












Indulás: Gyülekezés 2014. június 6-án, pénteken este 21:45-ig a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium udvarán.
Bérelt buszunk 22:00-kor indul Erdélybe.
Érkezés: 2014. június 11-én éjfél után a kiindulási helyszínre.
Szállás:
1. éjszaka: buszon.
2. éjszaka: Inaktelkén (Cifra-Kalotaszeg) a református parókia vendégházában.
3. éjszaka: Torockón az unitárius parókia vendégházában.
4-5. éjszaka: Algyógyon a Református Ifjúsági Központban.
Költség: 33 000 Ft (utazás + szállás + étkezés + belépők). Költőpénz: Nem érdemes nagy összegű költőpénzt
hozni, mert egyéni vásárlásokra nem lesz lehetőség, minden szükségletet közös költségből fedezünk. Aki képeslapra
vagy más egyébre szeretne költeni, az még váltson itthon Román Lei-t.
Étkezés: Központilag lesz megoldva. A hideg élelmet (reggelire és ebédre valót) az iskolából elhozzuk, a meleg
vacsora pedig az egyes szállásokon lesz biztosítva.
Általános felszerelés: diákigazolvány, hálózsák, izolír, (7 embernek kell, velük külön megbeszélve), saját
gyógyszerek, kés vagy bicska, konzervnyitó, váltócipő és váltózokni, bakancs vagy túracipő a túrához, tisztasági
eszközök, meleg öltözet (vékony kabátra szükség lehet rossz idő esetén), nejlonzacskók a vízmentes csomagolásra,
kulacs a vízutánpótlás biztosítására. Mivel minden nap csillagtúrázunk, ezért érdemes hozni egy kis hátizsákot az
aznapi ennivalónak, esőkabátnak. Hermetikusan záró műanyag doboz jól jön az elektronikus dolgoknak.
- Pataktúrára: műanyag szandál vagy tornacipő és fürdőruha a legjobb felszerelés.
- Barlangaszáshoz: olyan ruha, amit nem sajnálsz; biciklis vagy egyéb sisak a fej védelmére, fejlámpa.
Pakolás: Próbáld meg a lehető legkevesebbet hozni, mert a buszoknak általában kicsi a csomagtere. Kerüld a
papírdobozba és különféle szatyrokba való csomagolást, ill. kartonszámra ne vásárolj vizeket, mert úgy sem lesz
elég, csak a helyet foglalja. Csomagodat vedd kétfelé (de ne több felé!): legyen egy kisebb hátitáska, amelyben
benne vannak személyes irataid, pénzed, fényképezőgéped, továbbá egy pulóver, esőkabát, egy közepes méretű
ásványvizes palack. Ezt vidd fel a busz fedélzetére. A nagycsomagodba legyen minden, amit egész nap nem
használsz, amit csak este a szálláshely elfoglalása után kell elővenned.
Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány + esőkabát + Európai Egészségbiztosítási
Kártya (kiváltásához infó: oep.hu)!
A Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint ezen felül, ha szükségesnek tartja.

Tervezett program:
Június 6.: Indulás 22 órakor Esztergomból, az éjszakát a buszon utazással
töltjük.
Június 7.: Reggel 5-6 között érkezés Rév faluba (Vadu Crişului). Miután
megreggeliztünk egy kb. 5 órás túrára indulunk a Sebes-Körös áttörésben. A
kék pont jelzésen kezdünk felmászni az áttörés tetejére, miután felértünk
pazar kilátásban lesz részünk a Sebes-Körös szurdokvölgyére. A Zichybarlangnál ereszkedünk be a szurdokba, majd a folyó mentén sétálunk ki
Vársonkolyos (Şuncuiuş) faluba. Itt a falu végén újból bemegyünk a SebesKörös szurdokvölgyére, viszont most másfajta túrára indulunk: miután
elértük a folyót egy barlangbejárathoz érkezünk. A Szelek-barlangja, Európa
egyik legnagyobb barlangja, közel 50 km hosszúságú, ebben teszünk egy kis
túrát a Kolozsvári Barlangász Kör barlangászainak vezetésével. A barlang
egyébként csak vezetővel látogatható, nincs megnyitva a nagyközönség
számára. A barlangtúra után elbúcsúzunk a Királyerdő karsztvidékétől és
délután továbbutazunk szállásunk felé, de útközben mindenképp megállunk
Körösfőn (Izvoru Crişului), ahol megtekintjük a kazettás famennyezetéről
híres református templomot. Mindezek után szállásunkra megyünk
Inaktelkére (Inucu), amely Cifra-Kalotaszeg közepén található.
Június 8.: Reggel folytatjuk utunkat, Gyalunál rámegyünk az A3-as
autópályára, mellyen Tordáig (Turda) utazunk, itt lekanyarodunk Borrév
(Buru) érintésével Torockószentgyörgyre (Colţeşti). Torockószentgyörgyön
megtekintjük a Toroczkai-várat, amely a Toroczkai család „sasfészke” volt a
középkorban. Innen a kék kereszt jelzésen felmegyünk a Székely-kőre (1129
m), ahonnan gyönyörű körpanorámában lehet részünk. Innen nincs más
hátra, minthogy leereszkedjünk Torockóra (Rimetea) a piros sáv jelzésen és
elfoglaljuk szállásunkat (a busz a szállásnál fog várni minket). Szentmise a
Kis Szent Teréz Gyermekotthon kápolnájában lesz.
Június 9.: Reggel elhagyjuk Torockót és kb. félórás utazás után érjük el mai
napi első megállónkat: Nagyenyedet (Aiud). Itt a Bethlen Gábor Kollégium
udvarán megtekintjük az itt végzettek emléktábláját, amelyen több híres
magyar is szerepel. Nagyenyedet elhagyva Marosszentimrére (Sântimbru)
utazunk, ahol körbejárjuk XIII. századi templom romjait. Délben már
Gyulafehérvár (Alba Julia) 1000 éves Székesegyházában teszünk látogatást,
ahol megtekintjük a hatalmas erődrendszert is. A délutánt a Szászföld letűnt
emlékeinek felkutatásával töltjük: elsőként Vingárd (Vingard) templomát
nézzük meg. A gótikus templom most a mező közepén áll üresen,
elhagyatottan. A következő megállónk: Buzd (Boz) erődtemploma, ahol egy
példát láthatunk a több tucat szász erődtemplomok közül. Végül utolsó
erődtemplomunk Kereszténysziget (Criştian), mely tornyából nagyszerű
kilátás nyílik az egész épületegyüttesre és a környező vidékre. A nap
lezárásaképpen körbesétálunk Nagyszebenben, a szászföld „fővárosában”. Itt
megismerkedünk a szász városi építészettel is. Szállásunkra menet betérünk
Szászvárosra (Oraştie), ahol a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Szent Erzsébet
Gyermekotthonával ismerkedünk meg. Szállásunk a közeli Algyógyon (Geoagiu)
lesz, ahol egymás után két éjszakát töltünk.
Június 10.: Reggeli után negyed órás buszozással érjük el Erdőfalvát (Ardeu), ahol a
Glódi-szurdok (Cheile Glodului) bejárására indulunk. A szurdok néhol olyan szűk,
hogy teljesen bele kell mennünk a vízbe, nagy valószínűséggel ezt nem ússzuk meg
szárazon. Dél körül elindulunk nyugat felé, következő megállónk Brád (Brad) felett
található Grohot-i természetes híd. Délután, ha marad időnk, megállunk Krecsunesd
(Crăciuneşti) természetvédelmi területén és teszünk egy sétát a védett területen.
Június 11.: Reggel elhagyjuk szállásunkat, első megállónk Marosillyén (Ilia) Bethlen
Gábor szülőháza a Veres-bástya. Következő állomásunk, Guraszáda (Gurasada), ahol
körbejárjuk az Árpád-kori körtemplomot (rotundát). Délben már remélhetőleg
Solymos-várából szemléljük a csodás kilátást a Maros völgyére. Tervek szerint
délután 14 órára érkezünk Kiskőrösre. Elsőként megtekintjük Petőfi Szülőházát, majd
strandolásra lesz lehetőség. A nap utolsó programja a Kiskőrösi Közúti Múzeum, ahol
a tárlatvezetés után lesz időnk gyakorlatban is kipróbálni az egyes gépeket. Mindezek
után vacsora, majd elindulunk Esztergomba, érkezés éjfél után a Frankába.

