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A kirándulás első napján a problémamentes határátkelést követően nagyváradi belvárosi séta
következett.

A szecessziós épületek megtekintése, majd Ady
kedvenc kávéházának megtekintése után a Körösparti
Párizs hangulatát érezhették a tanulók. A Királyhágón
átkelve a szűkebb értelemben vett Erdélybe érkeztünk.

Kolozsvárra esőben érkeztünk, megtekintettük a Mátyásszobrot. Mátyás királyról már alsó tagozat óta gyűjtik a
tanulók az ismereteket. Felelevenítjük megválasztásnak
körülményeit, uralkodásának fontosabb pillanatait. A
szülőháza előtt egy tanuló az iskola másik nyelvén, angolul
mond el egy mondát, ami a nevéhez fűződik. A napi túrát
a Házsongárdi temetőnél zártuk.

Második napot a Tordai sóbányában kezdtük.
Megtapasztalhattuk a sóbánya magasságai és
mélységeit, illetve a csodálatos föld alatti atmoszférát.
Marosvásárhelyen a híres vásárhelyi promenádon
sétáltunk, majd megtekintettük a Kultúrpalotát. Olyan
szerencsénk volt, hogy a hangversenyteremben
bepillantást nyertünk a vásárhelyi szimfonikus zenekar
próbájába.

Erdőszentgyörgyön Rhedey Klaudia mellszobrát tekintettük meg.

A nap zárásaként a szovátai Medve-tavat jártuk körül.
Megismerkedtek a tanulók a heliothermikus tó
keletkezésével, gyógyhatásaival. A szálláshelyre vezető úton
rálátás nyílt a Marosszéki kerek erdőre. A Bucsin-tetőn átkelve
a gyergyói medencébe érkeztünk.

A gyergyócsomafalvi iskolalátogatás alkalmával a
tanulók közös programon vettek részt.

Következő úti cél a Gyilkos-tó és a Békás–szoros volt.

Ragyogó napsütésben tárult elénk Erdély talán legszebb tája.
A nap zárása egy gyergyószentmiklósi belvárosi séta volt.
Következő nap első programjaként a Maros forrásához túráztunk, és itt kóstoltuk meg a forrás vizét.
A Csíksomlyói Kegytemplomot kerestük fel, majd felgyalogoltunk a Pünkösdi búcsú helyszínére a
nyeregbe. Lefelé vezető utunkon borvizet kóstoltunk forrásból, mintha tudtuk volna, hogy
Homoródfürdőn a következő megállóhelyünkön felhőszakadás miatt a borvízkóstolás elmarad.
Máréfalván megtekintettük a csodálatos székely kapukat, majd Székelyudvarhelyen belvárosi séta
következett, majd ezt követően Farkaslakán megkoszorúztuk Tamási Áron síremlékét.
A napot Korondon zártuk, ahol egy kerámia manufaktúrát tekintettünk meg, a tanulók pedig
szabadprogram keretében válogathattak a kézműves portékák közül.

Utolsó napunkat Fehéregyházán kezdtük Petőfi Sándor síremlékének megkoszorúzásával. Utunkat
Segesváron folytattuk, ahol a páratlan szépségű felsővárosban tettünk túrát. Felmentünk a
diáklépcsőn, megnéztük a híres bástyákat, és a mesekönyvbe illő ódon, színes házakat.
A nap hátralévő részét utazással töltöttük, és estére értünk Székesfehérvárra.

