
Mottó: Nincs út a boldogsághoz, az út maga a boldogság! 

 

Túra és kultúra 

BARANGOLÁS DÉLVIDÉKEN és DÉL-ERDÉLYBEN 

MÁV Vezérigazgatóság SC Természetbarát Szakosztályának programja 

2017. július 18-25 

 
A körutazás célja: Túrázva ismerkedni Bácska, Szerémség, Bánság, Al-Duna, Hátszeg, Bihar Alsó-

Maros áttörés természeti, történelmi és kulturális nevezetességeivel 

Útvonal: Budapest –Tompa – Szabadka – Újvidék - Székelykeve – Pancsova – Nándorfehérvár- 
Székelykeve – Szendrő – Pozsarevác – Galambóc – Vaskapu – Orsova – Dunaorbágy – 
Csernakeresztúr– Brád – Bucsum – Detonáta – Csernakeresztúr – Déva - Marosillye – 
Solymos – Arad – Nagylak – Budapest  

 

Időtartam: 8 nap (2017. július 18-25) 

Autóbuszos útvonalhossz: kb.2000 km. 

Utasbiztosítás: VTSZ tagok részére (várhatóan 2.600.- Ft/fő/8nap) 

Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd) 

Szükséges felszerelés: túraruházat, elemlámpa, fürdőruha 

Vezetés: a csoportot képzett honismereti vezetők kísérik a társasutazás kezdetétől annak végéig 

Honismereti vezetők: Faragó Zoltán Délvidéken, és Dr. Farkas György Erdélyben 

FŐBB ESEMÉNYEK: 
 Túrázunk a: 

o Kazán szorosban a Nagy Sukáron 
o Detonáta bazaltoszlopsorán 
o Cserna völgye menti hegyoldalakon 
o Páreng hegységben 2000m. fölött 
o Solymos várához 

 Városnézés Szabadka szecessziós városközpontjában, Nándorfehérváron (Belgrád 
belvárosában) és Újvidéken 
Kosztolányi Dezső emlékhelyek Szabadkán  

 Várlátogatás Nándorfehérváron, Péterváradon, Szendrőn, Galambócon és Solymoson 

 Az Európát megmentő 1456-os nándorfehérvári diadal története 

 Panorámautazás az Al- Dunai áttörés jobb oldalán Galambóc és a Vaskapu között 

 Rozgonyiné balladáját hallgatjuk Galambóc várában 

 Naszádos hajókirándulás az Aranyember történetének színhelyén a Kazán –szorosokban 

 Barlanglátogatás a Dunáról a Veteráni barlangban 

 Fürdési lehetőség a Duna vízgyűjtő „tavában” Baross Gábor-a vasminiszter emléktáblája a 
Duna bal partján 

 „Herkulesfürdői emlék”- Pazeller keringőjének varázsa Herkulesfürdőn  

 Séta Erzsébet királyné nyomában Herkulesfürdőn 

 Vaskapu, múzeumlátogatás, ismertető az erőmű gátrendszeréről, az Al-Duna 
szabályozásának eseményeiről 

 Római híd és erődítmény maradványai Szörényváron 

 Magashegyi utazás a Transalpina műúton (2140 m.magasan a tengerszint felett) a Páreng 
hegységben 

 Bethlen Gábor szülőháza Marosillyén 

 Bukovinai székelyek küzdelmes sorstörténete 

 Néptáncbemutató a csernakeresztúri hagyományőrzők előadásában 

 Zenés búcsúvacsora Csernakeresztúron 

 Koszorúzás Aradon a Szabadság szobornál   

 Aradhegyaljai borok kóstolója Ópáloson, Balla Géza pincésztében 

 Bukovinából Székelykevére és Csernakeresztúrra elszármazott székely családoknál 
személyes élményekkel megismerhetjük az őszinte szeretetet és barátságot 



 2 
RÉSZLETES PROGRAM: 

1.  nap Indulás: Budapestről, reggel 06:00 órakor  

 Határátkelő: Tompa 

Látnivalók: Szabadka (városnézés), Palics, Újvidék (városközpont), Pétervárad 
(várlátogatás) szíveslátás Székelykevén 

 Szállás és ellátás: 1. és 2. napon Székelykevén ”al-dunai székely”családoknál 
(faluturista gazdaságokban, 2 ágyas szobák, fürdőszoba használattal), reggeli a 
szálláshelyeken. 

2. nap Látnivalók: Nándorfehérvár (városnézés, várlátogatás), Zimony (Hunyadi torony) 
Székelykeve (közös vacsorák Dani Ernő kisvendéglőjében). 

3. nap Látnivalók: Szendrő (várlátogatás), Galambóc (várlátogatás), Al-Dunai panorámaút a 
szerb oldalon, határátkelő a Dunán a vaskapui duzzasztógáton, Orsova (városnézés, 
katolikus templom, ortodox kolostor gyönyörű rálátással az orsovai öbölre).  

Szállás és ellátás: a 3. 4. 5 napon Dunaorbágyon szállodában a Kazán-szoros 
bejáratával szemközt. 

4. nap Látnivalók: Kis Kazán és Nagy Kazán szorosok (2 órás hajónaszádos túra, Veteráni 
barlang Ponikova barlang, fakultatív program 10 Euro/fő), aki nem vesz részt a 
hajónaszádos túrán szabad program, fürdési lehetőség a Duna sodrásmentes 
vízében. Nagy Sukár (3 órás panorámatúra a Nagy Kazán szoros peremén. Vaskapu 
(múzeumlátogatás az erőműnél) rálátás a gátra és az erőműre, Szörényvár (a római 
Duna híd és castrum maradványai). 

5. nap Látnivalók: Domogled-hegység (4 órás túra a Fehér kereszthez Herkulesfürdő 
panorámájával), Herkulesfürdő (séta a Monarchia hangulatú üdülővárosban, fürdés 
termálvízben). 

6. nap Zsilvásárhely, Novaci, Páreng-hegység, Petrozsény (Transalpina - látványos műút a 
Déli-Kárpátokban több mint 2000 m.magasan, 2 órás magashegyi túra), Zsil völgye, 
Hátszeg, Csernakeresztúr. 

Szállás és ellátás: az 6. és 7. napon Csernakeresztúron „bukovinai székely” 
családoknál (faluturista gazdaságokban 2 ágyas szobák, fürdőszoba használattal).  

7. nap Látnivalók: Abrudbánya, Vulkán hegység(fotószünet), Detonáta (4 órás gyalogtúra a 
látványos bazaltoszlopokhoz), Déva(várlátogatás siklós felvonóval), Csernakeresztúr 
(közös vacsora és néptáncbemutató) 

8. nap Látnivalók: Marosillye (Bethlen Gábor szülőháza), Solymos (1,5 órás vártúra), 
Máriaradna (kegytemplom), Ópálos (kitűnő borok kóstolója a ménesi kadarkától a 
kékfrankosig), Arad (vértanúk emlékműve – koszorúzás, Szabadság-szobor) 

 Határátkelő: Nagylak 

Érkezés: Budapestre 22 óra körül 
 

Részvételi díj: 77000 Ft, (Ifjúsági kedvezmény 18 év alatt -10 000 Ft) 
Az összeg tartalmazza a vezetés, a félpanzió, a szállás, a borkóstoló és a belépők 
árát, kivéve a buszköltséget. 

Buszköltség: kb. 18.000.-Ft/fő 
A fenti program a csoportok igényeinek megfelelően, közös megegyezés alapján 
részben módosítható. 
A bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal, valamint a 
népköltészet remekeivel idézzük fel. 

Jelentkezés: 2017. január 26;  

Előleg befizetés: buszköltség 2017. március 23 
Budapest, 2016.december 04. 
 

Szervező: G. Nagy János; elérhetőség +36/30/519-0171; gnagymeister@gmail.com 
 


