével, a templomos lovagok legendájával, és találkozunk 
a híres vasszűzzel, a kikapós asszonyok rémével. A lékai várban 
lakik Közép-Európa egyik legnagyobb denevérkolóniája. Életével, 
szokásaival egy hat teremből álló, különleges kiállításon ismerked-
hetünk meg. Lékáról Borostyánkőre, német nevén Bernsteinbe 
megyünk. Itt született Az angol beteg című romantikus film főhő-
se, gróf Almásy László. Szemügyre vesszük az Almásy-várat, majd 
felkeressük Bernstein másik nevezetességét, a Sziklamúzeumot. 
Borostyánkőn nemes szerpentinkövet, más néven jáde követ bá-
nyásztak. Földalatti, bányaszerű tárlóban alakították ki a változatos 
gyűjteményt, és az ékkő feldolgozását bemutató kiállítást. Kősze-
gen fakultatív vár és városnézéssel zárjuk kirándulásunkat. 
Érkezés Budapestre 21, Székesfehérvárra 22 óra körül.  

JÓ BOROKNAK SZÉP HAZÁJA
Erdélyi kirándulás – nem csak borkedvelőknek 

2019. 04.10-14. (5 nap, 4 éj)
Ár: 69.000 Ft. Tartalmazza: utazást, szállást félpanzióval, honisme-
reti vezetést, néptánc műsort)
Szállás: 1 éj Ópáloson, 2 éj Nagyenyeden, ill. 1 éj Szilágybagoson, 
panzióban 

1. nap. Indulás: 5.30 Szfvár., 6.45 Bp. Útvonal: Odafele M5, Kecske-
mét, Gyula. Visszafele: Nagyvárad, 4-es főút. Gyulán pálinkakóstoló 
a Harruckern pálinkafőzdében. A Reinhardt-féle Százéves Cukrász-
da az ország második legrégebbi cukrászdája: főzött fagylaltok és 
kézműves csokoládék gazdag választékával. Séta Arad belvárosá-
ban: Szabadság tér a városházával, az Egyetem, az Új Színház, a 
Minorita templom és a Szabadság szobor. A Víztorony régmúlt idők 
emlékét őrzi. Borkóstoló és vacsora Ópáloson, az arad-hegyaljai 
borvidék legjobb pincészetében, Balla Gézánál. 
2. nap. Máriaradna: a bánsági katolikusok legfontosabb búcsújáró 
helye, Kossuth Lajos magyarországi tartózkodásának utolsó állo-
mása. Könnyű kirándulás Solymos várához. Gyulafehérvár: séta 
a Fehér megyei református esperessel a történelmi belvárosban: 
püspöki székesegyház, püspöki palota, fejedelmi palota, az egykori 
tiszti kaszinó, magyar iskola. Nagyenyed: a 400 éves Bethlen Kollé-
gium a szépen felújított vártemplommal. Hegyaljai borok kóstolója 
jóízű vadvacsora mellett a Plébános Pincében.  
3. nap. Magyarigen a római borút része. Erődített barokk re-
formátus temploma Erdély egyetlen márványból faragott szó-
székét őrzi. Balázsfalva: görög katolikus érseki székhely, szép 
katedrálissal és Apafi Mihály fejedelem kastélyával. A színma-
gyar Magyarpéterfalvát Makkai Dénes tiszteletes úr mutatja be. 
Néptáncműsort ad az országhatáron túl is népszerű Hanga nép-
táncegyüttes. Zsidve: a Küküllő menti borok hazája. Látogatás a 
borgazdaságban, és exkluzív borkóstoló a küküllővári Bethlen-Hal-
ler kastélyban. Küküllővár 11. századi templomában tatárfej emlé-
keztet az 1241-es mongoljárásra. 
4. nap. Kirándulás a Tordai-hasadékba, amelynek párkányáról ki-
váló látvány tárul az Aranyos-folyó völgyére. Torda: a római korban 
nem csak castrumáról, de borairól is híres volt. Itt áll Erdély első 
kaszinója, a Fejedelmek Háza és megannyi ódon épület. A tordai 
sóbánya a világ 25 leghihetetlenebb látványosságának egyike. Ká-
rásztelek: kóstoló a legjobb szilágysági borokból és pezsgőkből a 
Carastelek Pincészetben. 
5. nap. Nagyvárad: a „Pece-parti Párizs”. Vár megtekintése, majd 
séta a szecessziós városban. Diószeg a kiváló érmelléki borok ha-
zája. Borkóstoló: királyleányka, muscat ottonel, kékfrankos, caber-
net sauvignon, melyhez kolbász, szalonna és sajt is dukál. 
Érkezés Budapestre 20.30, Székesfehérvárra 21.30 óra körül. 
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KÖZELI, SZÉPSÉGES TÁJAKON
Vérteskozma, majki remeteség, kocsi 
kocsimúzeum, és a varázslatos Tata

2019.04.13. 
Ár: 8.500 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés. 
Honismereti vezető: Posch Ede

Indulás: 6.30 Budapest, 7.45 Szfvár. A Vértes mélyén rejtőző, bű-
bájos zsákfaluban, Vérteskozmán kezdjük a napot. Az egykori sváb 
falu, amely mára csinos üdülőfaluvá lett, tavaszi virágpompába öl-
tözve csábít egy kellemes sétára. Innen csak egy ugrás a Majki Ko-
lostor, a messze földön híres kamanduli remeteség, ahol egykor a 
néma barátok, azaz a némasági fogadalmat tett szerzetesek éltek. 
Tudták, hogy a kocsi magyar találmány? Legalábbis a kocsiak szent 
meggyőződése szerint. A Komárom-Esztergom megyei falu fő ne-
vezetessége a kocsimúzeum, ahova természetesen el is látoga-
tunk. Tata tulajdonképpen kisváros, de annyi látnivalót kínál, hogy 
egy egész nap is kevés lenne rá. Ezért aztán a legjavából szemezge-
tünk: sétálunk az Öregtó partján, megnézzük a várat, a híres tatai 
vízimalmokat, az Esterházy-kastélyt, és ami még belefér a napba. 
Érkezés Budapestre 20.30, Székesfehérvárra 21.30 óra körül.

NÓGRÁD FÉLTETT KINCSEI
Nógrád vára, Rákóczi nyomában Szécsényben,  

a meseszép Hollókő, és a nagy múltú Pásztó
2019.04.20. 
Ár: 9.500 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés. 
Honismereti vezető: Posch Ede

Indulás: 6.00 Szfvár., 7.00 Bp.  Nógrád megye névadó településén, 
a romos állapotában is monumentális, Árpád kori várban kezdjük 
a napot. Következő állomásunk a fejedelmi város, Szécsény. Látni 
fogjuk a pisai ferde toronyra emlékeztetően megdőlt Tűztornyot, 
a hajdani vár megmaradt bástyáit, továbbá az 1300-as években 
épült Ferences templomot. A szépséges Forgách-kastély ad ott-
hont a Kubinyi Ferenc múzeumnak, mely szép kiállítással tiszteleg 
az 1705-ös szécsényi országgyűlésnek, ahol vezérlő fejedelemmé 
választották II. Rákóczi Ferencet. Szécsénytől alig 20 km-re esik 
a meseszép Hollókő. Kihagyhatatlan a szépen helyreállított vár, a 
falumúzeum és a falu jelképének számító fatornyos templom. Ha-
zafelé megállunk Pásztón, ahol megnézzük a 12. századi bencés 
kolostor romjait, az Oskolamester házát, valamint a szintén 12. 
századi eredetű robusztus Szent Lőrinc plébániatemplomot. 
Érkezés Budapestre 20.30, Székesfehérvárra 21.30 óra körül. 

GASZTROFESZTIVÁL VÁRHOSSZÚRÉTEN
Gömörország kincseivel

2019.04.27.
Ár: 11.900 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés, ebédjegy, 
mellyel bármely ételből kóstolhatunk!

Azt mondják, „Gömörországot” a Jóisten jókedvében teremtette. 
Minden van itt, ami csak szép és vonzó lehet a számunkra – az 
Aggteleki-karszt csodái, palóc népi hagyományok, különleges táj-
szólás, viseletek, kastélyok, várak, patrióta emberek és természeti 
kincsek. No és persze gasztronómiai különlegességek is, melyekkel 
a hagyományos Tavaszi gasztrofesztivál a legjobb alkalom meg-
ismerkedni. Minden résztvevőnek ebédjegyet biztosítunk, mellyel 
a főzőversenyen készült étkek bármelyikét megkóstolhatjuk! De a 
rendezvény nemcsak az evés-ivásról szól. A Kézművesudvarban a 
hagyományőrző palóc népművészek termékeiből és az őstermelői 
piacon kínált portékákból is vásárolhatunk, és különféle kulturális 
programok szórakoztatnak majd minket. Sőt, a tartalmas napba 
egyéb programok is beleférnek.
Indulás: 5.15 Szfvár., 6.30 Bp. Első állomásunk a világörökségi vé-
dettség alatt lévő Gombaszögi-cseppkőbarlang, mely az itt látható 
különleges szalmacseppkövekről is híres. Innen a betléri András-
sy-várkastélyhoz utazunk, mely a Kárpát-medence egyik legcso-
dálatosabb, teljes egészében eredeti berendezésével fennmaradt 
kastélya. A gasztrofesztiválon töltjük a délután hátralévő részét. 
A fesztivál közben a további kulturális élményekre vágyóknak lesz 
lehetőségük a „Gömöri Ravenna”, vagyis az Andrássy-mauzóleum 
és a „Rózsák városa”, vagyis Rozsnyó felfedezésére is. 
Érkezés Budapestre 22, Székesfehérvárra 23 óra körül.

NAGY ERDÉLYI KÖRUTAZÁS
2019.05.01-08. (8 nap, 7 éj)
Ár: 97.500 Ft. Tartalmazza: utazást, szállást félpanzióval, honisme-
reti vezetést, hagyományőrző bemutatókat 2 alkalommal

Szállás: a bukovinai székelyek lakta Csernakeresztúron (1 éj) csalá-
di vendégszobákban, a székely Bikfalván panzióban (2 éj), a gyime-
si Muhospatakán panzióban (1 éj), Zeteváralján panzióban (2 éj), 
Torockón panzióban (1 éj).
1. nap. Indulás 5.15 Szfvár, 6.30 Bp. Marosillyén a Bethlen-kas-
tély épen maradt lakótornya az Erdély aranykorát megteremtő 
fejedelem, Bethlen Gábor születésének helyszíne. Kiállítást és 
kisfilmet tekintünk meg. Vajdahunyad várkastélya, a Hunyadiak 
és Bethlenek büszkesége utunk egyik emlékezetes állomása 
lesz. Déván libegővel jutunk fel a gyönyörűen felújított, Ma-
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ros fölé magosodó várba. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
központjában megismerjük az Erdélyben 42 gyermekotthont és 
30 napköziotthont fenntartó, több ezer árva vagy nehéz sorsú 
gyermekről gondoskodó csodálatos intézmény munkáját.  Az 
áttelepített bukovinai székelyek falujában, Csernakeresztúron ha-
gyományőrző műsorral és finom vacsorával várnak minket.
2. nap. Gyulafehérvár Erdély ősi fővárosa, a Szent István által 
alapított püspökség központja. Az érseki székesegyház a 13. szá-
zadban épült, az erdélyi fejedelmek temetkezési helye. Benne 
ma is láthatók a Hunyadiak síremlékei, valamint Izabella királyné 
és János Zsigmond fejedelem gazdagon díszített kőszarkofágjai. 
Altemplomában erdélyi fejedelmek és püspökök egész sora nyug-
szik. Nagyszeben: a szászok egykori fővárosának középkori főtere 
a maga nemében a legnagyobb egész Közép-Európában, és teljes 
szépségében pompázik ma is. Kerc cisztercita temploma és kolos-
tora, mely a 13. század közepén épült, romjaiban is lélegzetelállító. 
Ez Erdély egyik legjelentősebb szakrális magyar műemléke. Foga-
ras vizesárokkal védett várkastélya fontos történelmi események 
tanúja volt. Szállás Székelyföldön, a háromszéki Bikfalván.
3. nap. Sepsiszentgyörgy: Háromszék fővárosa. A város legszebb, 
Kós Károly tervezte épülete a Székely Nemzeti Múzeum ottho-
na, mely modern és izgalmas kiállításának ad helyet. Prázsmár 
középkori szász erődtemploma UNESCO védettség alatt áll. Falu 
a faluban - falai között a település lakossága hónapokig élhetett 
ellenséges támadás idején. Itt őrizték a családok békeidőben is 
az élelmet. Látunk itt istállókat és korabeli iskolát is. Séta a falak 
mélyén, és a lenyűgöző evangélikus templom. Törcsvár: az Erdély 
és Havasalföld határát védő „Drakula-várkastélynak” ugyan sem-
mi köze Vlad Tepes román fejedelemhez, alias Drakulához, de a 
csodálatos, sziklaormon álló szász erődítés ettől függetlenül utunk 
egyik csúcspontja lesz.
4. nap. Szentivánlaborfalva Háromszák pékfaluja, ahol az út mel-
lett árulják a helyiek a frissen sült kemencés pityókás kenyeret. 
Igyekszünk elcsípni egy „bevetést” szobányi, bükkfa tüzelésű ke-
mencében. Maksa: Gábor Áron halálának helyszínén, síremlékénél 
helyezünk el koszorút. Dálnok: Dózsa György szülőfalujában, im-
pozáns szobránál emlékezünk meg az országot romba döntő 1514-
es eseményekről. A céhes város, Kézdivásárhely 72 udvartérrel 
szegélyezett szép főterén teszünk sétát, melynek közepén a Gábor 
Áron dicsőségét hirdető szobrot látjuk. Alsócsernátonban élveze-
tes helyi vezetés mellett tekintjük meg Székelyföld és egész Erdély 
egyik leggazdagabb szabadtéri falumúzeumát. A Kászonok varázs-
latos vidékén meglátogatunk egy hagyományos félnomád állattar-
tó farmot, vagyis egy esztenát, ahol helyben készült finomságokkal 
várnak minket. A Nyerges-tető a székelyek Thermopülai-szorosa, 
ahol a szabadságharc idején Gál Sándor 200 katonája tartotta fel 
napokig a többezres orosz sereget, és haltak meg oroszlánként 
harcolva mind egy szálig. A hőstettnek kopjafaerdő, emlékmű és 
sok-sok magyar zászló és szalag állít emléket. 5 óra körül érünk 
a varázslatos Gyimesi-hegyek közé. Gyimesközéplokon szekerek 
várnak minket, hogy a hegyek mélyén lévő, de minden igényt ki-
elégítő szállásunkra szállítsanak bennünket.  
5. nap. Az ezeréves határ látnivalói Gyimesbükkön. Kontumáci-
kápolna, Rákóczi-vár, magyar határkő, a legkeletibb vasúti őrbódé. 

Madéfalva: a székelyek ellen elkövetett népírtás, a Siculicidium 
emlékműve. Erdély kihagyhatatlan látnivalói, melyeket senkinek 
nem kell bemutatni: a Békás-szoros és a Gyilkos-tó. Erdély egyik 
legszebb útján, a Bucsin-tetőn keresztül érünk Zeteváraljára, ahol 
vacsora után székely viselet- és táncbemutató is lesz (szállás).
6. nap. Megcsodáljuk a mesés környezetben fekvő Zeteváraljai-
víztározót, majd terepjáró teherautóval, a csodálatos tanyavilá-
gon, az Ivó-völgyön keresztül megyünk fel a székelyek szent hegyé-
re, a Madarasi Hargitára. 1 órás gyaloglással érünk a csúcsra, ahol 
megannyi székely és magyar zászló, kopjafa és sok-sok kis kereszt 
áll. Innen tekintünk alá a szépséges Udvarhelyszékre. Vadétele-
ket, vagy pisztrángot fogyaszthatunk ebédre, majd sétát teszünk 
az Ivó-völgyi vadasparkban. Vacsora után fakultatív medvelesre 
indulunk. 
7. nap. Városnézés a „legmagyarabb városban”, Székelyudvarhe-
lyen: szoborpark, a szép főtér a Milleniumi-szoborral és Orbán 
Balázs, a legnagyobb székely szobrával. Megkóstoljuk „Székelyföld 
aranyát”, a borvizet (ásványvizet) Szejkefürdőn, majd felsétálunk 
Orbán Balázs sírjához, melyhez 12 régi székelykapun át vezet az 
út. Farkaslakán Tamási Áronnak a Szervátiusz fivérek által egyet-
len gránittömbből kifaragott síremlékét látogatjuk meg, mely az 
író kívánsága szerint két nagy cserefa között áll. Parajdon a sóbá-
nyába ereszkedünk alá, Korondon vásárlási lehetőségünk adódik 
és fazekasbemutatót tekintünk meg. Szovátán a Medve-tó körül 
teszünk sétát. Szállás Erdély egyik legszebb falujában, a „székely 
enklávé”, Aranyosszék területén lévő Torockón, melynek mesebeli 
hangulatát a fölé tornyosuló, 1231 méter magas Székelykő, és a 
200 éves szász polgárházak szegélyezte vásártér és házsor hatá-
rozza meg. 
8. nap. Torockó: néprajzi múzeum. Séta a Tordai-hasadékban. Vá-
rosnézés Erdély fővárosában, Kolozsváron. Mátyás-király és Bocs-
kai István szülőháza, Mátyás-szobor. 
Érkezés Budapestre 23, Székesfehérvárra éjfél körül.

MAGYARORSZÁG ÉLÉSKAMRÁJA, DÉLVIDÉK
Testi-lelki feltöltődés Vajdaságban

2019.05.01-05. (5 nap, 4 éj)
Ár: 65.900 Ft. Tartalmazza: szállás, utazás, félpanzió, székelykevei 
műsor, honismereti vezetés

Szállás: 1 éjszaka Bácskában a kishegyesi Kátai-tanyán, 2 éjszaka 
Székelykevén a Kárpát-medence legdélibb magyar falvában, az 
al-dunai székelyeknél, 1 éjszaka Nagybecskereken, a Bánság fő-
városában.
1. nap. Indulás: 5.45 Szfvár., 7.00 Bp. Útközben az érintett tájegy-
ségeket  és a régiót megismerve, a honismereti vezetőnktől érde-
kes délvidéki történeteket, legendákat, anekdotákat megtudva, 
vidám hangulatú utazás után érkezünk meg  Szabadkára. Megte-
kintjük a magyar szecessziótól tündöklő városházát és történelmi 
vitrázsokkal díszített főtermét, valamint a város főbb látnivalóit: 
Népszínház, Raichle-palota, Mátyás-szobor, Zsinagóga, Kosztolányi 
szobor. Pétervárad: a történelmi Magyarország második legna-
gyobb erődjéből, a Duna Gibraltárjaként emlegetett várból meg-
csodáljuk Újvidék elénk táruló panorámáját és bejárjuk a föld alat-
ti kazamatákat. Megismerkedünk Újvidék, a Délvidék legnagyobb 
városának magyar történelmével és épületeivel, a katolikus temp-
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lomot fenyegető Svetozár Miletity szoborral, a zsolnai tetős Mária 
neve templommal és a Kis-Vatikán térrel. Sétálóutca, Duna-utca, 
szerb püspöki palota, pravoszláv templom. Kishegyesen, Rúzsa 
Magdolna szülőfalujában a messze földön híres Kátai-család ta-
nyáján megkóstoljuk a csupán mézből és vízből készült mézbort, 
a feketicsi meggyből készült vasborokat, illetve a híres helyi pálin-
kát, a targyit.
2. nap.  Belgrád: a  Kalemegdán parkon és három várkapun átkelve 
érkezünk Nándorfehérvár várába, ahol a Hunyadi és Kapisztrán 
lába által is koptatott köveken járva elénk tárul a Száva és a Duna 
összefolyása és azok a helyszínek, amelyek a történelmünk egyik 
leghíresebb csatájának helyszínéül szolgáltak. Főhajtással tisztel-
günk a várban található emlékkőnél. Hagyományos szerb ebéd a 
vár tövében található étteremben (pljeskavica lepényben, csevap, 
vegyes tál, törökös kávé és szerb sütemények). Az óváros egyetlen 
megmaradt dzsámija, a Balkán legnagyobb temploma,  a Szent Szá-
va székesegyház, számos magyar vonatkozással. Székelykevén, az 
al-dunai székelyek falujában Dani Zoltán meséli el nekünk, hogyan 
csalta le az égről az amerikai lopakodót és más harci gépeket 
1999-ben, a NATO bombázás idején, és hogy hogyan lesz egy 
radaron való első találkozásból egy igazi barátság.  Zenés székely 
mulatós est.
3. nap.  A Zsigmond királyunk által is ostromolt Galambóci vár. 
Megismerjük a Babakáj szikla legendáját, a László vár, az elsüllyedt 
törökök szigetfalu, Ada Kaleh történetét, a Baross- és Széchényi-
táblákat. Kilátó. Hajózás a Kazán-szoros vadregényes szurdokvöl-
gyében, Románia és Szerbia határán. Közben megnézzük Traianus 
római császár tábláját, Decebál dák király óriás sziklaszobrát, 
a Kis- és a Nagy-Kazán szorosokat, azt a pontot, ahol a Duna a 
legmélyebb, illetve ahol a legszűkebb a folyása.
4. nap. A Konstantinápoly mintájára épült Szendrő vára, ahol 
Hunyadit fogva tartották és ahol Kinizsi Pál hősi halált halt. Majd 
a dél-bánsági sivatagba, a delibláti homokpusztába érkezünk, 
melynek szegletében, zöld dombok közé rejtve találjuk 
meg Fejértelep falucskát, ahol magyar szóval és magyar borral vár-
ják az utazót. A temesvajkóci Bissingen-Nippenburg kastély. Ver-
sec: a Délvidék legnagyobb katolikus temploma, Herczeg Ferenc 
írófejedelmünk szülőháza. Ebéd a múzeumszerű Dinár étterem-
ben. Megmásszuk a várdombot és megtekintjük Érdsomlyód 
várát. Este a szállásunk Lázár Vilmos szülővárosában, a Bánság 
fővárosában, Nagybecskereken lesz. Séta a belvárosban. 
5. nap.  Elemér: Kiss Ernő, délvidéki származású aradi vérta-
núnk végső nyugvóhelye (mausoleum) és szobra. A délvidéki ma-
gyarság legszakrálisabb helyszíne, az aracsi pusztatemplom. A Ka-
rácsonyi grófok településén a beodrai gőzgép, traktor és oldtimer 
múzeumot. Betérünk Óbecsére Schultz Györgyhöz, aki ágyas 
mézes pálinka kóstolással teszi édessé az utolsó délvidéki megál-
lónkat a hazaindulás előtt. Érkezés 20.30 körül Budapestre.

DÉL-DUNAI FELFEDEZŐ
Szekszárd, a gemenci vadon, erdei kisvasút,  

dunai hajózás, bajai városnézés
2019.05.04. 
Ár: 9.200 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés. 
Honismereti vezető: Posch Ede

Indulás: 6.00 Szfvár., 7.00 Bp. A bor és kultúra városában, a tör-
ténelmi és kulturális kincsekben bővelkedő Szekszárdon kezdjük 
a napot. A városnézés során felkeressük az Árpád kori bencés 
apátság romjait, valamint a Babits emlékházat. Pörbölyön foly-
tatódik a program. Megnézzük a Gemenc kincsei – élet az ártéri 
erdőben kiállítást, majd a híres kisvasúttal Malomtelelő állomá-
sig utazunk, ahol az újabb kiállítás megtekintése után erdei sétát 
teszünk. A Baja főterét a magyar Szent Márk térként is emlege-
tik, innen indulunk városnéző sétánkra. Majd hajóra szállunk, egy 
órás sétahajózás vár bennünket a méltóságteljesen hömpölygő 
Öreg-Duna hátán. A napot a bajai Tanyacsárdában zárjuk, ha úgy 
tetszik, igazi hungarikum, a bajai halászlé kóstolásával. 
Érkezés Budapestre 21.30, Székesfehérvárra 22.30 óra tájban. 

VAS A JAVÁBÓL!
Rododendron virágzás a Jeli arborétumban,  

Savaria/Szombathely, és a jáki templom
2019.05.11. 
Ár: 9.500 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés. 
Honismereti vezető: Posch Ede

Indulás: 6.00 Bp., 7.15 Szfvár. A Kám melletti Jeli arborétum a 
honi botanikus kertek legjelesebbjeinek egyike, de rododendron 
virágzás idején nincs párja! Látogatásunkkor borul virágba 4 ezer 
tő havasszépe, azaz rododendron, hetedhét ország legcsodála-
tosabb virágpompáját elénk varázsolva. Következő állomásunk 
Szombathely, római kori nevén Savaria. Vétek lenne nem meg-
nézni a barokk Fő teret, az ISERIUM régészeti műhelyt, a Püs-
pöki palotát, vagy a Szent Márton szülőháza helyén épült Szent 
Márton templomot. Nem is esünk ebbe a hibába! A közeli Jákon 
megnézzük a fenséges, nemrégiben pompásan felújított, eredeti 
szépségében pompázó középkori templomot, egyik legfontosabb, 
Európa-hírű egyházi és építészeti műemlékünket. Érkezés: Szfvár. 
21 óra tájban, Bp. 22 óra körül.

HORVÁTORSZÁG MAGYAR SZEMMEL
A Plitvicei-tavakkal és a Krka Nemzeti Parkkal

2019.05.28-06.02. (6 nap, 5 éj)
Ár: 109.000 Ft. Tartalmazza: utazást, szállást félpanzióval, honis-
mereti vezetést
Szállás: 1 éj Slunjban, 2 éj Splitben, ill. 2 éj Lovranban  
1. nap. Indulás: 5:15 Bp., 6.30 Szfvár. A Plitvice-tavak Horvátor-
szág legvonzóbb nemzeti parkja, 1979 óta a világörökség része. A 
mintegy 300 km² területen fekvő természeti csoda 16, egymáshoz 
füzérszerűen kapcsolódó tóból tevődik össze, és csaknem 200 víz-
esést csodálhatunk meg benne. 
2. nap. A sziklaormon terpeszkedő Klissza vára a 12. századtól 
magyar királyi vár. Itt leltek menedéket a tatárok elől menekülő 
IV. Béla király lányai, Katalin és Margit. Split az egyik legvonzóbb 
dalmáciai város. Velencei hangulatot árasztó központjában láthat-
juk a fehér márványból készült Diocletianus palotát, valamint a 
számtalan magyar vonatkozással rendelkező Szent Dujmó székes-
egyházat. Este az Új Magyar Kulturális Központban, a spliti magyar 
közösség tagjai adnak rövid műsort.  
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3. nap. Trogir: Dalmácia leghangulatosabb városa. Történelmi 
óvárosa a világörökség részét képezi. A Szent Lőrinc székesegyház 
kincstárában őrzik IV. Béla koronázó palástjának kámzsáját, me-
lyen Pannónia védőszentje, Szent Márton látható. Gyönyörű szé-
kesegyházát magyar kőművesek építették – állítólag a jáki temp-
lom építői működtek közre a román stílusú részek kialakításában. 
A Krka Nemzeti Park Dalmácia természeti csodája, melynek fő 
látványossága a Krka-folyó által táplált hatalmas és hosszú vízesés-
rendszer. Itt találjuk a Nagy-vízesést, amely egy 17 zuhatagból álló 
vízesésláncolat. Meleg időben megmártózhatunk a zuhatagok alat-
ti medencében. 
4. nap. Séta Sibenik történelmi óvárosában. Itt találjuk a székes-
egyházat, a lenyűgöző városházát és megannyi hangulatos, szűk 
sikátort. A város feletti erődökből gyönyörű kilátás nyílik a városra. 
Zengg: Jurisics Miklós, Kőszeg várának hős védőjének szülőhelye, 
ahol mellszobor emlékeztet a város leghíresebb fiára. Zengg Hor-
vátország egyik legrégibb települése, Mátyás alatt lett szabad kirá-
lyi város. Várából pazar kilátás nyílik a városra és a kikötőre. 
5. nap. Ismerkedés Fiumével. A korzón találjuk a város szimbólu-
mát, az Óratornyot. A kikötőben (Porto Baross) látható kikötői ba-
kok, a piac, a színház, és a legfontosabb közigazgatási épületek (a 
Kormányzói Palota, a Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság, az Ad-
ria-palota és az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt. székháza) 
mind a magyar időket idézik. Tersatto római kori várából gyönyörű 
kilátás nyílik a tengerpartra. A Tersattoi Mária búcsújáró templom 
magyar hadihajók emlékét is őrzi. Tengerparti kikapcsolódás, für-
dőzés Abbáziában. Séta a romantikus Lungomare sétányon, ahol 
a magyar uralkodó osztály hangulatos villáival találkozhatunk. Este 
fakultatív naplemente hajókiránduláson vehetünk részt a Liburn-
part mentén.
6. nap. Zágráb: ismerkedés a székesegyházzal, benne a Szent Ist-
ván kápolnával, ahol Szent László koronázási palástja látható. A 
katedrálisban nyugszik Erdődy Tamás, valamint az 1919-es újra-
temetésük óta Frangepán Ferenc és Zrínyi Péter is. A Felsőváros-
ban (Gradac) találjuk a Jellasics-teret, a Szent Márk téren pedig a 
Szent Márk templomot (rajta Zágráb és a történelmi Horvátország 
címerével), melynek eredeti tetőcserepeit a Zsolnay gyárban készí-
tették. A Medvenica-hegy déli oldalában, Zágráb fölött emelkedik 
a horvát főváros legjelentősebb középkori műemléke, a tatárjárás 
után épült Medvedgrad vára. 
Érkezés Budapestre 21, Székesfehérvárra 22 óra körül.

EGY CSODÁS NAP EGERBEN
Az egri vár, a város alatti város, Varázstorony, 

Beatles múzeum, Szépasszony-völgy
2019.05.25. 
Ár: 9.500 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés. 
Honismereti vezető: Posch Ede
Indulás: 6.00 Bp., 7.15 Szfvár. Az egri várvédők története, Gárdo-
nyi történelmi regénye mindent visz, a megszépült, megfiatalodott 
egri várat látni kell! Ám Eger, Heves megye székhelye a váron kívül 
is rengeteg felfedezni valót kínál. A barokk belváros  megtekintése 
mellett izgalmasnak ígérkezik a Város alatti város kiállítás, amely 

az egykori érsekségi pincerendszer labirintusába vezet bennün-
ket. A napvilágra visszatérve érdemes felkapaszkodni az Egri Líce-
um pompás barokk palotájában lévő Varázstoronyba. A 10 emelet 
magas torony a 18. század legjobban felszerelt közép-európai csil-
lagvizsgálója volt, és itt alakították ki az eredeti műszerekkel beren-
dezett Csillagászati Múzeumot. Egerben található a világ három 
Beatles múzeumának egyike, a popzene klasszikusainak temérdek 
autentikus ereklyéjét felvonultatva. Eger a bor és a gasztronómia 
városa is egyben. A kulináris élvezkedésre keresve sem találhatunk 
jobb helyet a legendás Szépasszony-völgynél, ahol egymást érik a 
borospincék és a finom falatokat kínáló étkezdék. Érkezés: Szfvár. 
21 óra tájban, Bp. 22 óra körül.

BURGENLANDI ÉS ALSÓ-AUSZTRIAI 
KALANDOZÁSOK

Édes Köpcsény, az Árpád kurgán, ókori városnézés 
Carnuntumban

2019.06.01. 
Ár: 9.900 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés. 
Honismereti vezető: Posch Ede

Indulás: 6.00 Bp., 7.15 Szfvár. Ezúttal Ausztria felé indulunk, első 
állomásunk a határtól alig 15 km-re eső Köpcsény. Megnézzük a 
kastélyt, amit előbb az Esterházy-, utóbb a Batthyány család bir-
tokolt, majd a nevezetes Hauswirth csokoládégyár látogatóköz-
pontját keressük fel. Németóváron megtekintjük a Szent István 
által alapított, szépséges Mária templomot, és közelében a rejté-
lyes kurgánt, amely egyesek szerint Árpád fejedelem porait őrzi. 
Kihagyhatatlan a közelben található Petronell-Carnuntum, a mai 
Magyarország nyugati részét is magába foglaló Pannónia provincia 
egykori székhelyének meglátogatása. Carnuntum az úgynevezett 
kísérleti régészet egyik legkiválóbb példája az egész világon, mely-
nek során a régészek, történészek, művészettörténészek és épí-
tészek közös munkálkodása nyomán életre kel a római birodalom 
egyik jelentős tartományi székhelye. Vagyis minden olyan, mintha 
visszautaznánk mintegy 2 ezer évet az időben. 
Érkezés Székesfehérvárra 20.30, Budapestre 21.30 óra körül.
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GYIMES, A PATAKOK ORSZÁGA
A Csíksomlyói Búcsúval

2019.06.06-11. (6 nap, 5 éjszaka)
Ár: 79.900 Ft. Tartalmazza: utazás, szállás, félpanzió, honis-
mereti vezetés, szekérút Kostelekre, táncos-zenés gyimesi és 
magyarlapádi műsor.

Szállás: Gyimesben panzióban és faluturizmus keretében csa-
ládoknál, vendégfogadás céljára kialakított szobákban (4 éj) és 
Magyarlapádon családoknál, faluturizmus keretében
1. nap. 5.00 órakor indulunk Székesfehérvárról, 6.15-kor Buda-
pestről. Farkaslaka: Tamási Áron síremléke. Vacsorázunk az Ábel 
bölcsője étteremben.
2. nap. Kényelmesen indulunk - élvezzük a harapnivalóan friss le-
vegőt, lesz időnk sétálgatni a  varázslatos Gyimes-völgyben, be-
szélgetni a barátságos helyi emberekkel. Gyimesbükkön az 1782-
ben épült katolikus templomot, és a Gyimesi Kálváriát tekintjük 
meg. Az ezeréves határ látnivalói: Kontumáci-kápolna, a törté-
nelmi Magyarország legkeletibb, szépen felújított vasúti őrháza, 
Rákóczi-vár, a legendás 32-es határvadászok világháborús állásai. 
Tájház Gyimesközéplokon. Borospataki-skanzen: a környező gyi-
mesi településeken lebontásra ítélt, de a skanzenben újraépített 
parasztházak eredeti berendezéssel, 150 éves vízimalom. 
3. nap. A Csíksomlyói Búcsú napja. A Hidegségből, amely a zarán-
doklat legtávolabbi kiindulópontja, hajnali 2 órás indulással akár 
gyalogosan is zarándokolhatunk, a helyi keresztaljakkal közösen.  
Kényelmesen lesz időnk a kézműves vásárban is időzni. Hazafelé 
megnézzük még az Árpád-kori, különleges, a puszta közepén egy-
magában álló csíkdelnei templomot is.
4. nap.  A közúton 60, szekerekkel a hegyi úton keresztül vi-
szont csak 10-12 km-re lévő, már Moldvához tartozó Kostelek az 
úticélunk, szekereken utazva, minden képzeletet felülmúlóan vad-
regényes úton, miközben tehetséges járművezetőink is szórakoz-
tatnak bennünket. Érintünk közben esztenákat is, ahol az emberek 
félnomád állattartást folytatva élnek a nyári szállásaikon. 3 órás, 
kényelmes megállókkal tarkított, jóféle gyimesi pálinkával is meg-
fűszerezett szekérút után érünk a talán legvadregényesebb, ma-
gyarok lakta faluba, melyet minden irányban érintetlen és lakatlan 
erdőségek vesznek körül. Házi készítésű finomságokkal, csorba-
levessel, frissen sült pityókás kenyérrel, húsfélékkel, házi sajttal, 
ordával, padlizsánkrémmel és desszerttel várnak minket az „isko-
lán kívüli magyariskola” tanítói. Ebéd után a Felszállott a páva ver-
senyben 2014-ben és 2015-ben is elődöntőig jutó híres kosteleki 
hagyományőrző néptánccsoport, a Szellő Tánccsoport utánpótlás 
csapatának fergeteges bemutatóját tekintjük meg. Támogatási 
lehetőségünk is nyílik: az út előtt gyűjtést szervezünk a magyar 
oktatásban részt vevő helyi diákok javára. A mulatság után az 
1987-ben boldoggá avatott, az első világháborúban Kosteleknél 
megsebesült P. Rupert Mayer emlékhelyéhez sétálunk, és itt látjuk 
a történelmi Magyarország határkövét is.
5. nap. A „Legmagyarbb város”, Székelyudvarhely. Az Unesco 
Világörökségek sorába felvett, szász mintára a 14. században 
épített székelyderzsi unitárius erődtemplom, ahol még ma is él 

a tatár betörések és egyéb veszedelmek miatt kialakul szokás, 
hogy az egyes családok a bástyákban tárolják a gabonát, a sarok-
tornyok emeletén pedig a szalonnák, sonkák, füstölt húsfélék lóg-
nak kampókra akasztva. A templomban belső falfreskókat, köztük 
a Szent László legenda ábrázolását látjuk. Rovásírásos feliratot is 
felfedezhetünk a falon. A szintén világörökségi óvárossal büszkél-
kedő Segesvár lesz utunk következő állomása. A „székely enklávé-
hoz”, Aranyosszékhez tartozó Magyarlapádon a híres lapádi tán-
cokat járó helyi fiatalok műsorát élvezhetjük majd, utána pedig 
a helyi családok végtelen vendégszeretetét tapasztalhatjuk meg.
6. nap. Torda: Erdély legnagyobb, lenyűgöző sóbányája. Kolozs-
vár: Európa egyik legrégibb, lélegzetelállítóan szép sírkertje, a fél-
ezer éves Házsongárdi-temető, ahol Erdély nagyjai, neves íróink, 
költőink és nemesi családok Erdélyért sokat tevő nagyjai nyugsza-
nak. Városnézés, szabadidő. Érkezés: 22 óráig Budapestre.

TÚRÁK ERDÉLY VADREGÉNYES TÁJAIN II.
Királyerdő, Pádis, Verespatak  

és a Torockói-hegység
2019.06.07-11. (5 nap, 4 éj)
Ár: 59.000 Ft. Tartalmazza: utazást, szállást félpanzióval, honisme-
reti és túravezetést

Szállás: 2 éj Vasaskőfalván a Pádis bejáratánál, ill. 2 éj Torockón, 
panziókban
1. nap. Indulás: 4.45-kor indulunk Fehérvárról, 6:00-kor Buda-
pestről. Könnyű túra a Királyerdőben található Cuților szorosba. 
Gyalogtúránk (3,2 km, másfél óra, kis szintkülönbség) 50-100 
m-es sziklafalak között halad, melyet barlangok, karsztforrások,  
víznyelők és időszakos patakfolyás teszik változatossá. A Farcu-
kristálybarlangot bauxitbányászat közben tárták fel. Gyönyörű 
kristályképződményei a legkülönfélébb alakzatokban öltenek 
testet. Magyarremete: a Fekete-Körös völgyi magyarság legérté-
kesebb műemléke a középkori református templom, Szent László 
legendát ábrázoló freskóival.
2. nap. A Medve-barlang Erdély talán leglátványosabb cseppkő-
barlangja gyönyörű alakzatokkal, benne a 15.000 évvel ezelőtt élő 
barlangi medve csontvázával. A Pádison tett gyalogtúránk során 
megtekinthetjük a karsztvidék szinte összes jellegzetes formáját és 
a Szigethegység számos látványosságát. Rövid séta a Varasó-rétre, 
ahol több kisebb-nagyobb tóban gyönyörködhetünk. Kirándulás a 
Boga-kő kilátóhoz. A kiálló sziklafal tetején állva, alattunk a Boga-
patak káprázatos völgye, a Boga amfiteátruma található. A kilátó-
tól visszatérve a kiinduló ponthoz, átszeljük a Varasó-rétet, és rövid 
megállót tartunk a víznyelőknél és a Varasó-tónál. Ha időnk engedi, 
Boga településen megtekintjük a Boga völgy egyéb látnivalóit.
3. nap. Verespatak Európa legnagyobb arany- és ezüstlelőhelye. 
Történelmi belvárosában áll a három magyar templom, a Kaszi-
nó és a magyar iskola. A felújított bányászházak mellett visz fel 
az út a Mária Terézia korában létrehozott Fenyves-tóhoz. Partjáról 
gyönyörű panoráma nyílik a Verespatakot övező dombokra és az 
alattunk elterülő völgyre. A római korban Alburnus Maior néven 
virágzó város 2000 éves történetét a Bányászati Múzeum mutatja 
be. Abrudbányán hajdan gazdag polgári élet zajlott. A történelem 
viharai a települést nem kímélték, mára csupán maroknyi magyar 
maradt. A várossal az Abrudbányai Magyar Egyesület elnöke, 
Kopenetz Lóránd ismerteti meg a csoportot. Délután utazás kis-
vasúttal a „mócok fővárosába”, Topánfalvára. 
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4. nap: Egész napos kirándulás a Torockói-hegységben. (Ki-ki fi-
zikai kondíciójától függően megválaszthatja, mennyit kíván gya-
logolni, de lehetőség van a faluban is maradni.) Az 1128 m ma-
gas Székelykő megmászása nem könnyű, ámde igazi sikerélmény 
mindenkinek. Orbán Balázs szerint a világ talán legragyogóbb 
kilátása nyílik innen. Miután kigyönyörködtük magunkat, délnek 
tartva Brassai Sámuel, az utolsó erdélyi polihisztor szülőfalujába, 
Torockószentgyörgyre érkezünk. A Székelykő Kúriánál szusszanunk 
egyet, majd nekiindulunk a településtől mindössze 2 km-re fekvő 
Toroczkay vár meghódításának. Késő délután érkezünk vissza To-
rockóra. (Szintemelkedés kb. 800 m. A teljes túra hossza kb. 9-10 
óra. Csak a Székelykő túra oda-vissza kb. 5 óra.)
5. nap: A különlegesen megvilágított Aranyosfői-jégbarlang Erdély 
egyik csodája. A barlang szájához érve mintegy 100 m-t ereszke-
dünk, mire elérjük a hegy gyomrában lévő termeket, bennük a me-
seszép jég- és cseppkőalakzatokat. A jégtömbök vastagsága akár a 
15 m-t is elérheti.   
Érkezés Budapestre 21, Székesfehérvárra 22 óra körül. 

IRÁNY A TISZA-TÓ!
Poroszlói Ökocentrum, Európa legnagyobb édesvízi 

akváriuma, vadvízi madárles Tutajossal
2019.06.08. 
Ár: 9.900 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés. 
Honismereti vezető: Posch Ede

Indulás: 6.00 Szfvár., 7.15 Bp. A Poroszlói Ökocentrumot a termé-
szet temploma néven is szokták emlegetni. Itt találhatjuk Európa 
legnagyobb édesvízi akváriumát, a tó és a Tisza összes halfajával. 
Az állatparkban elcsíphetjük a vidraetetést, dámvadat simogat-
hatunk, pelikánokat, kormoránokat, nádi farkast láthatunk, az ősi 
magyar háziállatok sokasága mellett. Kipróbáljuk a vízen járást 
is a Tisza-tavon, a mintegy másfél kilométer hosszú, fahídszerű 
vízisétányon, miközben két madárvártát is felkeresünk. És ha még 
ez sem lenne elég, hajóra szállunk, a mindenki által jó cimbora-
ként ismert, a tavat mint a tenyerét ismerő Tutajos vezérletével. 
Csónakokkal kanyargunk a nádasok útvesztőiben, ismerkedve 
vadvíz ország lakóival, madárvilágával. Ellátogatunk Kiskörére, az 
erőműhöz is. Az eseménydús napot egy közeli halászcsárdában 
zárjuk, alkalmasint halvacsorával. Érkezés 21 óra Bp., 22 óra Szfvár.

A VÁRAK FÖLDJÉN: NYUGAT-FELVIDÉK
A Koronozási Ünnepi Játékokkal Pozsonyban

2019.06.08-11. (4 nap, 3 éj)
Figyelem! Katalógusunk megjelenésének pillanatában a 

Koronázási Játékok időpontját még hivatalosan nem hirdették 
meg. Amennyiben a most valószínűsíthető időpont megváltozna, 

a túránk időpontja is módosulhat. Foglalás előtt kérjük 
érdeklődjön irodánkban!

Ár: 54.000 Ft. Tartalmazza: szállás, utazás, honismereti vezetés, 
reggeli, vacsora
Szállás: igényes panziókban Felsőszeliben, Zsolna mellett és az 
Alacsony-Tátrában (1-1 éj).
Nyugat-Felvidék a történelmi magyar hon várakkal és kastélyok-
kal leginkább teletűzdelt területe, ahol ráadásul sok híres erődítés 

teljes épségében csodálható meg ma is. Túránk állomásai közül 
Dévény, Vöröskő, Árva és Bajmóc olyan kihagyhatatlan látnivalók, 
melyeket minden magyarnak látnia kellene.
1. nap. Indulás Székesfehérvárról 5.15, Budapestről 6.30 órakor. 
Dévény vára 2000 éves történelmével a térség népeinek életében 
szimbolikus szerepet tölt be. Nekünk, magyaroknak az ország nyu-
gati határköve volt 1000 éven át. Pozsony, Magyarország egykori 
fővárosa: a vár szépen felújított belső termei főképp a 18. századot 
idézik. A 3 hajós, gótikus Szent Márton dóm, vagyis a Koronázó 
templom építése a 13. században kezdődött. 1563 és 1830 között 
10 magyar királyt, egy királynőt (Mária Terézia) és 7 királynét koro-
náztak itt meg. Az altemplomban nyugszik más neves személyisé-
gek mellett Pázmány Péter esztergomi érsek is. Tornya 85 méteres, 
a legmagasabb Pozsonyban. A tetején látjuk a Szent Korona 150 kg 
tömegű másolatát. Délután: részt veszünk a 15 éves múltra vissza-
tekintő Koronázási Ünnepi Játékokon (szabadidő). A színészek és 
történelemidéző jelmezes csoportok segítségével megrendezett 
koronázó szertartás a többnapos rendezvénysorozat csúcspontja.  
Az ünnepséget rengeteg esemény kíséri, lovagi tornák, színházi és 
zenei műsorok, előadások és kiállítások, interaktív szórakoztató 
programok. Felbolydul az egész város: minden sarkon van valami-
lyen látványosság, a sétálóutcák pedig tömve vannak a minőségi 
portékákat kínáló árusokkal. 
2. nap. Vöröskői vár: a Kárpát-medence egyik legszebb, legépeb-
ben megmaradt és berendezett vára ez, mely a gróf Pálffy-családé 
volt a 16. század közepétől egészen 1945-ig, és pompás eredeti be-
rendezésével készteti csodálatra az idelátogatókat. A Kiskárpátok 
mentén északra haladunk a Vág völgyében. Útközben látjuk 
még Temetvényt, a Bercsényi család sasfészkét, Csejtét, mely Bá-
thory Erzsébet emlékét őrzi, de legközelebbi úticélunk Beckó, a 
romjaiban is impozáns mesevár, ahol megismerjük Stibor vajda és 
bolond Beckó történetét. A nap másik nagy eseményeként Tren-
csént látogatjuk meg, ahol Csák Máté, Cillei Borbála, Omar és a 
szépséges Fatime, Szapolyai István, és az Illésházy grófok történe-
teit idézzük fel. Továbbutazás a Vág völgyében, immár valódi he-
gyek közt. Látjuk még Oroszlánkő és Beszterce várait is.
3. nap. Rövid megálló Budetin váránál, ahol Szúnyog Gáspár 
hajdan befalaztatta lányát, Katinkát. Sztrecsény vára a festői 
Sztrecsényi-áttörésben magasodik, ahol a Vág folyó a Kisfátrát szeli 
ketté. A Pongrácz grófok ősi fészkét, Óvárt is innét szemléljük meg. 
Átkelve az áttörésen a Felvidék Felvidékének nevezett, festői Árva 
vármegyébe látogatunk, ahol a legromantikusabb magyar vár, az 
Árva folyó feletti sziklaszirtre épült Árva meglátogatása lesz utunk 
egyik fénypontja. Aki nem látta Árvát, nem látott még igazi várat… 
A Thököly-család hajdani fészke, Likava várának romjai alatt elha-
ladva érünk az Unesco Világörökség részét képező kis hegyi faluba, 
Vlkolinecbe. A skanzen jellegű, de ma is lakott településen példa 
nélküli módon maradtak fenn a jó 150 éves házak és az ősi falu-
szerkezet.
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4.nap. A festői Turóci-medencén keresztül haladunk Bajmóc felé. 
A középkori lovagvár Mátyás király országgyűléseinek is helyszíne 
volt (kedvenc hársfája mai napig a vár bejáratával szemben áll). 
Pompás berendezése szemkápráztató. A Nyitra folyó kastélyokkal 
és egyéb történelmi emlékekkel teli szépséges völgyén haladunk 
délnek, a Vág menti Inóc hegyvonulatának gyönyörű romjához, 
a nagytapolcsányi várhoz, mely a középkortól a Rákóczi szabad-
ságharcig a környék központja volt. Nyitra: a város és a Püspök-
vár hajdan legfontosabb fejedelmi központjaink egyike volt. Szent 
István, Szent László, Vazul, a nyitrai püspökök, Esterházy Imre, 
Erdődy Ádám, a könyvtárépítő Roskoványi és más nagyságok em-
lékét is felidézzük. A mai határtól 100 km-re fekvő Nyitra volt a va-
lódi Felvidék határa – tehát itt intünk búcsút a felvidéki váraknak. 
Érkezés Budapestre 21, Székesfehérvárra 22 óra körül.

KÁRPÁTALJA: ÁRPÁD NÉPÉNEK ÚTJÁN 
Terepjáró teherautókkal a Tisza-forráshoz

2019.06.20-25. (6 nap, 5 éjszaka)
Ár: 69.000 Ft. Tartalmazza: utazást, szállást, honismereti vezetést, 
gazdag, táj jellegű félpanziót, zenés-táncos kulturális és irodalmi 
estet 2 alkalommal, népművészeti és művészkerékpáros bemuta-
tót Nagyberegen, terepjáró-teherautós túrát a Tisza-forráshoz.
Szállás: 1. és 5. éj Mezőváriban, 3. éj Visken, 4. éj Körösmezőn ma-
gyar családoknál, rendkívül színvonalas körülmények között, min-
den képzeletet felülmúló ellátással. 2. éj 3***szállodában Volócon.

1. nap. Indulás: 5.00 Szfvár., 6.15 Bp. Vaja: a Vay-család gyönyörű 
kastélya – Rákóczi-kiállítás. A Bereg talán egyik legszebb kulturá-
lis hagyatéka (még a magyar oldalon): a tákosi református temp-
lom. A festett fakazettás mennyezetű, „a nép által fából és sárból 
emelt”, döngölt padlójú, malomköveken álló templomot Mezítlá-
bos Notre Dame-ként is szokás emlegetni.    Mezővári, fogadó est: 
nagyon színvonalas és gazdag műsorban lesz részünk, élőzenével, 
irodalmi előadásokkal, néptánc műsorral.
2. nap. Munkácsi vár: Kárpátalja legszebb és leglátogatottabb mű-
emléke, tele a magyar múlt emlékeivel. Szolyva: „Málenkij robot” 
emlékpark - az 1944-ben Szibériába hurcolt és odavesző 40000 
kárpátaljai magyar civil férfi siratófala. Beregszentmiklós: a vár-
kastély, ahol Zrínyi Ilona és Thököly Imre a nászéjszakáját töltötte. 
Megtekintünk egy berendezett, múzeumként működő Árpád-vo-
nal parancsnoki bunkert. A Vereckei-hágó és a honfoglalás em-
lékmű. Szállás Volócon, szállodában.
3. nap. Az áttörhetetlen Árpád-vonal emlékútja, különféle, épen 
maradt bunkerekkel - szép erdei séta a Gorgánok-hegyei között, 
a Talabor partján. A folyó medrében harckocsi-akasztókat is lát-
hatunk. A festői tengerszem, a Szinevéri-tó. A kirakodó árusok 
seregétől a híres kárpátaljai gasztronómia remekeit, például gom-
ba- és sajtkülönlegességeket is vásárolhatjuk. „Rákóczi leghűsége-
sebb népe”, a magyar időkre nosztalgiával gondoló ruszinok által 
lakott Alsókalocsa lebilincselő skanzenjében  még magyar csend-
őrnek is beöltözhetünk. Magyar csendőrlaktanyából kialakított 
különleges hangulatú étteremben fogyasztjuk el előzőleg az ebé-
dünket. Megérkezünk Viskre, ahol elsősorban az iskola tanári kara 
foglalkozik vendégfogadással. 

4. nap. Rahó: a Fekete- és a Fehér-Tisza látványos összefolyását 
látjuk, és megismerjük a ruszinokat sanyargató két óriás legendá-
ját. Aknaszlatina: a hét magyar vezér millenniumi kopjafái. A Ta-
tár-hágón az egykori magyar-lengyel határőrházat és a sorompó 
maradványokat látjuk. Szédületes kilátás nyílik innen a Kárpátok-
bérceire. Népi kirakodóvásár is van itt. A nagyobbik, a fekete ág 
nyomába eredünk. A folyó mentén megyünk felfelé busszal, terep-
járó teherautókkal, majd gyalogszerrel, hogy aztán 1 km-es kapta-
tó után meglássuk, hogy egy pici kis víz szökik elő a föld gyomrából, 
az erdő mélyén, 1265 méteres magasságban. A Fekete-Tisza forrá-
sánál szép forrásfoglalat és tábla hirdeti, hogy itt ered a legmagya-
rabb folyó. Utunk egyik fénypontja lesz az elpusztíthatatlan szovjet 
GAZ-66-os, terepjáróvá átalakított teherautókkal tett túra, mely 
során elképesztő terepeken átjutva zötykölődünk az eleinte vadul 
robogó, aztán már csak csendesen csörgedező Tisza mentén, né-
hol a mederben haladva. Körösmezőn megtekintjük a ruszin népi 
faépítészet legszebb példáját, a Sztrukivszka fatemplomot.
5. nap. Rövid megállókkal ereszkedünk vissza a Beregvidékre. 
Terebesfejérpatak: Európa állítólagos közepe, emlékmű, kirako-
dóvásár.  Técső: szép főtér, 800 éves, ékes fakazettás mennyezetű 
református templom. Híres kárpátaljai desszert különlegességeket 
vásárolhatunk egy csokoládégyár mintaboltjában. Huszt bús dü-
ledékei (bő fél óra kaptató). Nagyszőlős: Perényi-kastély, Kodály-
emléktábla. Tiszaújlak: a hatalmas Turul-emlékmű, Esze Tamás 
emléktábla. Orosziban a helyi verséneklő diákszakkör tagjai a leg-
jobb kárpátaljai magyar költők verseit adják elő – szép és megható 
műsor lesz. 
6. nap. Nagybereg: beregi tájház és szőttes-múzeum, vásárlási le-
hetőséggel Bakó Olgától, a Magyar Népművészet Mesterétől. Az 
európa-bajnoki 3. helyezett versenyzőt is kinevelő művészi kerék-
páros csapatának bemutatója. Beregszászon a Beregvidéki Múze-
um páratlanul gazdag helytörténeti gyűjteménye. Beregszászi vá-
rosnézéssel, majd vásárlási lehetőséggel búcsúzunk Kárpátaljától. 
Határátlépéstől függően, kb. 22 órára leszünk Budapesten.

BALATON-FELVIDÉKI LÁTVÁNYOSSÁGOK
Tihany, Hegyestű, Sümeg vára,  

levendulavirágzással, történelmi lovasjátékkal
2019.06.15. 
Ár: 9.200 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés. 
Honismereti vezető: Posch Ede

Indulás: 7.00 Bp., 8.15 Szfvár. A virágdíszben pompázó levendula-
ültetvények között vezet az út Tihany központjába. Aki még nem 
látta, annak szinte kötelező az 1055-ben alapított fenséges Bencés 
Apátság megtekintése. Belefér a Tihanyra szánt időbe egy könnyű 
túra is a vulkáni kráterben keletkezett Belső-tóhoz, és az Arany-
ház gejzírkúphoz. A kényelmet kedvelők kisvonattal indulhatnak 
városnéző kirándulásra. Monoszlón, a fantasztikus látványt nyújtó 
Hegyestűt keressük fel. A vulkáni kráter pereméről festői balatoni 
körpanorámában gyönyörködhetünk. A nap végére marad Sümeg. 
Előbb a tökéletesen helyreállított monumentális várat tekintjük 
meg. Ezután egy túlzás nélkül szenzációsnak mondható történel-
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mi lovasjáték nézői lehetünk, ördögi ügyességű mongol kaszkadő-
rökkel, spanyol lovasiskolával, gyalogos és lovas lovagi párbajjal. 
A várcsárdában vacsorával zárjuk a pompásnak ígérkező napot. 
Érkezés: 21 óra Szfvár., 22 óra Bp.

„NYÖGTE MÁTYÁS BÚS HADÁT…”
Ausztriai portyázás a sógorság jegyében

2019.06.27-30. (4 nap, 3 éj)
Ár: 59.000 Ft. Tartalmazza: utazást, szállást reggelivel, honismereti 
vezetést, helyi magyar folklór műsort Bécsben.
Szállás: 1-1 éjszaka Bécsben, Leobenben és Grazban 

1. nap. Indulás: 5:30 Bp., 6.45 Szfvár. Bécs: felfedezzük a császár-
város megannyi magyar vonatkozását. Stephansdom: Kapisztrán 
János kő szószéke, a máriapócsi Szűzanya oltárképe, Árpád-házi 
magyar szentek freskói. Szentháromságoszlop a magyar címerrel. 
Széchenyi István szülőháza, a magyar főúri családok, a Pálffyak, 
a Batthyányak bécsi rezidenciája. Esterházy Pál herceg palotájá-
ban nyugat-magyarországi (ma Burgenland) borok kóstolója. Ma-
gyarország ausztriai nagykövetségi épülete – valóságos tablója a 
magyar történelemnek. A Gárdapalota a magyar királyi nemesi 
testőrség otthona. A Kapucinusok temploma a Habsburgok család 
kriptájával. Az Erdődy palota II. Rákóczi Ferenc fejedelmünk bécsi 
tartózkodási helye. A Világi és Egyházi Kincstár Mária Terézia po-
zsonyi koronázási kardja és híres Bocskai-korona őrzője. Este buli 
és táncház a Napraforgók Néptáncegyüttessel. 
2. nap. Máriazell Nagy Lajos királyunk óta a magyarok egyik leg-
népszerűbb búcsújáró helye. Az 1991-es újratemetéséig itt nyu-
godott Mindszenty József hercegprímás. A Szent László-kápolna 
őrzi Szelepcsényi György esztergomi érsek síremlékét. A kincstár 
legértékesebb darabja egy fára festett Mária-kép, melynek kere-
tét magyar és lengyel királyi címerek díszítik. A Grüner See, azaz a 
Zöld-tó Felső-Stájerország egyik legszebb kirándulóhelye. A tó szí-
nét az őt körbeölelő erdőség tükröződése okán nyerte. Tisztasága 
miatt „Stájer Atlantiszként” is aposztrofálják. Leoben Stájerország 
második legnagyobb városa, amely elnyerte a „legszebb stájer vá-
ros” címet.
3. nap. Ausztria leghíresebb sörfőzdéje a leobeni kolostor épü-
letében működő Gösser sörgyár. Peggau-Lurgrotte: Ausztria leg-
nagyobb cseppkőbarlangja különleges hang- és fényhatásokkal. 
Itt található a világ legnagyobb szabadon függő cseppköve. Graz 
Stájerország fővárosa, központja az UNESCO világörökség része. 
Az Eggenberg-kastély Stájerország legjelentősebb barokk kastélya, 
Ausztria egyik legértékesebb műemléke. A híres Várhegyen áll a 
16. században épült Óratorony, a város jelképe. Itt alakult meg Eu-
rópa egyik legrégebbi egyesülete, a Gráci Magyar Egyesület, me-
lyet 1888-ban alapítottak.
4. nap. Sankt Radegund a környék népszerű gyógyüdülőhelye a 
régi Egészségközpont monarchia korabeli épületeivel. A „Magyar 

Madonna” kutat a betegségükből meggyógyult magyarok állítot-
ták hálájuk jeléül. Gyógyító erejű séta után ebéd a Budapest Foga-
dóban. Bad Gleichenberg: a népszerű fürdőhely Mikszáth Kálmán 
kedvelt tartózkodási helye volt, itt írta meg Szent Péter esernyője c. 
regényét. Kikapcsolódás a kiváló fürdőben.

CSUDÁS HELYEK, TŐLÜNK EGY UGRÁSRA
Vác, Vácrátót, Veresegyház, Fót

2019.06.29. 
Ár: 7.800 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés. 
Honismereti vezető: Posch Ede

Indulás: 6.50 Szfvár., 8.00 Bp. Vácon kezdjük a napot, könnyű sé-
tával a szépséges barokk belvárosban. Igazi szenzáció a Domonkos 
templom ismeretlen kriptájából 1994-ben előkerült, 262 jó álla-
potban fennmaradt, festett koporsó, melyekben spontán mumifi-
kálódott váci polgárok testei nyugodtak. Az Európában is párját rit-
kító leletanyagból alakították ki a Memento Mori kiállítást. Vácról 
Vácrátótra, a Nemzeti Botanikus Kertbe megyünk, amely hazánk 
leggazdagabb növénygyűjteményével büszkélkedhet. A másfélórás 
vezetett séta során megtekintjük a Botanikus kert gyűjteményét, 
legérdekesebb növényeit és az üvegházak virágcsodáit. Következő 
állomásunk Veresegyház, Közép-Európa egyetlen medvemenhe-
lye, ahol több tucat barnamedve és grizzly, s ugyanennyi farkas 
látható. Következő állomásunk Fót, ahol Ybl Mikós remekművét, 
a Szeplőtelen fogantatás templomot, a magyar romantikus építé-
szet egyik legjelentősebb alkotását tekintjük meg. Közös vacsorá-
val zárjuk az élménydús napot. 
Érkezés Budapestre 20, Székesfehérvárra 21 óra körül.

A TÜNDÉRKERT MÉSZKŐBÉRCEIN,  
A HAGYMÁS-HEGYSÉGBEN
A Székely hópárduc nyomában

2019.07.02-07. (6 nap, 5 éj)
Ár: 74.900 Ft. Tartalmazza: utazás, szállás, félpanzió, túravezetés

Szállás: 1 éjszaka a gyimesi Bükkhavaspatakán, családoknál. 2 
éjszaka a hegyen, gyönyörű helyen fekvő, nemrégiben felújított, 
színvonalas Egyeskő Menedékházban. Ide hálózsákot hozni kell, 
kinti vécé van, mosakodás a patakban vagy a nap által melegített 
kinti tusolóban. Szállás: férfi illetve női, 10-12 fős közös hálóhelyi-
ségekben. 2 éjszaka a Gyilkos-tó mellett, panzióban.

Folytatás a 18.-ik oldalon!
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KULTURÁLIS KÖRUTAK

TÚRAPROGRAMOK

EGYNAPOS KIRÁNDULÁSOK

01.12-13. BÁNYAVÁROSOK  
KINCSEI 5. old.

08.17-21. AZ ERDÉLYI-MEDENCE 
ÉS A KOLOZSVÁRI MAGYAR 

NAPOK 22. old.

09.05-15. A MONARCHIA 
ELFELEDETT KATONÁINAK 

NYOMÁBAN A BALKÁNON 25. old.

09.07-09. A RADVÁNYI VÁSÁR ÉS A 
BÁNYAVÁROSOK 26. old.

02.02-03. NAGYVÁRAD- 
NAGYSZALONTA-GYULA 5. old.

08.28-09.01. SZÁSZFÖLDI 
BARANGOLÁS 24. old.

09.12-19. DUNA-DELTA-MOLDVA-
BUKOVINA 26. old.

09.19-22. ŐRÁLLÓK ÚTJÁN
28.old.

09.25-29. VARÁZSLATOS DÉL-
ERDÉLY 28. old.

10.23-26. DÉLVIDÉKI 
VÉGVÁRTÚRA 31. old.

06.07-11. TÚRÁK ERDÉLY 
VADREGÉNYES TÁJAIN II.12. old.

08.28-09.01. A KÁRPÁTKANYAR 
LEGSZEBB BÉRCEIN

24. old.

09.25-29. A DÉLI-KÁRPÁTOK 
GYÖNGYSZEME – KIS- RETYEZÁT 

29. old.

07.02-07. A TÜNDÉKERT 
MÉSZKŐBÉRCEIN, A HAGYMÁS-

HEGYSÉGBEN 15. old.
08.17-21. AZ ERDÉLYI 

SZIGETHEGYSÉG KELETI 
ÉKESSÉGE 23. old.

04.13. MAJK,
VÉRTESKOZMA, 

KOCS, TATA
8. old.

04.20. NÓGRÁD
KINCSEI 8. old.

11.09. Szent Márton Nap 
Hollókőn 31. old.

04.27. GASZTROFESZTIVÁL 
VÁRHOSSZÚRÉTEN 8. old.

05.04. DÉL-DUNAI FELFEDEZŐ
10. old.

10.04-06. IZGALMAS ÉLMÉNYEK A 
BÁNSÁGBAN 29. old.

10.11-13. AZ ERDÉLYI MEZŐSÉG 
ÉS A FEKETETÓI VÁSÁR 30. old.

10.17-25. RODOSTÓ-ISZTAMBUL-
NÁNDORFEHÉRVÁR-BULGÁRIA

32. old.

04.06. LÉKAI LOVAGVÁR, 
BOROSTYÁNKŐ ÉS KŐSZEG

7.old.

02.09-10. IZGALMAS ÉLMÉNYEK 
PALÓCFÖLDÖN 5. old.

03.15-17. HEPEHUPÁS  
VÉN SZILÁGYSÁG 6. old.

04.10-14. JÓ BOROKNAK SZÉP 
HAZÁJA 7. old.

05.01-08. NAGY ERDÉLYI 
KÖRUTAZÁS 8. old.

05.28-06.02. HORVÁTORSZÁG 
MAGYAR SZEMMEL 10.old.

06.06-11. GYIMES ÉS A 
CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ 12. old.

06.08-11. A VÁRAK FÖLDJÉN: 
NYUGAT-FELVIDÉK 13.old.

06.20-25. KÁRPÁTALJA: ÁRPÁD 
NÉPÉNEK ÚTJÁN 14. old.

06.27-30. „NYÖGTE MÁTYÁS BÚS 
HADÁT…” 15.old.

07.02-07. SZÉKELYFÖLD 
MÁSKÉPP 18. old.

07.16-21. KÁRPÁTOKNAK 
HEGYALJÁBA GYERE KI!

20. old.

07.26-29. GÖMÖR-KASSA-
SZEPESSÉG 21. old.

08.02-04. NEMESEK ÖRÖKSÉGE 
SZATMÁRBAN ÉS BEREGBEN

22. old.

08.08-11. VADREGÉNYES 
KÁRPÁTALJA – „ÖSSZEFORR MI 

SZÉTSZAKADT” 22. old.

07.11-14. A SVÁJCI HUN-VÖLGY 
TITKAI ÉS DOBERDÓ

19.old.

05.01-05. MAGYARORSZÁG 
ÉLÉSKAMRÁJA 9. old.

03.14-18. KIS-LENGYELORSZÁG 
KINCSEI ÉS A „MAGYAR KRAKKÓ”

5. old.

06.01. BURGENLANDI ÉS ALSÓ-
AUSZTRIAI KALANDOZÁSOK

11.old.

06.08. IRÁNY A TISZA-TÓ
13. old.06.15. BALATON-FELVIDÉKI 

LÁTVÁNYOSSÁGOK 14. old.

09.21. A HIRÖS VÁROS, BUGACI 
ÉLMÉNYEKKEL 28. old.

07.06. A NAGY HÁRMAS: HANSÁG, 
FERTŐD, NAGYCENK 19. old.

07.13. EGY NAP A BAKONYBAN, 
VÁRPALOTÁTÓL CSESZNEKIG

20. old.

07.27. AZ ARANY ÉS AZ EZÜST 
VÁROSAI
21. old.

08.24. SZILVASZOMBAT 
KÉTBODONYBAN 24.old.

09.07. A FERTŐ KÉT OLDALÁN
26. old.

09.14. DEBRECENBE 
KÉNE MENNI 27. old.

10.19. DARUHÚZÁS A 
HORTOBÁGYON, ÉS A HAJDÚSÁG 

TITKAI 30. old.

06.29. CSUDÁS HELYEK, TŐLÜNK 
EGY UGRÁSRA 15. old.

10.05. GESZTENYEÜNNEP 
VELEMBEN, AUSZTRIAI 

KIRÁNDULÁSSAL 30.old.
05.11. VAS A JAVÁBÓL

10. old.

05.25. EGY CSODÁS NAP 
EGERBEN 11. old.
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A ránk váró túrák minden egészséges, jó edzettségi állapotban 
lévő ember számára vállalhatók, kortól függetlenül. 8 éves gye-
rek és 70 feletti túratársunk is végigjárta már ezt az útvonalat, 
de: mindenkinek saját magának kell ismernie a korlátait! Ha egy 
20 km-es túrát végig tudunk csinálni az Északi-középhegységben, 
akkor itt sem lesz gondunk. Fontos, hogy minél kevesebbet pakol-
junk, és jó minőségű hátizsákot vigyünk. A 2. és a 4. napon lesznek 
a részben hátizsákos, szállásokra vándorlós túrák.
1. nap. 4.45-kor indulunk Székesfehérvárról, 6 órakor Budapest-
ről. Ahogy időnk engedi, kisebb megállókkal színesítve utunkat 
(Farkaslakán mindenképp megállunk), a honismereti vezetőnknek 
köszönhetően vidám hangulatú utazás után érkezünk meg a gyi-
mesi csángók lakta Bükkhavaspatakára, 1. napi szállásunkra. 
2. nap. Kényelmesen indulunk reggel, elbeszélgetünk barátságos 
gyimesi vendéglátóinkkal, gyönyörködünk a bájos Gyimes-völgy-
ben, alaposan kiélvezzük a házi finomságokból álló mennyei reg-
gelinket. Mai utunk első szakaszát szekerekkel tesszük meg. Ha-
mar magunk mögött hagyjuk a Gyimesek fenyves rengetegét, és 
elérjük a Keleti-Kárpátok egyik legszebb, a civilizáció vívmányai 
által kevésbé elért, a turisták által ritkán járt részét, a Tarkő-hegy-
séget. Itt húzódott a történelmi Magyarország egykori határa. 
Súlyos harcok voltak itt a második világháborúban, lövészárkok 
emlékeztetnek erre. Számos szórványfalu és tanya szövi be a vi-
déket, állattenyésztéssel foglalkozik itt mindenki. Ordát, sajtot 
készítenek. 15 km-es, meseszép gyalogtúra vár ránk a Hagymás-
hegység ékkövééig, az Egyeskőig. Szabadon legelő juhnyájak és 
tehéncsordák kísérik utunkat. A Tarkő-fennsík peremén van a Tol-
vaj-kő, ahol átadhatjuk magunkat a táj szépségének, mégis, turis-
tákkal errefelé alig találkozni. Belátni innen a Csíki-medencét és a 
Gyimes-völgyet is. Továbbhaladva a Tarkő gerincén az Ilia-tetőre 
érünk, amely Gyimesből a Békás-szorosba vezető szekérút egyik 
nevezetes hágója. Nyerge a Tatros és az Olt vízgyűjtőjének vá-
lasztó vonulata. Itt találkozik egymással a Tarkő-, a Hagymás- és a 
Naskalat-hegység. Itt elfogyasztjuk az esztenákon termelt friss juh-
sajtból, ordából, húsfélékből, frissen sült kemencés házikenyérből 
álló piknikkosarunk tartalmát. Innen még jó 2 és fél órás túra vár 
ránk, immár a Hagymás-hegységben, amíg megérkezünk a mene-
dékházhoz (15 km, nem nehéz terepen).
3. nap. Délelőtt a Hagymás-hegység fenyvesekkel vadregényes he-
gyeinek főgerincén túrázunk. A Terkő-nyeregben az Ördög-hágóig 
(1305 méter) megyünk. Először a legendáktól átszőtt Ördögma-
lom robosztus sziklatömbje tűnik fel, amely mellett elhaladva, a 
Kárpátok-gerincéről látni fogjuk a Hargita vonulatait és a Görgényi-
havasokat. Végig mesés kilátásban lesz részünk. Fenyves erdők és 
hullámzó végtelen tisztások váltják egymást az Öcsém-tető 1707 
méter magas csúcsáig. Itt pihenünk meg először, a 4 méteres ke-
resztnél, amelynél az itt található csúcskönyvbe jegyezhetjük be 
gondolatainkat. Visszatérve a menedékházhoz, szalonnasütés, 
pihenő után, aki vállalja, nekiindul az Egyeskő megmászásának. 
Kötéláthidalók, acélsodronyok segítségével, negyed óra alatt fel is 
érünk a csúcsra. Az Egyeskő tetején állni, és innen körbetekinteni 
életre szóló élmény lesz. Délután pihenhetünk, vagy oda-vissza 3 
órás túrára indulunk. Könnyű túránk célpontja a Hagymás-hegység 
csúcsa, a Nagy-Hagymás (1792 méter), melyen ismét a gyergyóiak 
által állított kereszt fogad. Innen is pazar kilátás nyílik a kiszélese-
dő gerinc platójára. Alattunk a sziklaleszakadások szédítő mélysé-
gei, előttünk a szomszédos hegyek vonzzák tekintetünket. Látjuk a 
Maros és az Olt forrásvidékét is. 
4. nap. A Kis-Békás szűk völgyébe ereszkedünk. A Fekete-hagymás 
lábánál megérkezünk a Melegvíz-forráshoz, mely nevének megfe-
lelően télen sem fagy be. Nehéz leírni a romlatlan táj szépségét, 
ami itt fogad minket, és annál is nehezebb azt a vendégszeretetet, 
amivel a pici, elzárt gyimesi falucskában, Háromkúton várják túra-
csapatunkat, pisztráng, illetve flekken ebédre. A falut autóval az év 
jelentős részében lehetetlen megközelíteni. Makulátlan, szennye-
zetlen világ fogad minket. Kényelmesen elidőzünk, majd háromórás 
túrára indulunk tovább, az egyre bővülő patak medrében, egészen 
a Békás-szorosig. Aki nem bírja a túrát, be is szállhat. A Mária-kő 
sziklakilátóiról letekinteni a szoros szédítő mélységébe pazar él-
mény lesz. Lemerészkedünk a Békás-szoros szűk szorosába, majd a 

Gyilkos-tóhoz leérve elfoglaljuk szállásainkat. 
5. nap. A leghíresebb gyergyói hegymászó, a Kancsendzöngán 
elhunyt Erős Zsolt otthonának hegyei után „A székely hópárduc” 
kedvenc sziklamászó terepén folytatjuk utunkat. Ki ne ismer-
né a klasszikus képet, melyen az 1345 méter magas Kis-Cohárd 
mészkőszirtje emelkedik a Gyilkos-tó fölé. Bár elsőre azt hinné 
az ember, hogy csak hegymászó felszerelés segítségével hódít-
ható meg a lenyűgöző hegycsúcs, nem így van: keskeny, köves és 
meredek turistaút vezet a tetejére. Nem kérdés, hogy megéri ide 
felemelkedni a lenti turista tömegből. Van azonban egy alterna-
tív lehetőség is feljutni a tetőre, a kiemelkedően jó erőben lévők 
számára. 2 éve építették ki a nyugat-európai színvonalú via ferratát, 
azaz speciális nem feltétlenül profi hegymászóknak szóló mászó 
útvonalat. Felszerelés bérelhető is. Az útvonal a legmagasabb biz-
tonsági feltételeknek felel meg, bő óra alatt teljesíthető. Fent a szé-
dítő magasságban találkozik a mászó és a túrázó csapat, ahonnan a 
Hagymás-hegység előző napok során bejárt magaslataira nyílik cso-
dálatos rálátás. Talán innen a leglátványosabb a Gyilkos-tó és a félig 
leszakadt sziklaszirt is, melynek az alattunk elterülő tó a keletkezé-
sét köszönheti. Délelőtti kalandunk után visszatérünk a panziónkba. 
Bőséges szabadidő áll rendelkezésünkre, csónakázhatunk a tavon, 
vásárolhatunk a kirakodóktól is. Délután oda-vissza 4 km-es záró tú-
ránkra indulunk a Kis-Békás-patak szűk szorosába. Alig néhányan 
ismerik e páratlan látványosságot, pedig simán felveszi a versenyt 
nagytestvérével, sőt, nekünk bakancsosoknak túl is szárnyalja azt. 
Pallókon és függőhidakon is többször átkelve járjuk be a nagyszerű 
szurdokon végigvezető turistautat. A legvagányabb dolog lesz, és a 
nagy melegben egyben a legkellemesebb is magában a patakban 
gázolva felfedezni a pazar vízesésekkel, sziklatömbökkel színesített 
kanyon legszűkebb részét.
6. nap. Érdekes megállókkal tűzdelve tesszük meg a hazautat. 
Érkezés Budapestre 22, Székesfehérvárra 23 óra körül..

SZÉKELYFÖLD MÁSKÉPP
Az Ezer Székely Leány Napjával Csíksomlyón

2019.07.02-07 (6 nap, 5 éj)
Ár: 79.000 Ft. Tartalmazza: utazás, szállás, félpanzió, túravezetés
Szállás: 2 éjszaka Székelyszentléleken, 1 éj Zeteváralján, 1 éj Gyi-
mesben, 1 éj Gyergyószentmiklóson, igényes panziókban.

1. nap. Indulás: 4.45 Szfvár., 6 óra Budapest. Ahogy időnk engedi, 
kisebb, érdekes megállókkal színesítve utunkat, a honismereti ve-
zetőnknek köszönhetően vidám hangulatú utazás után érkezünk 
meg Székelyszentlélekre, ahol finom vacsorával és néptáncbemu-
tatóval várnak minket.
2. nap. A „Legnagyobb Székely”, Orbán Balázs hegyoldalban ta-
lálható, 1932-ben felavatott síremléke Szejkefürdőn, melyhez 12 
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gyönyörű, régi székelykapun át vezet fel az út. Megkóstoljuk a 
híres szejkei borvizet. A „székely főváros”, Székelyudvarhely lát-
nivalói: a barátságos főtér, a Történelmi Emlékezés Szoborparkja, 
Orbán Balázs szobra, Milleniumi Székely Emlékmű, Vasszékely szo-
bor, Tamási Áron Líceum. Megcsodáljuk a mesés környezetben fek-
vő Zeteváraljai-víztározót, majd terepjáró teherautóval, a csodála-
tos tanyavilágon, az Ivó-völgyön keresztül megyünk fel a székelyek 
szent hegyére, a Madarasi-Hargitára. 1 órás gyaloglással érünk a 
csúcsra, ahol megannyi székely és magyar zászló, kopjafa és sok-
sok kis kereszt jelzi, hogy a székelyek szent hegyén vagyunk. Innen 
tekintünk alá a szépséges Udvarhelyszékre, majd visszatérünk szál-
lásunkra. Vacsora után fakultatív medvelesre indulunk.
3. nap. Kénosra megyünk, éhgyomorral. Az eldugott kis székely 
faluban él Mózes Enikő, aki gyerekkora óta foglalkozik állattar-
tással és gyümölcstermesztéssel. Nála fogunk reggelizni. Friss 
házikenyérrel, bivalytejből készült termékekkel, vajjal, joghurttal, 
faszenes lágy-, kemény és érlelt bivalysajtokkal, házi lekvárokkal és 
szörpökkel vár bennünket. A Homoród völgyén keresztül érünk Er-
dővidékre, Vargyasra. A vargyasi bútorfestő és fafaragó Sütő csa-
lád múltja több évszázadra nyúlik vissza. A család férfi tagjai ősidők 
óta a művészi mesterségek legjobbjai. Megtekintjük a műhelyt és 
a kiállítást. Kisbacon: Benedek Elek dédunokája, Réka néni fogad 
minket. Megtekintjük Benedek Elek szülőházát (Benedek-kúria), 
majd Erdővidék leggazdagabb tájházát és egy öreg vízimalmot. Ár-
koson túravezetőnk, a vérbeli székely, Bálint Zoltán 365 darabból 
álló vasalógyűjteményét tekintjük meg. A legrégibb darab jó 200 
éves. Zoli vendégházánál ebédelünk.  Székelyföld egyik fő látvá-
nyossága, a vulkanikus eredetű Szent Anna-tó a nap utolsó gyö-
nyörűsége. Szállás: Tusnádfürdőn. Esti séta a tóhoz – azért csak 
óvatosan, mert sötétedés után a város utcáin simán összetalálkoz-
hatunk egy minden zavar nélkül kukázó medvével.
4. nap. A Nyerges-tető a székelyek Thermopülai-szorosa, ahol a 
szabadságharc idején Gál Sándor 200 katonája tartotta fel napo-
kig a többezres orosz sereget, és haltak meg oroszlánként har-
colva mind egy szálig. A hőstettnek kopjafaerdő, emlékmű és 
sok-sok magyar zászló és szalag állít emléket. Csíkszentsimonban 
a Csíki sörgyárban várnak minket sörkóstolóra. A varázslatos, 
csángó-székelyek lakta Gyimesi-hegyek közé, a „Patakok orszá-
gába” érkezünk. Az ezeréves határ látnivalói Gyimesbükkön. 
Kontumáci-kápolna, Rákóczi-vár, magyar határkő, a legkeletibb 
vasúti őrbódé. Gyimesközéplokon, Bükkhavaspatakán szekerek 
várnak minket, hogy a hegyek mélyén, Muhospatakán lévő, min-
den igényt kielégítő szállásunkra szállítsanak bennünket. Meg-
tekinthetjük a pityókás kenyér bevetését és megverését, majd 
a szomszédos esztenán készült házi finomságokból falatozunk. 
Megismerjük az esztenákon zajló félnomád hegyi állattartást és 
az itt élő emberek életét.
5. nap. Hargita fővárosában, Csíkszeredában és a felette lévő 
szent nyeregben, Csíksomlyón részt veszünk az Ezer Székely Le-
ány Napjának, a székely népviselet, néptánc és népzene legna-
gyobb hagyományőrző találkozójának színpompás eseményein. 
Valóban legalább ezer székely leány és legény lép fel a legjobb 
népi együttesek kíséretében e napon. A város főterén körtánco-
kat mutatnak be, majd a nyeregben falunként, együttesenként 
10-15 perces bemutatóra kapnak lehetőséget a színpadon. Az 
egész napos csodát a legautentikusabb székely kézművesek kira-
kodóvására és az ínycsiklandó székely ízek orgiája teszi teljessé. 
Madéfalva: a székelyek ellen elkövetett népírtás, a Siculicidium 
emlékműve. Kirándulás Erdély két kihagyhatatlan látnivalójához, 
melyeket senkinek nem kell bemutatni: a Békás-szoros és a Gyil-
kos-tó. Szállás Gyergyószentmiklós mellett. 
6. nap. Az UNESCO Világörökségek sorába felvett, szász mintára 
a 14. században épített székelyderzsi unitárius erődtemplom, 
ahol még ma is él a tatár betörések és egyéb veszedelmek miatt 
kialakult szokás, hogy az egyes családok a bástyákban tárolják 
a gabonát, a saroktornyok emeletén pedig a szalonnák, sonkák, 
füstölt húsfélék lógnak kampókra akasztva. A templomban belső 
falfreskókat, köztük a Szent László legenda ábrázolását látjuk. Ro-
vásírásos feliratot is felfedezhetünk a falon. Korondon vásárlási 
lehetőségünk adódik és fazekasbemutatót tekintünk meg. 
Érkezés Budapestre 22.30, Székesfehérvárra 23.30 óra körül.

A NAGY HÁRMAS:  
HANSÁG, FERTŐD, NAGYCENK

A magyar Versailles, a Széchenyi birodalom,  
és a Hanság titkai

2019.07.06. 
Ár: 9.500 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés. 
Honismereti vezető: Posch Ede

Indulás: 7.00 Bp., 8.00 Szfvár. A Kapuvárhoz közeli Öntésmajorban, 
a Fertő-Hanság Nemzeti Park „A Hanság élővilága” kiállítását te-
kintjük meg. Innen már csak egy ugrás a Hanság kellős közepén, 
az 1760-as években épített fertődi Esterházy-kastély. A pompáza-
tos kastélyt nem hiába emlegetik a magyar Versailles-ként. 1945 
után régi fénye erősen megkopott, ám napjainkra már ismét haj-
dani pompájában tündököl, a mintegy 4 milliárdos felújításnak kö-
szönhetően. A kastélylátogatás során bepillantást nyerhetünk az 
Esterházyak történetébe, a főúri család életébe, miközben a kas-
tély legszebb, legjellegzetesebb részeit is bejárjuk. Nagycenken a 
legnagyobb magyar, Széchenyi István előtt tisztelgünk. A kastély 
felfedezése után a Széchenyi Mauzóleumba látogatunk. A kegye-
lettel gondozott sírkert az ország egyik legszebb temetője. Hazafelé 
tartva Fertődön közös vacsorára is marad időnk. 
Érkezés Székesfehérvárra 21, 22 óra körül Budapestre. 

A SVÁJCI HUN-VÖLGY TITKAI
és a Nagy Háború magyar emlékei Doberdóban

2019.07.11-14. (4 nap, 3 éj)
Ár: 149.000 Ft. Tartalmazza: utazás, szállás reggelivel, vacsora az 
1. és 4. napon (2-3. nap egyénileg), honismereti vezetés, mégpe-
dig a felmenői révén a Hun-völgyből származó, a falvakat nagyon 
alaposan kutató és a témában több tanulmányt, könyvet jegyző Dr. 
Salamin András részéről. 

Szállás: Grimentzben, panzióban (2 éj), Doberdó környékén (1 éj)
1. nap: utazás a Matterhorn lábához.
Indulás: 4.00 Budapest, 5.00 Székesfehérvár.  Egész napos utazás. 
Érkezés a „Hun-völgybe” este 9 óra körül. 
2. nap: feltárulnak a Hun-völgy titkai.
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A völgy Svájc déli részén, a Rhone folyótól indul és felnyúlik egészen 
a 4479 méter magas Matterhorn csúcsig. Attila a catalaunumi sí-
kon 451-ben vívott ütközet után visszavonult Pannóniába. A főse-
regtől leszakadt hun csapattöredékeket a rómaiak és szövetségeseik 
tovább üldözték, és ezek vetődhettek a Rhone völgyéből nyíló, elzárt 
mellékvölgyekbe. Az itt lakók testalkata, élettani jellemzői, rovás-
írása, népművészete (életfái, tulipánjai, kopjafái), ételkultúrája és 
nyelvezete átvészelte az évszázadok viharait, és részben még ma is 
tanulmányozható, dokumentálható. Az utazás során a kultúrtörté-
neti nevezetességek megismerése mellett Európa egyik legszebb, az 
Alpok legvadabb hegycsúcsa alatt fekvő völgyét is bejárjuk, ahová 
biztosan visszavágyunk majd akár csak pihenni, kirándulni is.
Reggeli után a mesés környezetben fekvő, hatalmas hegyekkel kö-
rülvett „hun” falvak felfedezésére indulunk. Grimentz ősi kápol-
nája bajuszos szentekkel, mellette az ősi kultikus hely, a Mártírok-
köve. Pogány kultikus helyeket is látni fogunk.  Pinsec (Penszék) 
faluban a régi pékségben a polgármester fogadja a csoportot. 
Megnézzük a rovásírásos házikót. Vissoie (Viszoly) településen 
szintén rovásírásos feliratokat találunk. Saint-Luc falu: „szervágó 
kő”, öntözőrendszeres csatorna, tűzkosarak. 
3. nap: tovább a Hun-völgyben, hegyi séta és felvonózás.
Chandolin: Európa legmagasabb fekvő faluja, mely építészetileg 
Székelyföldet idézi. Ayer – a völgy régi „fővárosa”. Zinal: fakultatív 
felvonózási lehetőség, séta a völgy felett 2000 méter magasság-
ban. Szállás: Doberdo környékén.
4. nap: az olasz front magyar emlékei.
Doberdó az a hely, ahol minden egyes kőhöz vér tapad: 47 ezer fia-
tal magyar halt e kopár, stratégiai jelentőségű fennsík védelmében 
szörnyű halált. Itt találjuk a magyar kápolnát, katonai temetőt, a 
magyar vezérkar egykori kavernáját, katonai erődöket és alagutat 
két múzeummal. Visintini: Cappella Ungherese, a felújított ma-
gyar kápolna, melyet 2009-ben Sólyom László köztársasági elnök 
jelenlétében avattak fel. 
Érkezés 21.30 körül Székesfehérvárra, 22.30 körül Budapestre.

EGY NAP A BAKONYBAN,  
VÁRPALOTÁTÓL CSESZNEKIG

A büszke Thury vár, – Trianon Múzeum, bakonyi  
kísértetváros, a Zirci apátság, festői várrom 

2019.07.13. 
Ár: 9.200 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés. 
Honismereti vezető: Posch Ede

Indulás: 7.15 Bp., 8.30 Szfvár. A Palotai várban kezdjük a napot, 
ahol a legendás Thury György volt a kapitány, sok éven át keserít-
ve a törökök életét. A vártörténeti bemutató mellett különleges-
ségnek számít a mintegy 100 teljes öltözetet felvonultató magyar 
viseleti kiállítás, és a magyar egyenruhák évszázadokat felölelő, 
nagyszabású gyűjteménye. Várpalotán felkeressük a maga ne-
mében egyedülálló Trianon Múzeumot is. Kis időre megállunk 
Hajmáskéren, amely a Monarchia legfőbb tüzérségi kiképzési 
központja és lőtere volt, azonban az ide befészkelődött oroszok 
„jóvoltából” szinte kísértetvárossá változott… Zircen ellátogatunk 

az Árpád-kori ciszterci apátságba, megnézzük a templomot és a 
könyvtárat. Zircen még egy nagyszerű program vár bennünket: a 
Bakony Múzeum remek kiállításai, ahol találkozni fogunk a jég-
korszak óriásaival, és megismerkedünk a Bakony gazdag növény- 
és állatvilágával. Ellátogatunk a festői szépségű cseszneki várba, 
amely évről évre szépül, és remek látványosság, fenséges kilátás-
sal az ormokról. Közös vacsorával zárjuk a bakonyi kirándulást. 
Érkezés Székesfehérvárra 20.30, Budapestre 21.30 óra körül. 

KÁRPÁTOKNAK HEGYALJÁBA GYERE KI!
Kis-Lengyelország, Krakkó  

és az első világháború galíciai helyszínei 
2019.07.16-21. (6 nap, 5 éj)
Ár: 75.900 Ft. Tartalmazza: utazás, szállás reggelivel, honismereti 
vezetés, vacsora, kivéve a krakkói két nap során, ekkor egyénileg.

Szállás: 2 éj Krakkóban, 2 éj Tarnówban és 1 éj Przemyślben  
1. nap. Indulás: 4:45 Bp., 5:45 Szfvár. Zuberec: a kedves Árva vár-
megyei falucska szabadtéri néprajzi múzeuma valóságos csoda, 
ahol elevenek a hagyományok. A népi régiók 50 egysége látható 
meseszép környezetben. Kisárva (Orawka): a ma lengyel földön, 
100 éve még Magyarország kebelében fekvő településen áll a Ma-
gyar Szentek temploma, amely 2000 óta a világörökség része. A 
17. századi fatemplomban 52 magyar vagy magyar vonatkozású 
szent alakját találjuk. 
2. nap. Egész napos időtöltés a megannyi magyar vonatkozással 
bíró Krakkóban. Látogatás a Wawelben, amelynek Szent Kereszt 
és Szentlélek kápolnája Kázmér lengyel király feleségének, Erzsé-
bet magyar királynénak a nyughelye. A Zsigmond, majd a Bátho-
ry István nevét viselő kápolna altemplomában találjuk Szapolyai 
Borbála ónkoporsóját. A székesegyház kincstárában őrzik a 40 ezer 
igazgyönggyel és Magyarország címerével díszített püspöki mell-
táskát, melyet Hedvig királynő készíttetett. A Magyar Bursa a krak-
kói egyetemen tanuló több ezer magyar diák otthona. A szépséges 
Szárkándy Anna fogadójának (Kosos-ház) gyakran volt vendége 
Balassi Bálint. Krakkóban dolgoztak a magyar nyomdászat úttörői, 
itt születtek az első magyar nyelvű könyvek is. Mátyás királynak 
lengyel csillagásza és földrajztudósa volt, aki felfedezéseit és al-
kotásait Mátyás halála után a Krakkói Akadémiának ajándékozta. 
A főtér sarkán álló Thurzó-háznál kiderül, miként lett egy magyar 
rézkereskedő Krakkó polgármestere. „A Magyar Királyhoz” cím-
zett hotel épülete évszázadokon át Krakkó legnívósabb szállodája 
volt. A Kázmérnegyedben (Kazimierz) a Szent Katalinról és Szent 
Margitról elnevezett gótikus templomban van a Szent István, és a 
Szent László kápolna, melyet Stiborici Stibor erdélyi vajda építte-
tett 1402–1405 között.
3. nap. Debno regényes múltú várkastélya a Magyarországról ér-
kezett Wesselényi Ferenc birtoka volt. Mivel ritka vendég volt saját 
házában, nem csoda, ha feleségének fejét elszédítette a több mint 
fél éven keresztül a várkastélyban vendégeskedő Balassi Bálint. 
Itt születtek az ún. Célia-versek, melyek a legnagyszerűbb magyar 
reneszánsz alkotások közé tartoznak. Tarnów, a „legmagyarabb 
város“, a reneszánsz gyöngyszeme. Itt született Bem József tábor-
nok, kinek földi maradványait 1929-ben hozták haza szülőföldjére. 
Mauzóleuma a Strzelecki Parkban látható. Séta a festői hangulatú 
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sikátorok között. A városban van egy, a sepsiszentgyörgyiek által 
adományozott Székelykapu is. Látogatás a Bem József és Petőfi 
Sándor nevét viselő gyermekotthonban.  
4. nap. Az 1915-ös Gorlicei-áttörésnél hősi halált halt magyar hő-
sök temetője meghatározó élmény. Ószandec: a Magyarországra 
vezető történelmi útvonal mentén fekvő kisváros a XIII. században 
Kinga tulajdonába került. Férje halála után az ószandeci zárdába 
vonult és itt is halt meg, javait pedig a rendház javára íratta. Vég-
ső nyughelye a klarissza templom, amely mellett székelykapu őrzi 
II. János Pál pápa látogatásának emlékét. Limanowa környékének 
harcaiban 200.000 katona vett részt. A dicsőséges győzelemre és 
a rengeteg hősi halottra emlékeztet a zöldnövényzettel benőtt 
park, a limanowai 368 sz. Jabłoniec temető. Ez a legszebb és leg-
fontosabb nyugat-galíciai katonai temetők egyike. Itt áll Muhr 
Ottmár huszárezredes csodálatosan kivitelezett mauzóleuma, aki 
a Jabłoniec-domb bevételéért folytatott küzdelmek hőse volt.
5. nap. Jarosław városa II. Rákóczi Ferenc lengyelországi emigráci-
ójának helyszíne. A város bencés kolostora magyar és lengyel nyel-
vű táblával emlékezik meg a nagyságos fejedelemről. Az Orsetti 
-házban került sor Rákóczi fejedelem, Nagy Péter orosz cár, vala-
mint Ágost lengyel király találkozójára 1711-ben, a szabadságharc 
újrakezdésében bízva. A gyönyörű kelet-lengyelországi városban, 
Przemyślben található Európa egyik legnagyobb erődje, amely 
tulajdonképpen egy bunkerrendszerből álló városvédő gyűrű. A 
város környékén vívott harcokat szemléletesen mutatja be a ma-
gyar emlékeket is felvonultató és izgalmas kiállítással bíró XII. szá-
mú Werner erőd Hadtörténeti Kiállítása. A Tatár-hegyen látható 
a Hősök Emlékműve, nem messze tőle pedig a honvédjeink földi 
maradványait rejtő Magyar Hősök Katonai Temetője. 
6. nap. Kassa: az óváros legszebb épülete a Szent Erzsébet dóm, II. 
Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona és Bercsényi Miklós végső nyughelye. A 
fejedelem egykori törökországi házát, az ún. Rodostói-házat felépí-
tették a városfal mellett. A város legizgalmasabb látnivalója a Mik-
lós börtön, legrégebbi lakóépülete pedig egy 15. századi polgárház, 
amelyben Bethlen Gábor a lakodalmát tartotta. 
Érkezés Budapestre 21, Székesfehérvárra 22 óra körül.

GÖMÖR - KASSA - SZEPESSÉG
a XIV. Gömöri Kézműves Vásárral

2019.07.26-29. (4 nap, 3 éj)
Ár: 49.900 Ft. Tartalmazza: szállás, utazás, félpanzió, honismereti 
vezetés.

Szállás: Várhosszúréten, panzióban.
1. nap. Indulás: 6.15 Szfvár., 7.30 Bp. Fülek: a város közepén 
emelkedő bazaltkúpon áll a félig romos állapotában is impozáns 
vár, benne érdekes kiállítással. Gombaszögi cseppkőbarlang: az 
Aggteleki-karszt csodája. A száz szálakban eredeti pompájában 
megmaradt berendezésű Andrássy-várkastély Betléren. Séta Rozs-
nyón: a csinos főtér közepén áll a város jelképe, a tűztorony, előt-
te Andrássy Katinka gyönyörű szoborkompozíciójával. Innen a 
Krasznahorka büszke vára alatti Krasznahorkaváraljára utazunk 
tovább. A „gömöri Ravenna” Andrássy Katinkának férje, Dénes 

által építtetett mauzóleuma. Az egyedülálló szecessziós műemlék 
carrarai márvány és színpompás apró mozaikok ezreinek felhasz-
nálásával készült. Vacsora után kivetítős előadás a tűzvész utáni új-
jáépítés alatt álló Krasznahorka várának volt idegenvezetőjétől: Az 
Andrássyak kora Gömörben és virtuális túra Krasznahorkaváralján.
2. nap. Nyárból a jeges télbe: délelőtt a világörökség részét képező 
Dobsinai-jégbarlangba ereszkedünk le. Berzétén a tájházat néz-
zük meg. Csetnek német evangélikus templom: az épületbelsőt 
majdnem teljes egészében beborító falfreskóival maga a csoda. 
Délután: a hagyományos, 14. Gömöri Kézműves vásár, ami koszo-
rúzással veszi kezdetét a templomkertben – súlyos harcok dúltak 
a gömöri hegyek között a második világháború idején. A legjobb 
palóc hagyományőrzők kirakodó vására ez. A rendezvény program-
jából a színvonalas kulturális műsorok, hagyományőrző tánc- és 
énekcsoportok fellépése sem maradhat ki, és bőven kap szerepet 
a népies gasztronómia is.
3. nap. A kitelepített németek, vagyis cipszerek földjére, a Sze-
pességbe látogatunk. A Magas-Tátra lábánál fekvő Késmárkon az 
evangélikus templomban megtekintjük Thököly Imre felső-ma-
gyarországi fejedelem mauzóleumát. Mellette áll Európa egyik 
legfantasztikusabb faépítménye, a belül gazdagon díszített Szent-
háromság-templom. Az egyedülálló, tiszafából és vörös lucfenyő-
ből készült faépítmény egyetlen fémdarab felhasználása nélkül 
készült. Városnézés. Szepesvár: a történelmi Magyarország legna-
gyobb vára, Szapolyai János szülőhelye (UNESCO Világörökség). 
A Jókai regényből (A lőcsei fehér asszony) ismert Lőcse. A majd-
nem teljesen épen maradt középkori városfalakkal övezett óvá-
rosban bemegyünk a közel 500 éves városházában berendezett 
gazdag Szepességi múzeumba. Látjuk a városháza előtt a szintén 
a középkorból itt maradt szégyenketrecet is. A 14. században épült 
Szent Jakab plébániatemplom káprázatos díszítőelemei közül is ki-
emelkedik a késő gótikus, fából készült Szent Jakab főoltár, amely 
18.6 méteres magasságával a világ legmagasabb, félezer éves fa-
oltára, amely 1507 és 1511 között készült Lőcsei Pál Mester mű-
helyében.
4. nap. Séta a vadregényes szurdokban, a 100 méteres sziklafalak 
közt kanyargó Szádelői-völgyben. Márai Sándor városa, II. Rákóczi 
Ferenc és Zrínyi Ilona nyughelye, Európa 2013 évi kulturális fővá-
rosa, a magyar emlékekkel teli, gyönyörű Kassa. A város leges-
legfőbb látnivalója Európa egyik legszebb székesegyháza, a Szent 
Erzsébet-főszékesegyház, ismertebb nevén a kassai dóm, amely 
az óváros centrumában, a Fő utca közepén áll. Altemplomában 
koszorút helyezünk el II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona és bujdosótár-
saik mauzóleumában. Bemegyünk a Rodostói-házba is, ahol sok 
érdekesség mellett látjuk a fejedelem által saját kezűleg faragott 
hintaszéket is. Borsiban II. Rákóczi Ferenc szülőkastélya lesz utunk 
utolsó állomása. Érkezés Budapestre: 21 óra körül.

AZ ARANY ÉS AZ EZÜST VÁROSAI
Selmecbánya - Körmöcbánya

 2019.07.27.
Ár: 9.900 Ft. Tartalmazza: utazást, honismereti vezetést

Indulás: 5.45 Szfvár., 7.00 Bp. A középkori ezüstbányászat központja, 
a történelmi iskolaváros: Selmecbánya. A gyönyörűséges, girbe-
gurba utcácskákkal teli város fő látványossága a csodás óváros 
ékessége, Európa egyik legnagyobb Szentháromság szobra, va-
lamint az UNESCO világörökségként nyilvántartott Óvár. A város 
alatti Glanzenberg-tárnába is leereszkedünk. Körmöcbánya: az 
egykori Magyar Királyság aranybányászatáról nevezetes bánya-
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városa és pénzverőhelye. Gyönyörű a várnegyed, benne a kettős 
védőfallal övezett Szent Katalin plébániatemplommal. Az őrto-
ronyból mesés kilátásban lehet részünk. A főterén található a kö-
zépkortól fogva mind a mai napig, csaknem 700 éve megszakítás 
nélkül működő Pénzverde. Az 1473-ban alapított Steiger sörgyár-
ban sörkorcsolyával és sokfogásos kóstolóval zárjuk napunkat. 
Érkezés Budapestre 21.45, Székesfehérvárra 22.45 óra körül.

NEMESEK ÖRÖKSÉGE SZATMÁRBAN  
ÉS BEREGBEN

Tiszai fürdőzéssel
2019.08.02-04. (3 nap, 2 éj)
Ár: 39.900 Ft. Tartalmazza: utazást, szállást félpanzióval, honisme-
reti vezetést

Szállás: 2 éjszaka Vaján, panzióban
1. nap. Nyíregyháza sokkal több annál, mint amit gondolnánk 
róla. Van Európa-hírű állatparkja és kiváló gyógyfürdője is. Séta a 
gyönyörű Sóstón. Mellette áll a skanzen, amely a 19. századi Felső-
Tisza vidék népi életébe repít vissza. Kisvárda különlegessége a 
téglaépítésű vára, legimpozánsabb épülete a Rétközi Múzeum, 
amely eredeti funkciója szerint Kelet-Magyarország legszebb zsi-
nagógája. Mándok kastélya 200 éven keresztül a Forgách család 
uradalmi központja volt. Parkja különlegesen magas értéket kép-
visel. Farkas Bertalan szülőfaluja, Gyulaháza a helyszíne az Űrha-
józási kiállításnak, ahol többek között első űrhajósunk szkafande-
rének mása is látható. 
2. nap. Séta a Bátorligeti Ősláp területén, ahol az Alföld eredeti 
növény és állatvilágának lenyomatát vehetjük szemügyre. Nyír-
bátor: Magyarország legnagyobb gótikus református temploma 
rejti a kenyérmezei csatában, bátorságával kitűnt Báthory István 
erdélyi vajda síremlékét. A Báthoryak udvarházában látható a pa-
noptikum, amelynek életnagyságú figurái a történelem jeles év-
századaiba repítenek. A görög katolikusok híres búcsújáró helye 
Máriapócs, ahol találkozhatunk a könnyező Szűz Mária ikonképé-
vel. Kállósemjénben eredeti pompájában látható az ősi magyar 
nemesi dinasztia, a Kállay-család kúriája. Itt töltötte a nyarakat 
családjával együtt Kállay Sándor miniszterelnök. Garázsában egy 
eredeti Ford A-modell is látható.
3. nap. Reggeli után szabadidő és strandolás Gergelyiugornyán, 
a selymes fövenyű homokos Tisza-parton. Időutazás Baktaló-
rántházán, a Degenfeld-család birtokán: az interaktív kiállítása a 
nemesi élet „dolgos” hétköznapjaival, a kastély birtokosainak tör-
ténetével, és megannyi tudományos érdekességgel ismerteti meg 
a látogatót. Vaja. A Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám Muzeá-
lis Gyűjteménye bemutatja a szabadságharcokból részüket mindig 
derekasan kivevő Vay-család történetét, és a Felső-Tisza vidék 
szerepét a Rákóczi-szabadságharcban. A vajai tájházban káposztás 
lecsóval búcsúztatjuk a programot. Érkezés Budapestre 20.30 körül.

VADREGÉNYES KÁRPÁTALJA  
– „ÖSSZEFORR MI SZÉTSZAKADT”

Terepjáró teherautós túrával az Uzsoki-hágóhoz
2019.08.08-11. (4 nap, 3 éj)
Ár: 49.900 Ft. Tartalmazza: 3 éj szállás, gazdag félpanzió, tájjelegű 
ruszin ételcsodákkal is, terepjáró teherautós túra, honismereti ve-
zetés, utazás. Honismereti vezető: Bíró András

Szállás: gyönyörű, rönkfa bútoros, magyar tulajdonú panzióban az 
Uzsoki-hágó környéki hegyek közötti varázslatosan szép völgyben 
megbújó ruszin faluban, Viharosban
1. nap. Indulás: 5.15 Szfvár., 6.30 Bp. Kisszelmenc-Nagyszelmenc: 
a II. világháború végén megrajzolt szovjet-csehszlovák határ vágta 
ketté a színmagyar nagyfalut. A gyalogos határ 2007 óta működik, 
előtte 130 km volt az út a szomszédban lakó rokon házáig. Az uk-
rán oldalon kirakodóvásár várja az átjárókat. A határ két oldalán 
félbevágott székelykapukat látunk. Az egyiken olvasható vers egy 
sora lett utunk névadója. A Nevickei-várról fenséges panoráma 
tárul elénk az Ung völgyére és a környező hegyekre.
2. nap. Uzsoki-hágó, a régi magyar-lengyel határ. Az első világ-
háborús emlékművet koszorúzzuk meg a katonatemetőben. 
Csontos: kívül-belül káprázatos ruszin fatemplom, a népi épí-
tészet csodája. Uzsoki Nemzeti Park: sétaösvény az Árpád-vo-
nal bunkereihez. Utunk egyik fénypontja: ZIL teherautókkal 
megtett kalandos terepjáró-teherautós kirándulás a Kraszija-
síközpont tetejéig. Varázslatos kilátás az ezeréves magyar határra.  
3. nap. Egész napos pihenés, túrázgatás, gombászás a mese-
szép Viharosban és környékén. A szabadban, patakparton lévő 
orosz és finn szaunákban, illetve hucul népi fürdőkben pihen-
hetünk. Utóbbiról: a hideg ásványvizet 1000 literes öntvény üs-
tökbe töltik, a víz tetejére pedig különféle gyógynövényeket 
tesznek, majd tüzet gyújtanak alatta. A forró fürdő után a jéghi-
deg forrásvízbe szokás belemártózni, közben pedig jéghideg sört 
fogyasztani. A módszer azonnali fitt közérzetet eredményez. Nap-
közben grill és bográcsos ebéd a patakparton, a szabad-
ban. Szálláshelyünkön az úszómedencét is birtokba vehetjük. 
VAGY: min. 12 fő esetén fakultatív program. Tartalmazza: Dobó 
István vára Szerednyén. Munkács: Kárpátalja egyik legszebb 
belvárosa. Munkácsi vár – Zrínyi Ilona hős harcának helyszíne. 
Beregszentmiklósi várkastély: Zrínyi Ilona és Thököly Imre nászá-
nak helyszíne, benne kiállítás színes történelmi emlékekkel. 
4. nap. Ungvár: meglátogatjuk a várat és a benne berendezett 
múzeumot, valamint a szomszédos skanzent. Vásárlási lehetőség. 
Nagydobronyban megismerjük egy csodálatos intézmény, a gyer-
mekmentő Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthon életét, ahol 
ebéddel és kis műsorral várnak minket. Az út előtt adományokat 
gyűjtünk a számukra. Érkezés 22 óra körül Budapestre.

Különleges élmények az Erdélyi-
medencében és a Kolozsvári Magyar Napok
2019.08.17-21. (5 nap, 4 éj - 4 munkaszüneti nap)
Ár: 69.000 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés, kalota-
szegi táncbemutató, félpanziós ellátás, kivéve a 4. napon, amikor 
az egész délutánt a Kolozsvári Magyar napokon töltjük (étkezés 
egyénileg)
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Szállás: a Kolozsvár melletti Magyarvistán, panzióban
A Kolozsvári Magyar Napok  Erdély legnagyobb magyar kulturális 
rendezvénye, amikor újra magyarrá válik a Kincses város. 
Rendkívül gazdag kézműves kirakodóvásár, és elképesztően 
színes programkínálat, köztük a legjobb magyarországi és erdélyi 
együttesek fellépése zajlik reggeltől késő éjszakáig. Kiemelkedő 
szerep jut a gasztronómiának is. A Borutcában Erdély legjobb bo-
rait kóstolhatjuk. A rendezvények között történelmi ihletésűeket 
és hagyományőrző programokat is bőven találunk. Fontosak az 
irodalmi és színházi programok is, és minden nap nyílik fakultatív 
túraprogramokra is lehetőség. A jubileumi, 10 éves rendezvényso-
rozat keretén belül zajlanak a Kolozsvári Magyar Filmnapok és a 
XVI. Kolozsvári Néptánctalálkozó eseményei is. Fakultatív túrale-
hetőségek is adódnak minden nap. Ízelítő a tavalyi, ingyenes, sza-
badtéri koncert kínálatból: Rúzsa Magdi, Mistral, Keresztes Ildikó, 
Demjén Ferenc, 100 Tagú Cigányzenekar. 2017-ben és ’16-ban töb-
bek között: Deák Bill Gyula, Hobo, Ghymes, Magashegyi Undergro-
und, Kowalsky meg a Vega, Pál utcai fiúk, Charlie, Szikora Róbert 
és az Ergo, Omega, Ákos, Nagy Fero és a Beatrice, Budapest Bár, 
Transylmania.
1. nap. Indulás: 6.15 Szfvár, 7.30 Bp. Román idő szerint 16.30 óra 
körül érünk Magyarvistára. Vacsora után bemegyünk Kolozsvárra, 
ahol a szombat esti nagykoncertet is lesz alkalmunk élvezni.
2. nap. Magyarvista: a falu csodálatos, erődített, festett fakazet-
tás mennyezetű Árpád-kori temploma. A továbbiakban Kolozsvá-
ron töltjük az egész napunkat. Séta a Brassai Sámul által 200 éve 
alapított Füvészkertben (botanikus kertben), ahol a világ minden 
tájáról származó, rendkívüli növényritkaságot, sőt, ősi, rejtélyes 
eredetű védőköveket is láthatunk. Városnézés: Mátyás király szülő-
háza, Óvár, Mátyás-templom, Fellegvár, Házsongárdi temető, Má-
tyás szobor, Farkas utcai református templom, Néprajzi Múzeum. 
A városnéző csapattól bármikor le lehet válni természetesen, majd 
megbeszélt ponton újra csatlakozni, ha a napi programok közül va-
lamelyiken szeretnénk részt venni, vagy ha több szabadidőre vá-
gyunk. Magyarvista: parádés kalotaszegi táncbemutató. A helyiek 
szíves vendéglátását élvezhetjük a művelődési házban.
3. nap. Különleges program vár ránk. Előttünk sosem járt még 
turistacsoport Harasztoson és Székelykocsárdon, a két bűbájos 
aranyosszéki faluban. A többitől elkülönülő székely szék 2 tele-
pülésén nagy szeretettel várnak minket. Traktorok vontatta ko-
csikon teszünk túrát a gyönyörű dombokon Harasztos felett, az 
Istenhegyére. A Tordai-hasadékra is mesés rálátás nyílik innen. 
Közben egy igazi lokálpatrióta, a falu részletes településmono-
gráfiájának megírója, Török Albert előadását élvezhetjük az Ár-
pád-kori település történetéről, és az ezt körülvevő területekről, 
melyek beszédes elnevezéseihez izgalmas tudnivalók és legendák 
kapcsolódnak, úgy mint Meggyes, Halam, Pusztatemplom, Rapó 
csúcs, Lágyföld, Komenda, Láb, Bogátbérce, Csereerdő, Morgó, 
Létó-völgye, Lencsés, Tóhely, Tómáj, Halomutca, Kakasdomb, Szé-
nás, Újhegy, Palás... A faluban bő 200 éves székelykaput is talá-
lunk. Székelykocsárdon a délutáni szórványoktatásról, és a helyi 
magyarság küzdelmes életéről, a Cserevár egyesület munkájáról 
mesél nekünk Csegezi Zsuzsa polgármester asszony. Természete-
sen támogatásra is lesz itt lehetőségünk. Következő állomásunk a 
BBC által a világ 10 legkülönlegesebb és legkevéssé ismert látniva-
lója közé sorolt Tordai Sóbánya. Séta Tordán: a Fejedelmek háza 
és a tordai katolikus templom, ahol számos esetben tartottak or-
szággyűléseket. Többek között ez a templom volt a helyszíne a val-
lásszabadság 1568-as kihirdetésének is. Felkeressük a Tordai-csata 
hőseinek világháborús emlékművét is, majd visszatérünk Vistára. 
4. nap. A táncairól, zenéjéről, sajátos népi kultúrájáról és az élő 
népviseletéről híres Széken megtekintjük a gazdag tájházat és a 
tatárjárás után épített erődített református templomot. A széki 
asszonyok még manapság is jellegzetes piros-fekete viseletükben 
élik mindennapjaikat.  A szomszéd faluban, Bonchidán laknak a 
népdalból ismert „bonchidai menyecskék”. Az Erdély Versailles-
ának  is nevezett, 1650-es években épített Bánffy-kastély ma is 
a Bánffy-család tulajdona.  Válaszút: Wass Albert szülőkastélya 
(kívülről, nem látogatható) és a Kallós Alapítvány által fenntartott 
szórványkollégium. Kallós Zoltán nyughelye a kollégiumnak helyet 

adó Kallós-birtokon. A Kallós-múzeum Erdély leggazdagabb 
néprajzi gyűjteményét őrzi, értékes válaszúti, széki, kalotaszegi, 
gyimesi és moldvai csángó, valamint román és szász néprajzi 
tárgyakkal, berendezett tájjellegű tisztaszobákkal. Délután 
szabadidő Kolozsváron. Lehetőségünk nyílik az augusztus 20-i 
nagykoncerten való részvételre.
5. nap. Nagybánya: ismerkedünk a Teleki Magyar Ház munkájával 
(adományokat is vihetünk). Városnézés: történelmi épületekkel 
szegélyezett főtér, a Hunyadi János által építtetett Szent István to-
rony és az Erzsébet-ház. Halála után  valószínűleg itt lakott Má-
tyás király édesanyja, Szilágyi Erzsébet. Itt van a királyi pénzverde 
épülete is.  Koltó: a Teleki-kastély, ahol Petőfi Sándor a mézeshe-
teit töltötte Szendrey Júliával. Megtekintjük a gazdag kiállítást. 
Misztótfalu: a nagy nyomdász emlékháza. 
Érkezés Budapestre 21.30, Székesfehérvárra 22.30 óra körül.

AZ ERDÉLYI SZIGETHEGYSÉG  
KELETI ÉKESSÉGE

Túrák a Torockói-hegységben, látogatással  
a Kolozsvári Magyar Napokon

2019.08.17-21. (5 nap, 4 éj - 4 munkaszüneti nap)
Ár: 69.000 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés, félpanzi-
ós ellátás, kivéve a 4. napon, amikor az egész délutánt a Kolozsvá-
ri Magyar Napokon töltjük (étkezés egyénileg)
Szállás: Torockón, panzióban

1. nap. Indulás: 6.15 Szfvár, 7.30 Bp. Könnyű túrát teszünk 
a Torockószent györgy feletti sziklabércen pihenő mesés 
várromhoz, majd elfoglaljuk szállásainkat a teljesen épen ma-
radt, 19. századi házsoráról nevezetes Torockón, melyet Erdély 
legszebb falujának mondanak. Jókai Mór kedvenc kocsmájában 
üldögélhetünk majd vacsora után, a falu híres piacterén.
2. nap. Torockó… A falu, ahol kétszer kel fel a nap. Felkel, majd 
lebukik a Székelykő mögé, hogy aztán pár perc múlva újra elő-
bukkanjon. Néprajzi múzeum: akár be is öltözhetünk torockói vi-
seletbe. Felettünk mindeközben ott tornyosul kihívóan az 1231 
méteres, egyszerre fenyegető és csábító Székelykő monumentális 
sziklatömbje. 5-6 órás kemény túra vár ránk, de megéri! A 
Székelykő tetején a helyiek szerint mindenki megtudja, miért 
született e világra. És ráadásként ott van nekünk még az Erdélyi-
érchegység fennkölt körpanorámája. 
3. nap.  A Tordai-hasadék Erdély egyik legelképesztőbb termé-
szeti látványossága. A Hesdát-patak szurdokvölgyében, égbe nyúló 
sziklák között függőhidakon, sziklába vésett ösvényeken kanyargó 
túraúton végigmenni könnyű sétának számít, de választhatjuk a 
nehezített megoldást is: visszafelé, magunk mögött hagyva a sok 
turistát, felkapaszkodhatunk a szurdok tetejére, ahonnan mesés ki-
látásban lesz részünk. Utána lazítunk egyet. A Hesdát-patak, mielőtt 
az Aranyosba ömlik, szép vízesést hozott létre egy sziklaszűkületben. 
A lezúduló víz vadregényes kis fürdőhelyet alakított ki a sziklák kö-
zött. Ez a Csukás-tó és a Csukás-vízesés. A fürdés után Erdély egyik 
legnagyobb csodájába, a tordai sóbányába látogatunk, ahol több 
száz éves falépcsőket koptatva ereszkedünk le az óriás sótárnákba. 
Csónakázni és sportolni is lehet a föld mélyén. Nagyenyed: Árpád-
kori erődített templom. A nap zárásaképpen az Erdély-hegyaljai Bor-
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vidék legjobb borait kóstolhatjuk jónevű helyi borásznál. A vadregé-
nyes Kőközi-szoroson át térünk vissza Torockóra. 
4. nap.  Könnyű gyalogtúra után megpillantjuk a Torockói-hegység 
legzordabb, legnehezebben átjárható sziklahasadékát: a Remetei-
katlant. A szurdok hossza meghaladja a két kilométert, szédítő szik-
lafalainak magassága a 150-200 métert is eléri. A katlant a sziklafal 
oldalában vezető, olykor tenyérnyi ösvényen járjuk végig, mely meg-
követeli a kézhasználatot és a fokozott odafigyelést. Kapaszkodunk 
a drótkötelekbe is, és néha derékig a patakban gázolunk. Lesz „b 
verzió” is: könnyebb túrát is lehet tenni a Remetei-szoros feletti szir-
tekre. Délután: városnézés Kolozsváron. Szabadidő: lehetőségünk 
lesz az éppen zajló Kolozsvári Magyar Napok színes forgatagába 
is belemerülni, este pedig több tízezer magyar társaságában 
élvezhetjük az augusztus 20-i nagykoncertet. Bővebben a rendez-
vényről: lásd az előző programleírásban.
5. nap. Hazafelé Észak-Erdély felé kerülünk egy csodálatos 
látványosság és szép túra kedvéért. Nagybánya mellett, a 
Máramarosi-havasokban kirándulunk a sűrű fenyvesekkel körül-
vett, igézően szép Bódi-tóhoz, ahonnan gyalogszerrel, vagy felvo-
nóval jutunk fel 1200 méteres magasságba. 
Érkezés Budapestre 21.30, Székesfehérvárra 22.30 óra körül.

SZILVASZOMBAT: GASZTRO- ÉS FOLKLÓR 
FESZTIVÁL KÉTBODONYBAN

Európa legnagyobb gombócpartija, Palócföld  
rejtett értékei

2019.08.24. 
Ár: 9.200 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés. 
Honismereti vezető: Posch Ede

Indulás: 6.45 Szfvár., 8.00 Bp. Nógrádi utazásunk során elsőként a 
Cserhátalja egyik legszebb műemlékét, Egyházasdengeleg kicsiny 
Árpád-kori templomát látogatjuk meg. Aztán irány Kétbodony, 
Európa legnagyobb gombócpartija! A palóc népviseletbe öltözött 
lányok, asszonyok minden elképzelhető töltelékű, ízesítésű gom-
bócból, derelyéből óriási választékot kínálnak. Szirákon felkeressük 
az impozáns Teleki-Degenfeld kastélyt. Itt született az 1848/’49-es 
szabadságharc kiemelkedő alakja, Teleki László, akit itt is temettek 
el a családi kriptában. A bujáki művelődési házban Glatz Oszkár 
Kossuth-díjas festőművész állandó kiállításán a falu messze földön 
híres népviseletével ismerkedünk, majd rövid erdei kirándulás so-
rán fedezzük fel a Szent Anna tiszteletére emelt kápolnát. Kisbá-
gyonban zárjuk a napot egy igazi különlegesség, az Afrikai-Magyar 
vadászmúzeum megtekintésével. Érkezés: 20.30 Bp., 21.30 Szfvár.

SZÁSZFÖLDI BARANGOLÁS
Világörökségi helyszínek, magyar közösségek 

 2019.08.28-09.01. (5 nap, 4 éj)
Ár: 69.000 Ft. Tartalmazza: utazást, szállást félpanzióval, honisme-
reti vezetést
Szállás: 3 éj Vízaknán panzióban, ill. 1 éj Négyfaluban, hétfalusi 
csángóknál 

1. nap. Indulás: 5.15-kor indulunk Fehérvárról, 6.30-kor Budapest-
ről. Szászváros: látogatás a Szent Erzsébet Gyermekotthonban, 
ahol csaknem 100 gyermeket gondoznak hatalmas szeretetben. 
Nagyszeben: városnéző séta az erdélyi szászság kulturális fővárosában. 
Városfallal körülvett központja Közép-Európa legnagyobb, épen 
maradt középkori főterével büszkélkedik. 
2. nap. Vízakna: séta a királyföldi sóbányászat központjában. A 
Petőfi emléktáblánál felelevenítjük a költő 4 nap dörgött az ágyú 
c. versét, amely az 1849-es vízaknai csatának állít emléket. Astra 
falumúzeum: Európa egyik legnagyobb és legszebb skanzene. 
Nagydisznód erődtemplomának falai között azt is megtudhatjuk, 
hogy tartották össze az elválni készülő házastársakat. Kisdisznó-
don megtekintjük Szászföld legrégebbi épített örökségét, a hegyi 
templomot. Vízakna: fürdőzési lehetőség a szecessziós stílusú, 
kiváló sós vizű gyógyfürdőben. 
3. nap. Segesvár: középkori városközpontja az UNESCO világ-
örökség része. Keresden felkeressük a Bethlenek ősi várkastélyát, 
amely Erdély egyik legszebb reneszánsz alkotása. Ma a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány gondozza. Almakerék: az Apafi-család nemesi 
kúriája Károly brit trónörökös alapítványának tulajdona. 13. száza-
di eredetű evangélikus erődtemploma csodálatosan megőrződött 
freskókat rejt, sekrestyéjében találjuk az Apafi család fejedelmi 
sírját. Bólya: a Toldy-Bolyai kastélyt és a Bolyai emlékházat a falu 
nyugdíjas matematika tanára mutatja be.  
4. nap. Séta Fogaras 700 éves váránál. Református temploma őrzi 
Árva Bethlen Kata esküvői palástját. Kóbor: itt látható a Szászföld 
egyetlen erődített református temploma. A magyar közösség nagy 
szeretettel, pálinkával és meleg ebéddel vár bennünket. A tájszo-
ba is bemutatásra kerül. Barcarozsnyó festői Parasztvárát a német 
lovagrend építette. Városnézés Brassóban, az erdélyi szászok leg-
nagyobb városában.
5. nap. Felsőszombatfalva: Brâncoveanu-kolostor, az erdélyi or-
todox egyház fellegvára, melynek könyvtárában őrzik az 1488-as 
Thuróczy Krónikát és egy 9. századi perzsa kódexet. 
Érkezés Budapestre 21.30, Székesfehérvárra 22.30 óra körül. 

A KÁRPÁTKANYAR LEGSZEBB BÉRCEIN
Fogarasi-havasok, Bucsecs, Csukás-hegység 

 2019.08.28-09.01. (5 nap, 4 éj)
Ár: 69.000 Ft. Tartalmazza: utazást, szállást félpanzióval, honisme-
reti és túravezetést
Szállás: 1 éj Vízaknán panzióban, ill. 3 éj Négyfaluban, hétfalusi 
csángóknál 
1. nap. Indulás: 5:00 Szfvár., 6:15 Bp. Szászváros: látogatás a 
Szent Erzsébet Gyermekotthonban, ahol csaknem 100 gyermeket 
gondoznak hatalmas szeretetben. Nagyszeben: városnéző séta az 
erdélyi szászság kulturális fővárosában. Városfallal körülvett köz-
pontja Közép-Európa legnagyobb, épen maradt középkori főteré-
vel büszkélkedik. 
2. nap. A Fogarasi-havasok legnagyobb tengerszemétől, a Bâlea-
tótól meredek, sziklás ösvényen kapaszkodunk fel a főgerincre 
(Zerge-nyereg, 2315 m). A csipkézett hegygerincről letekintve káprá-
zatos panorámában lesz részünk. Keletre a Zerge-tó katlanja húzódik, 
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és számtalan fehéres szikla, üde, zöld fűvel borított hegyoldal tárul 
szemünk elé. Innen a kék kereszt-jelzésen haladunk tovább észak-
keleti irányba, hogy aztán felérjünk a 2507 m magas Buteanu-
csúcsra, ahonnan belátjuk a Fogarasi-havasok teljes főgerincét. 
(Szintkülönbség: kb. 500 m. Közepes nehézségű túra)
3. nap. Elsőként megtekintjük a meseszép, kívül-belül lenyűgöző 
Peles-kastélyt Sinaián, melyet a Hohenzollern-házból „szerződ-
tetett” román király, I. Károly építtetett 1873-ban. Gyalogtúrán-
kat a Piatra Arsă menedékháztól indítjuk. A magas fekvésű széles 
platókon átvezető túránk során útba ejtjük a Bucsecs különleges 
sziklaalakzatait, a Szfinxet és a Babele-sziklákat. Innen füves hegy-
gerincen haladunk fokozatos emelkedők árán a 2507 m magas 
Omul-csúcsra (kb. 1.5-2 óra), amely a Kárpátok egyik legmagasabb 
pontja. Ha végigtekintünk a tájon, balra a Lalomita forrásvölgye, 
jobbra a Prahova völgye terül el. Miután beteltünk a csodaszép 
látvánnyal és megebédeltünk, visszaindulunk a menedékház 
felé. A Déli-Kárpátok egyik legjelentősebb átjárójánál, a Tömösi-
szorosnál látható az 1848-as szabadságharcban itt elesett katonák 
emlékét őrző Magyarvár. (Szintkülönbség: kb. 500 m. Közepes ne-
hézségű túra)
4. nap. A Bratocsa-hágótól (1272 m) indítjuk mai túránkat. A 
mészkőrétegre épült konglomerátumok a szél és a víz munkájának 
köszönhetően a legkülönfélébb mesébe illő alakzatok formájában 
jelennek meg. Kúpokat, kőgombákat, szfinxeket és egyéb csodás 
formákat láthatunk. A Bratocsa-gerincen haladva az Ezeréves ha-
tár vonalát követjük. A mészkővidékből a Tigáj-nyereghez érkezve 
immár a havasok világába csöppenünk. A látvány leírhatatlanul 
szép. Még egy fél órás emelkedő, és felérünk az 1954 m magas 
Csukás-csúcsra. A felhők fölé érve pazar kilátás tárul elénk: látjuk 
a Keresztény-havas és a Bucsecs formás vonulatait. (Az út hossza 
pihenőkkel együtt kb. 7-8 óra, szintemelkedés: 680 m.)  
5. nap. Felsőszombatfalva: Brâncoveanu-kolostor, az erdélyi or-
todox egyház fellegvára, melynek könyvtárában őrzik az 1488-as 
Thuróczy Krónikát és egy 9. századi perzsa kódexet. 
Érkezés Budapestre 21.30, Székesfehérvárra 22.30 óra körül. 

A MONARCHIA ELFELEDETT KATONÁINAK 
NYOMÁBAN A BALKÁNON

Tengerparti pihenéssel és hajókirándulással  
Albániában

2019.09.05-15. (11 nap, 10 éj)
Ár: 137.900 Ft. Tartalmazza: utazást, szállást reggelivel, honisme-
reti vezetést
Szállás: 1 éj Nisben (Szerbia), 1 éj Pristinában (Koszovó), 2 éj 
Prizrenben (Koszovó), 2 éj Vlorában (Albánia), 2 éj Skhodrában (Al-
bánia), 1 Trebinjében (BIH) és 1 éj Szarajevóban (BIH)
1. nap. Indulás: 5:15 Szfvár., 6:30 Bp. Avala-hegy Belgrád mellett: 
első világháborús emlékmű, ahonnan áttekinthetők az 1914-es 
belgrádi utóvédharcok csataterei. Niš: Dél-Szerbia legnagyobb 
városa. Esti séta az oszmán citadellánál (az egykori tiszti 
hadifogolytábor, dzsámi).
2. nap. Niš: a Ćele-kula koponya-torony és a mellette fekvő első 
világháborús osztrák–magyar temető meglátogatása. Kuršumlija: 

12. századi Szent Miklós pravoszláv templom. Természeti csoda: 
kirándulás az „Ördög városában”, különleges formájú kőóriások 
között. Pristina (Koszovó): a Rigómezei csata szerb emlékműve, 
Murat szultán (a legnagyobb török hódítók egyike) türbéje és mú-
zeuma. Vacsora Gracanicában, szerb etno csárdában. 
3. nap. Pristina: Koszovó legautentikusabb Néprajzi Múzeumának 
megtekintése. Mirusha-vízesés: a Mirusha-folyó által vágott ka-
nyonban tíz kilométer hosszú tórendszer van, közöttük különböző 
magasságú vízesések láthatók. Ipek: első világháborús osztrák-
magyar temető helyszíne, az Ipeki Patriarchátus központja. Az 
1335-ben épült, különleges freskóiról nevezetes dečani kolostor 
az UNESCO Világörökség része. Esti séta a hangulatos Prizrenben.
4. nap. Prizren Koszovó kulturális fővárosa, amely rabul ejt külön-
leges hangulatával. Egész napos városnézés, szabadidő. Neveze-
tes a török hódoltság idején épült kőhíd, Sinan pasa dzsámija, a 
Prizreni Liga háza, a prizreni erőd és a 14. századi szerb ortodox 
templom. 
5. nap. Kukës: a Fekete- és a Fehér-Drin összefolyásánál, törökök 
által épített Ljumkulai (Kulle e Lume) Vezír-híd, Szerbia futásának 
és vele együtt a rongyos magyar hadifoglyok szenvedéseinek szim-
bóluma. Ma a felduzzasztott víztükör alatt alussza álmát, de hátha 
szerencsénk lesz, és meglátjuk hajlott, öreg hátát. Kruja vára Albá-
nia hősének, Szkander bégnek a szülőhelye. Krujában a Hunyadi 
János utcáról nyílik a Hunyadi János tér, innen indul a sétány a vár 
bejáratához. Valona-Vlora kikötője az első világháborús magyar 
hadifoglyok szenvedéseinek végállomása volt. 
6. nap. Tengerparti szabadidő Albánia egyik legszebb strandján, 
Dhermi Beachen. Útközben panoráma- és kávészünet a Llogara-
hágónál. Esti séta Vlorában.
7. nap. A „Vojusza rozoga hídján” átkelve a Karavasta Nemze-
ti Park mesébe illő környezetébe érkezünk. A sós mocsárvilág a 
fogolymenet tagjai számára a szenvedés jelképe volt, a lagúnák 
gazdag madárvilága és a csodaszép tengerpart látványa nekünk fe-
ledhetetlen emlék. Strandolás a lagúnákban. A Shkodra-tó partján 
áll Rozafa vára, a magyar Kőmíves Kelemen történetéhez hasonló 
legenda helyszíne. A török időkben épült Mes-i híd igazi építészeti 
gyöngyszem. Shkodra (Szkutari) Észak-Albánia legjelentősebb vá-
rosa, melyet 1916 januárjában elfoglaltak az osztrák-magyar mo-
narchia csapatai. 
8. nap. Fakultatív hajókirándulás az „albán fjordokhoz”. A kristály-
tiszta Komani-tó lélegzetelállító panorámáját 1000-1500 méteres 
sziklafalak teszik különlegessé. A tó 1978-ban, a Drin-folyó felduz-
zasztásával jött létre, és vált a tengeri kajakosok kedvelt célpont-
jává.
9. nap. Kotor az első világháborúban a monarchia haditengerésze-
tének bázisa volt. Belvárosi séta a történelmi városrészben. Négy 
és fél kilométer hosszú városfala az UNESCO világörökség része. 
Perast kikötővárosa felett áll a monarchia idején épült Szent And-
rás erőd. A városka korábban tengerészeti és halászati központ 
volt. Az öbölben látható a Szent György-sziget és a mesterségesen 
épített Szirti Madonna szigete, utóbbihoz csónakokkal is be lehet 
jutni. Trebinje Dél-Hercegovina legszebb településére. Várhegyén 
áll híres ortodox kolostora, ahonnét mesés kilátás tárul az egész 
településre.
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10. nap. Szabadidő Trebinjében, vásárlás a nyüzsgő piacon. Dél-
utáni érkezés Szarajevóba, Bosznia-Hercegovina fővárosába, 
amelynek legizgalmasabb része a bazársor. A belvárosi séta során 
látható lesz a városháza mór stílusú épülete, a Gazi Husrev dzsámi, 
a katolikus székesegyház, valamint az ominózus Latin-híd, a Ferenc 
Ferdinánd elleni merénylet helyszíne. Libegő visz fel a Trebević-
hegy tetejére, ahonnét pazar kilátás nyílik a boszniai fővárosra.
11. nap. Délelőtti programok Szarajevóban. A szarajevói reptér 
alatt kiépült alagúton keresztül élelmezték a délszláv háborúban 
ostrom alatt álló város lakosságát. Az Ilidza negyedben állnak a 
monarchia idején épült fürdő patinás épületei, mint a Hotel Hun-
garia, vagy a Hostel Bosna. A török időkben épült „római híd” 
megtekintése után könnyű séta a Bosna-folyó festői környezetben 
található forrásához. 
Érkezés Budapestre 22, Székesfehérvárra 23 óra körül.

A FERTŐ KÉT OLDALÁN
Lébény, Fertőrákos, Ruszt, Feketeváros,  

Fertő-tavi hajókázással
2019.09.07. 
Ár: 9.900 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés. 
Honismereti vezető: Posch Ede
Indulás: 5.45 Szfvár., 6.50 Bp. Kívül-belül megcsodáljuk Lébény 

nevezetességét, a Szent Jakab monostortemplomot. A 800 éves, 
román stílusban épült templom ma is lenyűgözi a látogatót időtlen 
szépségével, nemes egyszerűségével. Fertőrákoson felkeressük a 
monumentális kőfejtőt, amely 2001 óta az UNESCO Világörökség 
része. A milliárdos fejlesztésekkel megújított kőfejtő mára túlzás 
nélkül világszámmá vált. Különösen látványos a sziklafalra vetített 
film és az Időalagút, életnagyságú ősbálna, őscápa és ősdelfin 
makettekkel, amelyek mintha úsznának, úgy lebegnek a fejünk 
felett. Hajóval lépjük át a határt, és rövid hajókázást követően 
Ausztriában kötünk ki. Busszal megyünk tovább Rusztra, melynek 
belvárosa szintén felkerült a Világörökség listára. Ruszt belvárosa 
kész csoda, az ódon házak kéményein pedig mintegy 60 gólyapár 
fészkel. Hazafelé megállunk Feketevárosban, melynek történelmi 
pincesorán éppen ezen a napon lesz a pincesori vigadalom, vagyis 
eszem-iszom, dínomdánom, remek borokkal, jellegzetes burgen-
landi ételekkel. Érkezés: 21.30 Székesfehérvár, 22.30 Budapest.

A 700 ÉVES RADVÁNYI VÁSÁR  
ÉS A FELVIDÉKI BÁNYAVÁROSOK

2019.09.07-09. (3 nap, 2 éj)
Ár: 39.800 Ft. Tartalmazza: utazás, szállás, reggeli, első napon va-
csora (2. napon egynileg a vásárban) honismereti vezetés
Szállás: Besztercebánya, belvároshoz közeli panzióban
1. nap. Indulás: 5.45 Szfvár., 7.00 Bp. A középkori ezüstbányászat 
központja, a történelmi iskolaváros: Selmecbánya. A világ 100 
legveszélyeztetettebb műemléke közé tartozik a Kárpát-medence 
talán legszebb és leglátványosabb kálváriája, amely a város felet-
ti vulkáni kúpon magasodik. 19 kápolnából, két templomból és a 
Szent Lépcsőkből áll. A csúcsról a városra és a Selmeci-hegység 
csúcsaira nyíló panoráma varázslatos. A gyönyörűséges, girbe-

gurba utcácskákkal teli város fő látványossága a csodás óváros ékes-
sége, Európa egyik legnagyobb Szentháromság szobra, valamint 
az UNESCO világörökségként nyilvántartott Óvár. A város alatti 
Glanzenberg-tárnába is leereszkedünk. Szállás Besztercebányán.
2. nap. A Felvidék egyik legbájosabb mesefaluja, Úrvölgy. A falu 
szép főtere az egykori gazdagságról mesél. A Denná bányajárat, 
melynek bejáratát a legendás Permonik törpe szobra őrzi. A 
főtértől fedett lépcsősoron át közelíthető meg a 13. században 
épült ódon templom, melynek páratlan belső falfestményei 17-
18. századiak. A védelmi rendszer épen maradt bástyája, amely 
1644-ben épült. Úrvölgy község a népi építészet védett területe, 
egy élő skanzen. Séta a falu felett magasodó, hatalmas, történelmi 
meddőhányón.  Garamszeg Unesco Világörökségek sorába tartozó 
evangélikus fatemploma. Az északról érkezett mesterek munkája 
nyomán a skandináv építészet szokatlan elemeit is felfedhetjük. 
Ó-Zólyom, vagyis Besztercebánya: megtekintjük a főtér rene-
szánsz és barokk polgárházait, a székesegyházat, az őrtornyot, a 
várnegyedet, és az épen maradt Pap és Bányász bástyákat. A 700 
éves Radványi vásár, a „Vásárok vására” forgatagában elmerülni 
utunk különleges élménye lesz. Elsősorban a népi mesterségek 
jeles képviselőivel találkozhatunk itt, szlovákokkal, magyarokkal, 
lengyelekkel és csehekkel is. Tájjellegű ételeket ízlelhetünk, a kí-
sérő rendezvények pedig elsősorban a felvidéki folklórhagyomá-
nyokra épülnek.
3. nap. Zólyom vára, Balassi Bálint szülőhelye (emléktábla). 
Körmöcbánya: az egykori Magyar Királyság aranybányászatáról 
nevezetes bányavárosa és pénzverőhelye. Gyönyörű a várnegyed, 
benne a kettős védőfallal övezett Szent Katalin plébániatemp-
lommal. Az őrtoronyból mesés kilátásban lehet részünk. A főté-
ren található a középkortól fogva mind a mai napig, csaknem 700 
éve megszakítás nélkül működő Pénzverde. Az 1473-ban alapí-
tott Steiger sörgyárban sörkorcsolyával és sokfogásos kóstolóval 
várnak minket. Garamszentbenedek: a bencések egykori erődített 
apátságának építése bizonyítottan már 1075 előtt elkezdődött! A 
Kárpát-medence egyik legjelentősebb magyar kulturális emléké-
nek ékessége a lébényi temploméhoz, illetve a kassai dóméhoz 
hasonlítható gótikus kapu, rajta Mátyás király szobrával. A lévai 
várban tett sétával zárjuk utunkat. Érkezés 21 óráig Budapestre.

DUNA-DELTA - MOLDVA - BUKOVINA
Moldvai csángók között, a bukovinai székelyek 
nyomában, strandolással a Fekete-tengerben

2019.09.12-19. (8 nap, 7 éj)
Ár: 139.000 Ft/fő. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés, félpan-
ziós ellátás. Nem tartalmazza a 3 hajóút költségét: kb. 24.000 Ft.
Szállás: 1. éj Szentegyházán panzióban, 2. éj Dumbravénben, csán-
gó családoknál, 3-4. éj Sulinán és 5. éj Galacon szállodában, 6. éj 
Lészpeden csángó családoknál, 7. éj Kacsika környékén panzióban.
1. nap. Indulás: 5.00 Szfvár., 6.15 Bp. Egész napos utazás után 
érünk Székelyföldre, Szentegyházára.
2. nap. A varázslatos Gyimesekben az ezeréves határ látnivalói: Rá-
kóczi-vár, Kontumáci kápolna, a legkeletibb magyar vasúti őrház. 
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A moldvai csángó Pusztinán a Magyar Örökség-díjas Nyisztor Ilo-
na a legkeletibb Szent István-templomban énekel nekünk, melyet 
a falu heves tiltakozása miatt nem neveztek át a román egyházi 
hatalmasságok, más moldvai települések templomaival ellentét-
ben. A Magyar Házban a csángó gasztronómia remekeivel, és a 
helyi fiatalok lenyűgözően színvonalas és megható műsorával vár-
nak minket. Nagypatak: az egyetlen épen hagyott régi magyar fa-
templom, benne magyar feliratokkal (nagy dolog ez Moldvában!). 
Külsőrekecsinben, a skanzenszerű csángó faluban a mai napig vi-
seletben járnak az asszonyok erdőre, mezőre és a falu utcáin is. 
Buszunk előre viszi a csomagjainkat, mi pedig az erdőn keresztül, 
fél órás gyaloglás után érünk szállásunkra, Dumbravénbe, ahol 
nagy szeretettel várnak minket a helyi családok.
3. nap. Utazás a Duna-Deltába. Tulcsán hajóra szállunk és a Duna-
Delta fő ágán hajózva, a közutaktól 60-80 km-re lévő Sulinára ér-
kezünk, a „Duna kapujába”. A 4 ezres városka mellett torkollik a 
Duna a Fekete-tengerbe. A négy világítótorony városában lesz a 
szállásunk. Marad a vacsoráig 2-3 óránk tengerparti fürdőzésre. 
4. nap.  Európa legnagyobb összefüggő vadvízi világában, óriás ná-
dasok mellett, kisebb-nagyobb csatornákon és tavakon, tavirózsa 
mezőkön keresztül haladva madármegfigyelő hajókirándulást te-
szünk. A Világörökség részét képező Duna-delta Európa talán leg-
nagyobb madárparadicsoma, több mint háromszáz fajnak, köztük 
nagy pelikán kolóniának ad otthont. Az állatvilága is egyedülálló. 
Letea szigetére kikötve 400 éves ártéri tölgy erdők, szabadon élő 
lovak és homokdűnék között kirándulunk, miközben megcsodáljuk 
az orchideákat, és ha szerencsénk van, akár aranysakált is látha-
tunk.
5. nap.  Délelőtt ismét strandolhatunk. Délben indulunk vissza 
hajóval Tulcsára, komppal átkelünk a Dunán. Este szállás Galacon.
6. nap. Galac egy érdekes helyszín a magyar történelemben. 
Az egyik városrészt, ami korábban önálló település volt, ma is 
Magyarrévnek nevezik. A név eredete egészen csodálatos módon 
893-ba nyúlik vissza, amikor az etelközi magyarok Simon bolgár 
fejedelem ellen indulva itt keltek át a Dunán. A katolikus temp-
lomban egy csángó pap szolgál, aki megismerteti velünk a kis helyi 
közösség életét. Foltest: megható érzés, hogy a Kárpátoktól ilyen 
távol magyar szóval köszöntenek és mérhetetlen vendégszeretet-

tel fogadnak bennünket melegszívű csángó emberek, egy teljesen 
románok lakta vidéken. Ellátogatunk a kis katolikus templomba, 
ahol Nádasfalu egykori javasasszonya, Fergyes Bori néni meséli el 
a foltesti csángó közösség történetét. Mintha rokonokat látogat-
nánk: a Fergyes-család tagjai mint rég nem látott rokonokat lát-
nak vendégül minket gazdag helyi ízekből álló lakomára. Bákóban 
megtekintjük a néprajzi múzeumot, ahol sok csángómagyar vonat-
kozású népi kulturális emléket találunk. Szállás a moldvai csángó 
Lészpeden.
7. nap. A legészakibb, magyarlakta csángó faluban, Szabófalván 
a legarchaikusabb, 800 évvel ezelőttihez hasonlatos magyar di-
alektus él az idősek ajkán. A falu kulturális örökségéért az árral 
szemben harcoló Perka Mihály mutatja be néprajzi magángyűj-
teményét. Továbbutazva hamarosan Bukovinába érünk. „Tiszte-
let a szülőföldnek”: a madéfalvi veszedelem után Székelyföldről 
elüldözött magyarok 7 falut alapítottak Bukovinában. Az ő leszár-
mazottaikat 3 nagy hullámban (1800-es évek vége, első és máso-
dik világháború időszaka) telepítették haza, az Al-Duna mentére 
és Dél-Erdélybe. Hadikfalván felkeressük a Néprajzi Múzeumot, 
amely híven őrzi az egykori székelység tárgyi és szellemi értéke-
it. Andrásfalva portái székelyesen rendezettek, tiszták, virágosak. 
Felkeressük a temetőt és a templomot, melyek a mai napig árul-
kodnak a korábbi lakókról. Felkeressük Kacsikát, a bukovinai és a 
moldvai katolikusok legnagyobb búcsújáró helyszínét.
8. nap. Megtekintjük az 1500-as években épített, más bukovinai ősi 
ortodox templomokkal együtt a világörökség részét képező, kívül 
belül teljes egészében középkori freskókkal borított Szucsavica ko-
lostorát. Az idő függvényében, kisebb, de annál színesebb megál-
lókkal hazautazunk. 22 óra körül érünk Budapestre.

DEBRECENBE KÉNE MENNI
A kálvinista Róma és a Hortobágy látnivalói

2019.09.14. 
Ár: 9.500 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés. 
Honismereti vezető: Posch Ede

Indulás: 6.00 Szfvár., 7.00 Bp. Debrecen az ország második legna-
gyobb városa, páratlan történelmi, kulturális és épített örökség-
gel. Négy órát időzünk a cívis városban, a kálvinista Rómában, és 
egy percet sem fogunk unatkozni! Felkeressük a város jelképét, a 
református Nagytemplomot, ahol 1849-ben kimondták a Habs-
burgok trónfosztását. Ellátogatunk az ország iskolájaként emlege-
tett Református Kollégiumba. Itt tanult Szabó Magda is, akinek 
emlékházát 2017-ben avatták fel, az írónő 100. születésnapján. Az 
emlékházat is felkeressük majd. Ismerkedünk a belvárossal és ter-
mészetesen a híres Nagyerdőt is megjárjuk. A Hortobágyi Nemzeti 
Parkban számtalan látnivaló vár ránk, mint például a Kilenclyukú 
híd, a Pásztormúzeum, a nemzeti park látogatóközpontjának re-
mek kiállításai, vagy a nevezetes Vadmadárkórház madárröptéi. 
Hazaindulás előtt betérünk a legendás Hortobágyi Csárdába, va-
csorázni. Érkezés Budapestre 21, Székesfehérvárra 22 óra körül.
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ŐRÁLLÓK ÚTJÁN
Utazás a történelmi Őrvidéken és Muravidéken

2019.09.19-22. (4 nap, 3 éj)               Ausztia - Szlovénia - Magyaro.
Ár: 44.000 Ft. Tartalmazza: utazást, szállást félpanzióval, honisme-
reti vezetést

Szállás: 1 éjszaka Kőszegen és 2 éjszaka Magyarszombatfán, panzióban
1 nap. A mai Ausztriában. Indulás: 5.45 Budapest, 6.45 Szfvár. Sa-
vanyúkút, a monarchia kedvelt fürdő- és gyógyüdülőhelye száz 
éves ősfás parkkal, rózsakerttel, kilátóval. Lakompak az Esterházy 
uradalom része. Tarródy Mátyás kuruc hadvezér síremléke a kas-
tély parkjában látható. Doborján: Liszt Ferenc szülőháza ad ott-
hont méltán népszerű zeneszerzőnk Emlékmúzeumának. Lánzsér 
vára: Őrvidék valaha volt legnagyobb erődítménye Magyarország 
és Alsó-Ausztria egykori határán. 
2. nap. Burgerland. Borostyánkő vára a híres Afrika-kuta-
tó Almásy László gróf szülőhelye. Sziklamúzeuma bemutatja a 
nemesszerpentinek évszázados bányászati múltját. Máriafalva 
késő gótikus temploma az Őrvidék egyik legragyogóbb műemléke: 
egyes elemei a Zsolnay-gyárban készültek, színes ablakai magyar 
szenteket ábrázolnak. A híres felsőlövői evangélikus gimnázium 
Vas vármegye legszínvonalasabb oktatási intézménye volt. A te-
lepülés határában áll Burgenland egyetlen Anschluss Emlékműve. 
Alsóőr Tájmúzeuma a burgenlandi magyarság értékeinek kincses-
tára. Másfél órás könnyű séta a Hármashatárra. 
3. nap. Őrség. Velemér: a „Fények temploma”, a Kárpát-meden-
ce egyik legkülönlegesebb szakrális építménye. Magyarszombat-
fa: az őrségi fazekasság központja. Tóth János fazekasmester az 
ősi családi hagyomány továbbéltetője. Szalafő: Pityerszer Népi 
Műemlékegyüttes az archaikus őrségi építészet és településszer-
kezet őrzője. A Batha Porta és Mangalicafarmon hagyományos 
eljárással állítják elő az Őrség „zöld aranyát”. Ebéd az Őrségi Ízek 
Portáján: langalló és dödölle citromfű teával. Falatozás a melegen 
gőzölgő ízletes rétesből. Szőce: séta a jégkorszak végéről megma-
radt Tőzegmohás Lápréten, kristálytiszta patak mentén, ritka és kü-
lönleges növények, tőzegmohák között. Nagyrákos: a tájházat és 
kovácsműhelyt a polgármesterasszony mutatja be. 
4. nap. Muravidék (Szlovénia). Nagytótlak: 13. századi Szent 
Miklós körtemplom belsője lenyűgöző szakrális freskókkal van 
díszítve. Dobronak: Közép-Európa legnagyobb orchideafarmja eg-
zotikus növényekkel. A szomszédos Bakonaki-tó energiapontjai jó-
tékony hatással vannak különböző szervi bajokra. Séta a Szent Vid 
forráshoz, és a felette lévő Szent Vid kápolnához. Muravidéki pa-
rasztlakoma a Gasztroangyal sorozatból ismerős Hancsik-tanyán. 
Lendva: a Bánffy-Esterházy várkastély, hetési szőttesekkel, Zala 
György emlékszobájával. A Szentháromság kápolna Hadik Mihály 
hős vitéz mumifikálódott holttestét rejti üvegkoporsóban. A főté-
ren áll a Makovecz-féle kultúrpalota, cukrászdájában kiváló desz-
szertet szolgálnak fel. 
Érkezés Budapestre 21.30, Székesfehérvárra 22.30 óra körül.

A HÍRÖS VÁROS, BUGACI ÉLMÉNYEKKEL
Kecskemét látnivalói, bugaci lovasprogram,  

vacsora a Karikás csárdában
2019.09.21. 
Ár: 8.800 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés. Honisme-
reti vezető: Posch Ede

Indulás: 7.00 Szfvár., 8.00 Bp. A Hírös Város felfedezését a Zwack 
Pálinka Manufaktúrában kezdjük, a pálinkakészítés titkaival is-
merkedve, jóféle kecskeméti barackpálinkát kóstolgatva. Aztán 
szétnézünk a híresen szép belvárosban. Belülről is felfedezzük 
Kecskemét két legismertebb, legszebb épületét, a Városházát 
és a Cifrapalotát. Délután a Kiskunsági Nemzeti Park szívébe, 
Bugacpusztára indulunk. Megtekintjük a több száz éves pusztai töl-
gyek mellett álló, kör alakú Pásztormúzeumot, majd lovaskocsira 
szállunk. Útközben láthatjuk a pusztában legelésző őshonos ma-
gyar állatokat, a szürke marhákat, rackajuhokat, és a híres bugaci 
sárga ménest. A program fénypontjának ígérkező lovas parádéban 
a csikósok mutatják be tudományukat. Kora este megízlelhetjük 
a Karikás csárda hagyományos magyar ételspecialitásait. Érkezés: 
20.30 Bp., 21.30 Szfvár. 

VARÁZSLATOS DÉL-ERDÉLY
Kalandozás Verne Gyula birodalmában

2019.09.25-09.29. (5 nap, 4 éj)
Ár: 64.900 Ft. Tartalmazza: utazást, szállást félpanzióval, honisme-
reti vezetést és a folklór programokat

Szállás: 1 éj Kimpulunyágon, a Turisztikai Központ kiváló panziójá-
ban, ill. 3 éj Csernakeresztúron, bukovinai székely panzióban 
1. nap. Indulás: 4:45-kor Székesfehérvárról, 6:00-kor Budapestről. 
Újbázos: a Temes folyó árterületén fekvő 60 hektáros Dendrológi-
ai Parkban a tulipánfa, az amerikai diófa és a vörös tölgy mellett 
ázsiai fafajták, biloba fák és magnóliák is láthatók. Temesrékas: a 
Bánság legrégebbi bortermelő vidéke, ahol a 15. század óta készí-
tik Bacchus kedvelt italát. Válogatás és kóstoló a Cramele Recas 
pincészet kiváló, díjnyertes boraiból. 
2. nap. Látogatás az őskori maradványokat rejtő Boli-barlangba, 
melynek falát a magyar címer díszíti. Őraljaboldogfalva: Erdély 
talán legértékesebb református temploma és a Kendeffy család 
gyönyörű kastélya. Alsófarkadin: Nopcsa László kúriája (kívülről). 
Demsus: Románia legértékesebb, legrégibb ortodox temploma, 
melyben nem is olyan rég még magyar reformátusok is imádkoz-
tak. A Retyezát lábánál egy sziklaormon magasodik Malomvíz-
Kolcvár, a Kendeffyek ősi erődítménye. A legenda szerint ez a vár 
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ihlette meg Jules Vernét Várkastély a Kárpátokban című regényé-
nek megírásához. A Retyezát tövében fellelhető Rudolf trónörökös 
sziklába vájt magyar nyelvű emléktáblája.  
3. nap. Déva híres várának meglátogatása, séta a félévezredes 
múlttal bíró Magna Curia kertjében. A kastély Bethlen Gábor tu-
lajdona volt. A Szent Ferenc Alapítvány Böjte Csaba atyai kezei alatt 
gyermekek ezreinek ad új életet. A 13-14. századi zeykfalvi templom 
falába római kori köveket építettek be. Vajdahunyad: Erdély leg-
szebb és legromantikusabb várkastélya. Látogatás a vajdahunyadi 
Magyar Házban.  Feresd: gyönyörű fekvésű havasi román falucska, 
ahol folklórműsor és házi ételkülönlegességek várnak minket.
4. nap. Piski: a Dédácsi Botanikus Kert Erdély talán legszebb arbo-
rétuma. Kelnek 13. századi erődtemploma az UNESCO világörök-
ség része. Gyulafehérvár: séta a történelmi belvárosban. Püspöki 
székesegyház, püspöki palota, fejedelmi palota, az egykori tiszti 
kaszinó, magyar iskola.  Algyógy: Erdély legkorábbi körtemploma. 
Feredőgyógyon lazítás a Fürdő gyógyító medencéiben. A római 
fürdőtől nem messze, a település határában látható a Gyógy-pa-
tak 15 méteres vízesése. Csernakeresztúron bukovinai székelyek 
műsora vár.
5. nap. Marosillye: látogatás a legnagyobb erdélyi fejedelem szü-
lőházába. Kirándulás Solymos várához, ahonnét gyönyörű kilátás 
vetül a Maros-folyó völgyére. Lippa: a város egyetlen török időkből 
fennmaradt épülete, a Bazár. Máriaradna: a bánsági katolikusok 
búcsújáró kegytemploma. Arad: a Szabadság-téren áll Zala György 
Hungária szoborkompozíciója. Érkezés Budapestre 21:00 körül. 

A DÉLI-KÁRPÁTOK GYÖNGYSZEME  
– KIS-RETYEZÁT

Túra a zergék hazájában
2019.09.25-29. (5 nap, 4 éj)
Ár: 64.900 Ft. Tartalmazza: utazást, szállást félpanzióval, honisme-
reti és túravezetést, valamint folklór programot

Szállás: 3 éj Kimpulunyágon, a Turisztikai Központ kiváló panziójá-
ban, ill. 1 éj Csernakeresztúron, bukovinai székely panzióban 
A Retyezát a Kárpátok tájképileg egyik legszebb, legértékesebb 
hegysége. Glaciális formái és gazdag élővilága miatt a legizgalma-
sabb mindközül.
1. nap. Indulás: 4.45-kor Székesfehérvárról, 6.00-kor Budapestről. 
Újbázos: a Temes folyó árterületén fekvő 60 hektáros Dendroló-
giai Parkban a tulipánfa, az amerikai diófa és a vörös tölgy mellett 
ázsiai fafajták, biloba fák és magnóliák is láthatók. Temesrékas: a 
Bánság legrégebbi bortermelő vidéke, ahol a 15. század óta készí-
tik Bacchus kedvelt italát. Válogatás és kóstoló a Cramele Recas 
pincészet kiváló, díjnyertes boraiból. 
2. nap. Egész napos túrák a Piule-csúcs meghódítására. 16-17 km-t 
teszünk meg, 1000 méter szintemelkedéssel. A Szkorota-völgytől 
indulunk a Templom szikláig (1458 m), ahonnan a Szkorota-
nyeregbe (1920 m) érkezünk. Innen könnyen elérjük a Kis-Retyezát 
legmagasabb pontját, a Piule-csúcsot (2081 m). A Plésa kolostort 
érintve érünk vissza szállásunkra.

3. nap: 16 km vár ránk, 900 méter körüli szintemelkedéssel. Regge-
li után csodálatos túrát teszünk a Jorgován-kőhöz. Erdészeti úton 
indulunk a Soarbele-völgybe. Elérjük a Feneketlen-tavat (1576 
m), majd a Paltina-nyeregből továbbhaladva elérjük a legendás 
Jorgován-kő (2014 m) csúcsát. Körbetekintve elképesztő panorá-
mában lesz részünk.
4. nap. Könnyű kirándulásra indulunk a Lázár-völgyi és a Nagy-
völgyi vízesésekhez. Látogatás az őskori maradványokat rejtő Boli-
barlangba, melynek falát a magyar címer díszíti. Természet alkotta 
különleges kegyhelynek számít, hiszen a barlang falán Szűz Mária 
alakja sejlik fel. Csernakeresztúron bukovinai székelyek műsora vár.
5. nap. Marosillye: látogatás a legnagyobb erdélyi fejedelem szü-
lőházába. Kirándulás Solymos várához, ahonnét gyönyörű kilátás 
vetül a Maros-folyó völgyére. Lippa: a város egyetlen török időkből 
fennmaradt épülete, a Bazár. Máriaradna: a bánsági katolikusok 
búcsújáró kegytemploma. Arad: a Szabadság-téren áll Zala György 
Hungária szoborkompozíciója.
Érkezés Budapestre 21, Székesfehérvárra 22 óra körül. 

IZGALMAS ÉLMÉNYEK A BÁNSÁGBAN, 
MEGEMLÉKEZÉS ARADON
Hajózással a Kazán-szorosban,  

Temesvárral és Herkulesfürdővel
2019.10.04-06. (3 nap, 2 éj)
Ár: 45.000 Ft. Tartalmazza: utazást, szállást félpanzióval, honisme-
reti vezetést, hajózást a Kazán-szorosban
Szállás: 2 éj Herkulesfürdőn, panzióban

1. nap. Indulás: 5:00 Szfvár., 6.15 Bp. Nagycsanád: a Szent István 
király által alapított Csanádi püspökség és a vele azonos nevű 
vármegye székhelye. A templomban miséző oltárként szolgál az 
ezer éves Szent Gellért-szarkofág. Nagyszentmiklós: Felbis Péter 
honismereti vezetése mellett tekintjük meg a Bartók-szobrot, vala-
mint a szép Nákó-kastélyt, amelyben Bartók emlékszoba található. 
Temesvár: 300 ezres soknemzetiségű város megannyi gyönyörű 
történelmi épülettel, színes terekkel, tágas és virágos parkokkal, 
hangulatos kávézókkal.
2. nap. Reggeli séta Herkulesfürdőn, a villa- és szállodasoron. Az 
egykor ragyogó pompájú épületek – mint például a Szapáry-fürdő 
– ma jobbára az enyészet martalékai, de néhány műemlék vissza-
nyerte eredeti szépségét. Gyógyvizű forrásai ma is nagyon nép-
szerűek és fellelhetőek. Dunatölgyesről hajókirándulást teszünk 
a Kazán-szorosba. Rövid megálló Veterani tábornok barlangjánál. 
Könnyű séta a Csukár-hegy sziklaszirtjéhez, amely a Duna felett 
csaknem 500 méterrel magasodik a Kazán-szoros fölé, ahonnan a 
látvány lenyűgöző. Szörényvár: római település, a középkori szöré-
nyi vár és a hajógyár a Duna parton.  
3. nap. Arad. A vértanúk emlékére celebrált szentmisén veszünk 
részt a városközpontban álló gyönyörű, barokk Páduai Szent An-
tal minorita katedrálisban. A tiszteletadás a Szabadság-szobornál 
folytatódik. Zala György alkotása a vértanúk emlékezetére készült. 
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A szoborcsoport tagjai, Az ébredő szabadság, a Harckészség és 
az Áldozatkészség, a Haldokló harcos, illetve a csoport főalakja, 
Hungária szobra egyenként is brilliáns művészi alkotások. Város-
nézés: a Városháza, az Új Színház, a magyar főúri paloták, a Kul-
túrpalota szintén a szép magyar időket idézik. Az 1896-ban épült 
Víztorony pedig igazi ipartörténeti kuriózum, benne kiállítással. 
Szabadidő után a Vesztőhelyre megyünk. A 13 aradi vértanú ki-
végzésének helyszínén lévő emlékműnél tartott koszorúzó ünnep-
ség után hazautazunk. Érkezés Budapestre 21:00 körül. 

GESZTENYEÜNNEP VELEMBEN,  
AUSZTRIAI KIRÁNDULÁSSAL

A mesebeli Velem, csúcs a határon,  
kőszegi városnézés

2019.10.05. 
Ár: 9.500 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés. 
Honismereti vezető: Posch Ede

Indulás Bp. 6.00, Szfvár., 7.15. A napot a mesebelien szép Velem-
ben kezdjük. Az aprócska falu gasztronómiai kincse a gesztenye. A 
hagyományos Gesztenyeünnepen gesztenyés finomságokat, lán-
gost, langallót, pecsenyét, házi rétest, frissen préselt mustot és fi-
nom borokat kóstolgathatunk. Az Írottkő a régi rendszerben tiltott 
hegy volt, itt húzódott a hírhedt vasfüggöny. Kis ausztriai kitérővel, 
busszal kacskaringózunk fel az őszi színekben pompázó erdőség-
ben, egészen a csúcs közelébe. A parkolóból 15-20 perces sétá-
val kaptatunk fel a Dunántúl legmagasabb hegyére (883 méter). 
Kőszeg Magyarország egyik legszebb kisvárosa, melynek nemzeti 
örökséggé nyilvánított belvárosában érintetlenül fennmaradt, kö-
zépkori hangulatú házak sorakoznak. A történelmi óváros mellett 
a Jurisics-vár Kőszeg legérdekesebb látnivalója, amely már külső 
megjelenésével is erőt, hősies elszántságot sugároz. A városnézés 
végeztével igazán megérdemlünk egy kis pihenést, falatozást a fő-
tér valamely kellemes kávézójában vagy éttermében. 
Érkezés Székesfehérvárra 21, Budapestre 22 óra körül.

AZ ERDÉLYI MEZŐSÉG LEGJAVA  
ÉS A FEKETETÓI VÁSÁR

A Tordai sóbányával és kolozsvári látogatással
2019. 10.11-13. (3 nap, 2 éj)
Ár: 44.900 Ft. Tartalmazza: utazás, szállás, honismereti vezetés, 
félpanzió, műsor Széken
Szállás: a mezőségi Széken, panzióban
1. nap. Indulás: 5.15 Szvár., 6.30 Bp. Egyetlen programunk van 
mára: 4 órát töltünk Erdély legszínesebb, több száz éves múltra 
visszatekintő vásárában, Feketetón. Az elképesztően színes forga-
tagban románok, magyarok, cigányok árulnak mindent, de tényleg 
mindent, amit csak el tudunk képzelni. A gyönyörű Körös-völgyet 
több kilométer hosszan megtöltő vásár számunkra talán legérde-
kesebb részei a népművészek vására és a régiségeket áruló vásá-
rozók standjai, ahol sok egyéb mellett régi szász és magyar népi 
ritkaságokat, festményeket, régi pénzeket, világháborús ereklyé-
ket árulnak. Első nap megyünk, vagyis a teljes kínálatból válogat-
hatunk. Finom vacsorával várnak minket Széken. 

2. nap. A táncairól, zenéjéről, sajátos népi kultúrájáról és az élő 
népviseletéről híres Széken megtekintünk egy gyönyörű tisztaszo-
bát, gazdag tájházat és a tatárjárás után épített erődített reformá-
tus templomot. A széki asszonyok még manapság is a jellegzetes 
piros-fekete széki viseletben élik mindennapjaikat.  A szomszéd 
faluban, Bonchidán laknak a népdalból ismert „bonchidai me-
nyecskék”. Az Erdély Versailles-ának  is nevezett, 1650-es évek-
ben épített Bánffy-kastély, amely ma is a Bánffy-család tulajdona.  
Szamosújvár: az erdélyi örmények egykori fővárosa. Ismerkedés a 
TÉKA Alapítvány munkájával, ebéd a szórványkollégiumban. Euró-
pa legnagyobb örmény katolikus temploma, Rubens-oltárképpel. 
A 16. században épült Martinuzzi-kastély, és az ebből kialakított 
börtön épülete. Itt raboskodott Rúzsa Sándor is, akinek  a sírját 
is megtekintjük a börtön melletti temetőben. Válaszút: Wass 
Albert szülőkastélya (kívülről, nem látogatható) és a Kallós Alapít-
vány által fenntartott szórványkollégium. Kallós Zoltán nyughelye 
a kollégiumnak helyet adó Kallós-birtokon. A Kallós-múzeum Er-
dély legbecsesebb néprajzi gyűjteménye, értékes válaszúti, széki, 
kalotaszegi, gyimesi és moldvai csángó, valamint román és szász 
néprajzi tárgyakkal, berendezett tájjellegű tisztaszobákkal. Este 
széki táncbemutató.
3. nap. Kolozsvári városnézés. Azoknak, akik már ismerik Kolozs-
várt, a javaslatunk: gyönyörű séta a Brassai Sámul által 200 éve 
alapított Füvészkertben (botanikus kertben), ahol a világ minden 
tájáról származó, rendkívüli növényritkaságot, sőt, ősi, rejtélyes 
eredetű védőköveket is láthatunk. Utolsó állomásunk a BBC által 
a világ 10 legkülönlegesebb és legkevéssé ismert látnivalója közé 
sorolt Tordai Sóbánya. Érkezés 22 óráig Budapestre.

DARUHÚZÁS A HORTOBÁGYON,  
ÉS A HAJDÚSÁG TITKAI

Hajdúböszörmény, a hajdúk fészke,  
és amit a Hortobágy csak adhat

2019.10.19. 
Ár: 9.500 Ft. Tartalmazza: utazás, honismereti vezetés. 
Honismereti vezető: Posch Ede
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Indulás: 5.50 Szfvár., 7.00 Bp. A Bocskai István által alapított haj-
dúváros közelmúltban felújított főterén sétálgatva ismerkedünk 
Hajúböszörmény legszebb épületeivel, páratlan történelmi örök-
ségével. Az egykori református temetőben százával sorakoznak 
csónakos-kopjafák, amelyek felekezeti hovatartozástól független 
nemzeti szimbólummá váltak az idők során. A hajdúvárosból a 
puszta szívébe, Hortobágy településre visz az utunk, ahol sereg-
nyi látnivaló vár bennünket. Meglátogatjuk a Pásztormúzeumot 
és valamint a Körszín galériában berendezett kézműves kiállítást 
és vásárt, de vétek lenne kihagyni a híres Kilenclyukú híd  alapos 
szemrevételezését is. Megnézzük A darvak világa című kiállítást, 
majd filmvetítés mutatja be a szárnyas vándorok életét. A daru a 
nemzeti park jelképe és egyben az egyik legféltettebb természe-
ti értékünk. A több tízezer madár naponta ismétlődő vonulása, a 
daruhúzás a természet egyik csodája. A nemzeti park munkatár-
sának vezetésével indulunk a madarak nyomába. Mikor a darvak 
elpihennek, visszatérünk a faluba, ahol jellegzetes pusztai fogások-
kal vár bennünket az ország egyik leghíresebb étterme, a Hortobá-
gyi Csárda. Érkezés Budapestre 21, Székesfehérvárra 22 óra körül.

DÉLVIDÉKI VÉGVÁRTÚRA
Horvátországban, a Vajdaságban és az Al-Dunánál

2019.10.23-26. (4 nap, 3 éj)
Ár: 54.800 Ft. Tartalmazza: utazás, szállás, félpanzió, honismereti 
vezetés

Szállás: Palánka 1 éj panzióban, Székelykeve 2 éj (falusi turizmus)
1. nap. Indulás: 5.45 Szfvár., 7.00 Bp. A Dráván átkelve, a várban 
bebarangoljuk Eszék óvárosát. A Ferences rendiek udvarában lát-
juk a bombatölcsérekből és puskahüvelyekből állított Krisztus fe-
születet és „A fityó elgázolja a tankot” szoborkompozíciót. Vuko-
várra érve a délszláv háborúk egyik ikonikus városát ismerhetjük 
meg, ahol máig sok házon látni golyó és repesznyomokat. Meg-
látogatjuk a városi kórház alagsorában kialakított háborús múzeu-
mot. Hónapokon át, amíg kitartottak a horvát és magyar védők, 
több száz ember élt itt elképzelhetetlen körülmények között.  Újla-
ki vár és templom: Kapisztrán Szent János ereklyéi. A határátlépést 
követően érünk Palánkára, amely máig a vajdasági szlovákok egyik 
központjának számít.
2. nap.  Bács vára, Botond vezér egykori székhelye. Bácska név-
adó települése és vára máig büszkén hirdeti ezer éves történel-
münk letűnt lovagkorát. A Tarcal-hegység lankáin, a Szerémség-
ben felkeressük Zalánkemént, ahol hajóra szállunk és a Duna 
vizéről tekintjük meg a vár romjait, majd a Tisza dunai torko-
latát. Belgrád: a Kalemegdán parkon és három várkapun átkelve 
megérkezünk Nándorfehérvár várába. Főhajtással tisztelgünk a 
hősök emléke előtt a várban található emlékkőnél. Érkezés a szál-
láshelyünkre, Székelykevére az al-dunai székelyekhez, a Kárpát-
medence legdélebbi magyar településére.
3. nap. Felkeressük a kostolaci Viminacium római archeológiai 
parkot, amely szerepel az UNESCO világörökségi listáján. A vad-
regényes Kazán-szoros kapujába, a Dunához érve megcsodál-

juk Galambócot, a Zsigmond királyunk által is ostromolt várat. 
Megismerjük a Babakáj szikla legendáját, László vár történetét. 
Visszatérünk Székelykevére, ahol bukovinai székely mulatós estet 
élvezhetünk.
4. nap. Felkeressük a Konstantinápoly mintájára épült Szendrő vá-
rát, ahol Hunyadit fogva tartották és ahol Kinizsi Pál hősi halált 
halt. Pétervárad: a történelmi Magyarország második legna-
gyobb erődje, a Duna Gibraltárjaként emlegetett vár. Megcsodál-
juk Újvidék elénk táruló panorámáját, és bejárjuk a föld alatti ka-
zamatákat. Újvidéken, Délvidék legnagyobb városában sétálunk, 
megismerkedve annak magyar történelmével, szép belvárosával 
és épületeivel. 21 óra körül érkezünk meg Budapestre.

SZENT MÁRTON NAPI VIGASSÁG 
HOLLÓKŐN

Gasztronómiai élményekkel Palócföldön
2019.11.09. (szombat)
Ár: 8800 Ft. Tartalmazza: utazást, honismereti vezetést.
Honismereti vezető: egynapos útjaink népszerű vezetője, Posch Ede
Indulás: 6.45 Székesfehérvár, 8.00 Budapest. Az eseménydús őszi 
napot Palócország egyik leginkább hagyományőrző falujában a 
rimóci nyúl otthonában kezdjük. Megnézzük a híres „Fékető” azaz 
főkötő múzeumot és a tájházat ahol hamisítatlan rimóci tallérral vár-
nak bennünket. Hihetnénk, hogy amit a múzeumban látunk, napja-
inkra lassacskán a múlt homályába vész el – azonban következő állo-
másunkon látni fogjuk, hogy mégsem. Hollókő, ahol a palóc örökség 
a mindennapok része, az egyetlen magyar falu, amely szerepel az 
UNESCO világörökség listáján. Az Ófalu egy élő skanzen, ahol szinte 
minden egyes épület a jellegzetes palóc népi építészet gyöngysze-
me. A régi, rusztikus épületek mindegyike lakott ma is.
Felkeressük a jó állapotban fennmaradt, masszív hollókői várat 
és a vármúzeumot, a régi palóc életformát bemutató falumúze-
umot, és megismerkedhetünk a jellegzetes hollókői népviselettel. 
Minő szerencse: Hollókő bájos, fatornyos katolikus templomát 
éppen Szent Márton püspök tiszteletére emelték. A falu védő-
szentjének napja Hollókő egyik legnagyobb, legvidámabb ünne-
pe egyben, ahol olyannyira szívesen látják a vendégeket, hogy 
teával, forralt borral, zsíros kenyérrel kínálnak bennünket. Az 
Ófaluban felelevenítik Szent Márton legendás csodatételeit, s 
vitézi bemutatóval, párviadalokkal, középkori játékokkal szó-
rakoztatják a nagyérdeműt. És persze a libaságok sem marad-
hatnak ki a mókából: ne nagyon csodálkozzunk, ha a pocakos 
Döbrögi uraság és Ludas Matyi is előkerül valahonnan. A ven-
déglátóhelyeken pedig magától értetődően libából készült éte-
lekkel, s a környező borvidék legjobb boraival várnak bennünket.  
Hazaérkezés 20.30 óra körül Budapestre, 21.30 óra tájban Szé-
kesfehérvárra.
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Csillagösvény
utazási iroda
otthonról hazamegyünk

székesfehérvár, Pozsonyi. u. 23. 
Tel.: (22) 726-123; 06 20 4 574 754 
hazajaro@csillagosveny.utazas.hu 
www.csillagosveny.utazas.hu

Budapesti 
indulás 
is!

RODOSTÓ - ISZTAMBUL - 
NÁNDORFEHÉRVÁR - BULGÁRIA

II. Rákóczi Ferenc és Thököly Imre nyomában  
Törökországban, Bulgária magyar emlékei

2019.10.19-27. (9 nap, 8 éj)
Ár: 148.000 Ft. Tartalmazza: utazás, szállás igényes szállodákban 
és panziókban, vacsora, kivéve Isztambulban (itt egyénileg), ide-
genvezetés, zenés székely mulató est.
Szállás: 1. éj Székelykevén (Szerbia), 2. éj Rodostón, 3-5. éj Isztam-
bulban, 6. éj Plovdivban (Bulgária), 7. éj Szófiában, 8. éj Vidinben 
(Bulgária).
1. nap. Indulás 5.45 Szfvár., 7.00 Bp. 13-14 óra között érünk Bel-
grádba. A Kalemegdán-parkon és három várkapun átkelve érke-
zünk Nándorfehérvár várába, ahol a Hunyadi és Kapisztrán lába 
által is koptatott köveken járva elénk tárul a Száva és a Duna össze-
folyása, és azok a helyszínek, amelyek a történelmünk egyik leghí-
resebb csatájának helyszínéül szolgáltak. Főhajtással tisztelgünk a 
hősök emlékkövénél. Zenés székely mulatós est.
2. nap. Egész napos utazás Rodostóra, a Márvány-tenger partjára. 
Megállók idő és a határátlépések függvényében.
3. nap. Rodostón (Tekirdag) a fejedelem szerzetesi módon élt, de 
körülötte, a Magyar utcában egész kis gyarmat alakult ki a buj-
dosókból. Az utca régi magyar házai közül több áll még ma is. A 
Rákóczi-sugárút mellett lévő Magyar Emlékparkban a Nagyságos 
Fejdelem és Mikes Kelemen szobrát látjuk. A gazdag gyűjteményt, 
többek között a fejedelem saját kezűleg faragott íróasztalát bemu-
tató Rodostói-házba látogatunk. A Márvány-tenger nyugati part-
vidékén közel 1000 méter magas hegyek közt utazunk tovább. Az 
út mellett ékszerdobozként bújnak meg az ókori alapítású egykori 
görög falvacskák. A több száz méter magasan kanyargó útról fan-
tasztikus panoráma tárul elénk a tündöklően kék tengerre és a 
Marmara-szigetekre. A varázslatos kis (volt) görög falu, Ucmakdere 
régi, jellegzetesen görögös faházai között helyben préselt olivaolaj 
vásárlásra is lehetőségünk lesz. Yeniköyben megállunk egy pano-
ráma teázóban. Másfél óra innen Isztambul, ahol óvároshoz közeli 
szállodában foglaljuk el szálláshelyünket.

4. nap.  A Kelet és a Nyugat találkozása a Boszporusz partján – 
Isztambul csodái Városnézés: Kék Mecset (Sultan Ahmed dzsámi), 
Ciszterna („elsüllyedt palota” - ókori földalatti víztározó), Ayasofya 
(1500 éves bizánci ortodox bazilika, ma múzeum), Topkapi szultáni 
palota és hárem, Boszporusz-híd. Késő délutántól szabadidő.
5. nap. Izmit, korábbi nevén Nikomédia a Márvány-tenger legke-
letibb részén, az İzmit-öböl partján fekszik. Izmit Székesfehérvár 

testvérvárosa. Felkelésének leverése után Thököly Imre Törökor-
szágba menekült, ahova később felesége, Zrínyi Ilona is követte. 
İzmitben telepedtek le, a szultán által nekik adományozott birto-
kon. Ma utca viseli Thököly Imre nevét. Felkeressük az Emlékhá-
zat, amely Felső-Magyarország fejedelmének és Zrínyi Ilonának 
állít emléket. Jó idő esetén strandolhatunk, vagy hajózási lehető-
ségünk lesz a Márvány-tengeren. 
6. nap. Délelőtt: szabadidő Isztambulban. Javasoljuk felkeresni a 
Grand Bazárt és fűszerpiacot. Szállás a bolgár Plovdivban.
7. nap. Plovdiv Európa egyik legrégebbi települése, amely 2019-
ben kontinensünk kulturális fővárosa lesz. Számtalan trák, római 
és bizánci emlékekkel rendelkezik. A Dzsumaja téren áll az 500 
éves mecset, nem messze található a Római körszínház. Szófia. 
A fő nevezetességek (Bojana templom – UNSECO Világörökség 
része, Szent Szófia templom, gyógyfürdő, vásárcsarnok, színház, 
stb.) megtekintése mellett Kossuthra, Petőfire, Kánitz Félixre, Nagy 
Lászlóra is emlékezünk. A bolgár fővárosban Petőfi-domborművet 
és Kossuth-emléktáblát avattak, a szófiai Magyar Intézetben pedig 
Nagy László költőnk bronz mellszobra látható.

8. nap. Különleges élmény lesz a Szófia feletti Vitosa-hegyről 
elénk táruló város panorámája. Csiproveci kolostor: a 10. szá-
zadból származó szakrális központ Rilai Szent Iván Esztergomba 
elhurcolt, majd onnan visszaszolgáltatott ereklyéit őrzi. A Kossuth 
Lajossal is jó kapcsolatot ápoló Dunyov István hős honvédtiszt 
mellszobránál hajtunk fejet, aki a Temes megyei Vingára telepített 
bolgárok leszármazottja volt. Vinga ma is bolgárok lakta kisváros 
a magyar-román határ közelében. A helytörténeti múzeum gaz-
dag kiállításának egyik terme a bánsági bolgároknak állít emléket. 
Belogradcsik sziklái. A különleges formák hasonlatosak a Grand 
kanyonhoz vöröses színük miatt, vagy a görögországi Meteorák 
szikláit is eszünkbe juttathatják. A mesevilágra legjobban a kö-
zépkori erődből pillanthatunk rá, ahonnan 360 fokos körpanorá-
ma tárul elénk. Az erőd (Aka Kaleto) maga is ráépült a kövekre és 
szerencsére még nem kapta el a felújítási láz, megmaradtak a régi 
vaslépcsők, illetve a kőbe vésett feljárók.
9. nap. Vidin (magyar nevén Bodony) – városnézés, magyar szem-
mel. A világosi fegyverletétel után Orsovánál kelt át a Dunán a 
török kézben lévő Vidinbe Magyarország kormányzója, Kossuth 
Lajos, kíséretével és sok-sok honvédtiszttel. Korábban megfordult 
már a városban Mikes Kelemen és Rákóczi József, a vezérlő fejede-
lem fia is. Vidinben az 1848-49-es szabadságharcból menekülők 
tábora a városfal és a Duna partszakasza között állt. Innen írta Kos-
suth Lajos ismert körlevelét, a híres Vidini-levelet. Baba Vidaként 
ismert vára mellett ütött sátrat Kossuth több ezer fős emigráns 
csoportja. Hazaindulunk. 22 óra körül érkezünk meg Budapestre. 


