
Erdélyi kirándulás 

1. nap: 

4:45-kor indultunk Kaposmérőből. Az 1. program Kolozsváron volt a botanikus kertben. 

Nagyon szép, kialakított hely. Ezután elindultunk Torockóra, ahol megvacsoráztunk, és a 

szállásunk is ott volt.   -731 km- 

Véleményünk: A hatalmas botanikus kertet bőven nem volt elég idő körbejárni, de így is 

különböző, csodaszép virágokat és növényeket láthattunk. A kilátóból is remek kilátás 

adódott. Kicsit késve, de megérkeztünk este Torockóra is. 

2. nap: 

Reggel 8:30-kor megreggeliztünk, és elindultunk a Tordai sóbányába. A körbevezetés után, 

egy alsóbb szinten különböző játékok vártak minket. A sóbánya a légutat és a tüdőt egyaránt 

tisztítja, így asztmásoknak, időseknek is ajánlott.  

Később Mezőpaniton találkoztunk a testvériskolánk 7. osztályos diákjaival, és körbevezettek a 

termekben. Játszottunk, fociztunk velük. A szállásunk ezen a napon Hargitafürdőn volt.             

-251 km- 

Véleményünk: A Tordai Sóbánya érdekes, és szép volt. Remekül viszhangzott egy részén. 

Miután végeztünk a körbejárással, az alján óriáskerekeztünk, pingpongoztunk. Még lehetőség 

lett volna golfozni, illetve csónakázni, bár ezt most az időkeret miatt mellőztük. A 

testvériskolából több emberrel is tartjuk a kapcsolatot. 

3. nap: 

A reggelt követően elmentünk a Madarasi Hargitára, ahol fentről láthattuk a gyönyörű tájat. 

Innen Csíkszereda és Csíksomlyón át, az Ezeréves határhoz, és a Rákóczi várhoz mentünk. 

Szállás és vacsora ismét Hargitafürdőn volt. -250 km- 

Véleményünk: Egy hosszú séta után, de felértünk A Madarasi Hargitára. A táj gyönyörű volt, 

élőben sokkal szebb, mint a képeken. A Rákóczy várhoz 99 lépcsőn mentünk fel, és ott is 

nagyon szép volt a látvány. 

4. nap: 

A reggelink elfogyasztása után, a Szent Anna tóhoz utaztunk, majd egy idegenvezető 

kíséretével bementünk a Mohosi Tőzeglápba. A Torjai Büdösbarlangba vettük utunkat, kis 

esővel, de ez sem tántorított el minket! Mikor bementük, éreztük a csodálatos illatot, és fel is 

melegedtünk. Nyomait Kézdivásárhelyig magunkon viseltük. Később majd Brassóban 

tartottunk városnézést, ezután pedig elmentünk Törcsváron lévő szállásunkba, az Angelica 

Üdülőközpontba. -196 km- 

Vélemény: A Szent Anna tó nagyon szép volt, és körbe is sétálhattuk. Sajnos betiltották a 

csonakázást, illetve fürdést. Később az idegenvezetővel mentünk át a Mohosi Tőzeglápon, 

ahol nagyon vigyáztunk, mert ha félrelépünk, elsüllyedhetünk. Közben új növényeket is 

láthattunk. 

 

 



5. nap: 

A reggeli után elmentünk a Drakula várához nézelődni. Draculát III.Vladimir-ről mintázták, aki 

kínzásairól volt híres (pl.: karóbahúzás, körte, stb…), bár ő sosem járt ott. Majd elmentünk 

Gyulafehérvárra is. Itt megnéztük a Székesegyházat, tisztelegtünk a Hunyadiak előtt, 

koszorúztunk a sírnál. Később Torockón szálltunk meg. -268 km- 

Vélemény: Dracula várában sok díszes szobát láthattunk, nagyon érdekes volt. Még egy-két 

rejtett átjárón is áthaladtunk. A székesegyház szép volt, itt koszorúztunk is. Az épület előtt 

árusoktól vehettünk kis ajándékokat. 

6. nap: 

Meghódítottuk a magos Déva várát, majd Aradon koszorúzással megemlékeztünk az Aradi 

vértanúkról. Kaposmérőbe a késő esti órákban érkeztünk meg. -624 km- 

Véleményünk: A tájak nagyon tetszettek, gyönyörűek voltak. Minden szálláson nagyon jó 

volt, és finom, gyerekbarát ételeket adtak. Az emberek miatt a hangulat is az egekbe szállt. 

Ez egy örök élmény marad számunkra. 

  

 


