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ERDÉLYI KIRÁNDULÁS AZ EZERÉVES 

HATÁRON, OJTOZ ÉS KÖRNYÉKÉN 

 
 

 
 

                            

 

Programok 
 

Április 23:  

 érkezés, szállás elfoglalása  

 estebéd, vagy vacsora: húsleves gazdagon, gyümölcs mártással, Barackos túrós lepény  

 

Április 24 :  

 8.00 - bőséges reggeli 

 9.00 - indulás a sósmezei haditemetőhöz, ahol elkezdjük a temető sírjainak rendbetételét.  

 Ebéd a helyszínen: bográcsgulyás, darázsfészek.  

 16.00 - Visszaindulás tervezett időpontja  

A magyar történelmi helyszínek megtekintése idegenvezetővel és a csapat itteni koordinátora,  

Rózsa József társaságában.  

 19:00-kor – vacsora: bécsiszelet, krumplipüré, vegyes saláta, eper kehely 

 Vacsora után: kötetlen szabad foglalkozás, közös beszélgetések, éneklés a tábortűz körül 

 

Április 25 : 

 8:00 – reggeli 

 Kirándulás:  

o Kézdivásárhely, Főtér 

o Csernát, Hasszma, Tájmúzeumok 

o Gelence, 13. századbeli Szent Imre templom 

o Zabola Mikes gróf kastélya  

o lovaglási lehetőség a Sacramento lovardánál 

 Ebéd 

 15:00 – visszaindulás tervezett időpontja  

 19:00-kor: vadpörkölt, túrógombóc, fagylalttal  
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Április 26.:  

 7:30 – reggeli 

 8:30 – indulás a Kalabucs tetőre, ahova kb. 30 km-es izgalmas túra megtétele után jutunk el 

terepjárókkal, utolsó 2 km-es szakasz pedig gyalog teszük meg.  

A helyszínen: Hadi temető rendbetétel 

 Ebéd : hideg egységcsomag  

 Visszaindulás tervezett időpontja: délutáni órákban.  

 Vacsora 20:00-kor: töltött káposzta, füstölt csülökkel, vargabéles 

 

Április 27.: 

 8:00 – reggeli 

 őserdő látogatás: Faültetési program 

 Ebéd : pityóka tokány üstben, kürtős kalács  

 Visszaindulás tervezett időpontja: délutáni órákban 

 tanácskozás, az elmúlt napok összegzése  

 Este ünnepi vacsora, tábortűz rakása 

 

Április 28.: 

 reggeli után visszaindulás 

 

   

Költségek: napi 10.000 forint /fő 

 

A részvételi díj tartalmazza: 

 a teljes háromszori étkezést 

 szállást 

 folyamatos büfészolgáltatást: gyümölcs, egészséges édesség és ital  

 Teljes útiköltséget a helyszínen 

 terepjáró, lovas szekér használatának költségét 

 mindenki részére gumicsizmát (kérünk méretlistát)  

 esőköpeny  

 szerszámok, munkaeszközök  
  

 

 

Jelentkezési határidő: 2019.03.20. 

Foglaló: 2019.03.31. 50% 

Elhelyezés: 2, 3, 4, 5 ágyas szobák 

Díj: 10.000Ft / nap, + 15.000 Ft útiköltség 

Utazás: autóbusszal, max 50 fő 

Szülők is jöhetnek. 

Diákoknak a szállás ingyenes abban az esetben ha szülővel, nagyszülővel jön, csak az étkezés fizetendő 

5.000 Ft/nap + utiköltség                             


