2014-ben a Kárpáteurópa Utazási Iroda szervezésében
ismét elindul az

ÖSSZNEMZETI ZARÁNDOKVONAT
a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz

a Csíksomlyói Búcsúra, Erdélybe!

Elõfoglalási kedvezménnyel 2013. december 30-ig:

59.900 Ft/fõ
Az utazás idõpontja: 2014. június 06 - 09.
4 nap félpanzióval, programmal, szállás székely-magyar családoknál,
utazás különvonattal.
Kedvezményes jelentkezés 40% elõleg befizetésével. A teljes részvételi díj
kifizetésének határideje: december 30.

Jöjjön velünk Ön is, ünnepeljünk együtt!
Kárpáteurópa Utazási Iroda
1036 Budapest, Szépvölgyi út 3/a.
telefon: +36 1 368 6296
www.karpateuropa.hu
karpateuropa@karpateuropa.hu

KÜLÖNVONATTAL A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚRA

CSÍKSOMLYÓ EXPRESSZ - SZÉKELY GYORS
2014. június 06-09. (4 nap, 3 éjszaka)
Elsõ nap (június 06. péntek)
A Csíksomlyó Expressz Szombathelyrõl indul, felszállási
lehetõségek Budapestre érkezés elõtt a Dunántúlon:
Szombathely, Sopron, Kapuvár, Csorna, Gyõr, Komárom,
Tatabánya. A Székely Gyors Budapestrõl, a Keleti pályaudvarról indul. A két vonatot itt kapcsolják össze, majd Össznemzeti
Zarándokvonatként indul tovább. Kelet-magyarországi felszállási lehetõségek : Szolnok, Püspökladány.
Érkezés a határra (Biharkeresztes-Biharpüspöki) a déli órákban, majd indulás tovább a Nagyvárad (Sebes-Körös völgye) –
Kalotaszeg – Kolozsvár – Szamosújvár – Dés – Déda – Gyergyószentmiklós – Felcsík, Alcsík útvonalon. Útközben áthaladunk és lehetõség szerint megismerkedünk a települések
kulturális és történelmi nevezetességeivel:
- a néprajzáról messzeföldön híres Kalotaszeggel,
- Kolozsvárral, Mátyás király szülõvárosával, az örmények is
lakta várossal, a Mezõség nyugati peremén épült
Szamosújvárral, Rózsa Sándor nyughelyével,
- a Kis- és a Nagy-Szamos összefolyásánál fekvõ Déssel,
- Dédával, ahol Wass Albert közismert regénye, A funtineli
boszorkány cselekménye kezdõdik,
- Gyergyószentmiklóssal, valamint a Maros és az Olt forrásvidékével.
Megérkezés a Székelyföldre, ahol több településen foglaljuk el
szálláshelyünket Felcsíkon, illetve Alcsíkon.
Második nap (június 07. szombat)
Reggeli után indulás a szálláshelyek vasútállomásairól az
utaskísérõk irányításával. Érkezés Csíkszereda vasútállomására
majd a keresztaljakkal gyalog megyünk Csíksomlyóra. Itt
felkapaszkodunk a Kis- és Nagy-somlyó közötti nyeregbe, ahol
több százezer zarándok társaságában a Makovecz Imre tervezte
színpadon felállított oltárnál részt veszünk a 12:30-kor kezdõdõ
szentmisén. Ezt követõen érdemes egyénileg meglátogatni a
Csodatévõ Szûz Mária szobrot a Csíksomlyó-i kegytemplomban.
A délutáni szabadidõben fakultatív séta Csíkszereda központjában. Estebéd a vendéglátóknál vagy falusi vendéglõben.
Figyelem! Aki elszakadt a csoportjától menjen a csíkszeredai
vasútállomásra az idegenvezetõje által megadott idõpontra!!!
Harmadik nap (június 08. vasárnap)
Reggeli a vendéglátóknál, majd indulás Csíkmadéfalva érintésével a Gyimesekbe, az Ezeréves határhoz. Alcsíkból és
Felcsíkból két szerelvényként érkezik Csíkmadéfalvára a
Csíksomlyó Expressz és a Székely Gyors. Innen összekapcsolva
õket, egy szerelvényként mennek tovább a Gyimesekbe.
Útvonal: Karakó-völgyhíd – Lóvész – Gyimesközéplok –
Gyimesbükk, a történelmi Magyarország vasúti határállomása.

Gyimesbükkön megtekintjük a Rákóczi vár romjait, és a vár
tövében, az Ezeréves határon álló, felújított, 30. számú MÁV
õrházat (a MÁV egykoron legkeletibb õrháza), illetve részt
veszünk a kontumáci kápolnánál celebrált szentmisén.
A délutáni órákban visszaindulás Csíkmadéfalvára, ahol a
Csíksomlyó Expressz és a Székely Gyors kettéválik. A Székely
Gyors megy tovább Felcsíkba, a Csíksomlyó Expressz pedig
viszi tovább utasait Alcsíkba. Érkezést követõen estebéd a szállásokon, vendégfagadóknál vagy falusi vendéglõkben.
Negyedik nap (június 09. hétfõ)
A Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz közös szerelvénye
a kora reggeli órákban együtt indul útnak Felcsíkból, Alcsíkon át,
Erdély déli útvonalán Sepsiszentgyörgyön, Brassón,
Segesváron, Déván, Aradon keresztül Magyarországra.
Magyarországon leszállás:
Békéscsabán és Szolnokon.
(Várható érkezés idõpontját késõbb közöljük). Érkezés
Budapest-Keleti pályaudvarra az esti órákban.
A Székely Gyors útja itt véget ér, de a Csíksomlyó Expressz a
jól megszokott dunántúli útvonalán továbbszállítja utasait a
fõvárostól Szombathelyig. Leszállási lehetõségek a hazaútnál
ugyanazokon az állomásokon, mint az indulásnál.
Utazás: össznemzeti különvonattal.
Szállás: alcsíki és felcsíki falvakban, a faluturizmus keretében
székely-magyar családoknál fürdõszobás, két-, háromágyas
szobákban, esetenként panzióban. Az egyes vasútállomásokon a
szállásadók várják a vendégeket.
Ellátás: félpanzió. A tájra jellemzõ ízek.

Ár: 62 900 Ft/fõ
59 900 Ft/fõ (elõfoglalási kedvezménnyel december
30-ig)
(Egyágyas szoba nem lehetséges!)
I.osztály felár: 15 000 Ft/fõ
Csak vonatjegy: 30 000 Ft/fõ
A részvételi díj tartalmazza a 4 napi programot, idegenvezetést,
a különvonat útiköltségét másodosztályon, három éjszakai szállást
magánházaknál, két-, háromágyas, pótágyazható szobákban, félpanziós ellátással.
A részvételi díj nem tartalmazza: személyes kiadások, fakultatív
programok, útlemondási biztosítás, fakultatív BBP biztosítás.
Figyelem! Az I. osztályú helyeket biztosító kocsik ablaka a légkondicionálás miatt nem lehúzható!
A költõpénz kalkulációjánál figyelembe kell venni, hogy a
romániai árszínvonal megközelíti a magyarországit. Lejt érdemes
vinni. A vonatba sorolva étkezõ-bisztrókocsi közlekedik, amelyen
lehetõség van könnyû ételek, illetve üdítõk elfogyasztására.

