
T Ú R A K I Í R Á S 

 

 

A pünkösdi ünnepekre – 2013. május 18-19-20. – 3 napos programot szervezünk a 

kolozsvári túratársakkal közösen. A programban sok kulturális elem, és túra is 

szerepel. Tervezett programok: 

 

1. nap  Nagyvárad , városnézés - a belváros szépen felújított épületei, Sas 

palota, Püspöki Székesegyház, Kanonoksor.  

Csucsa: Boncza-kastély – Ady-emlékszoba. 

  Bánffyhunyad (XIII. században épült református temploma). 

Magyarvalkó 

http://magyarvalko.mindenkilapja.hu/html/18029545/render/templom, 

Kalotaszeg  

Kalotaszeg leglátványosabb temploma Körösf őn,  az egész évben 

működő kirakodóvásárban ajándékvásárlási lehetőséggel.  

A késő délutáni órákban érkezés a szállásra. A szombati napon nincs 

szervezett étkezés, vacsora otthonról hozott elemózsia, de ha van rá 

igény, lehet meleg vacsorát rendelni, csak ezt jelezzétek előre. 

Szállás mindkét éjszaka Sztánán, a Kék Iringó kúriá ban, és a falu 

közösségi házában. 

 

2. nap  Reggeli (a szálláshelyen) után indulás autóbusszal, a váralmási  

Dezső-vár megtekintése. 11:30-kor Sztánán részt veszünk egy refor-

mátus istentiszteleten. Különleges élményben lesz részünk, mert a lelki 

feltöltődés mellett csodálatos látvány ér minket: az ünnepi alkalomra a 

hívek eredeti kalotaszegi népviseletben jelennek meg. 

Az istentisztelet után ebédelünk a Kék Iringóban, utána felkeressük 

Erdély nevezetes szülöttjének, Kós Károlynak a saját maga által terve-

zett lakóházát, a Varjúvárat . Majd felmászunk a közelben található 

Csigadombra , (régi miocén tengerfenék) és a Riszeg-tet őre. 

Este szalonnasütés, melyhez a szalonnát a kolozsvári barátaink 

ajándékba felajánlották. Kenyeret, zöldségeket mindenki magának 

hozza.  



 

3. nap  Bőséges reggelit kapunk, amiből lehet csomagolni útravalót is erre a 

napra. Reggeli után összepakolunk, indulunk Zilah felé. Felkeressük  

a Sárkányok Kertjét , majd Zsibón a Wesselényi kastélyt , és a 

botanikus kertet . Hazafelé rövid időre megállunk Nagykárolyban , 

megnézzük a mostanában felújított Károlyi kastélyt. 

 Érkezés hétfőn, a kora esti órákban. 

 

Indulás : 2013. május 18. szombat 7:00 órakor autóbusszal a Nagyállomás érkezési 

oldala felől 

Az utazás költsége : 40 fő esetén 13.000.- Ft,  kis busszal - 18 fő részvételével 

14.500.-Ft. 

 

Jelentkezés 5 ezer forint előleg befizetésével, május 8-ig a Szövetségben. 

 

Érdeklődni lehet: Lévai Gyöngy 06/30-655-66-61. 


