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1. nap: A nagyváradi várban sétáltunk, amely vitathatatlanul az egyik legjelentősebb késő középkori 

építészeti műemlék Erdélyben. Ezt követően rövid sétát tettünk a belvárosban. Király-hágóra mentünk, 

ahonnan káprázatos panoráma nyílik Erdélyországra. 

2. nap: Szovátafürdőn, a Medve-tó körül tett frissítő sétát követően ellátogattunk a Parajdi sóbányába, 

amely Európa egyik legnagyobb sótartaléka. Itt egy kellemes túrát tettünk a sószorosban, ahol a só 

különleges formáival ismerkedtünk meg. Majd Korondon egy sóvágó műhelybe látogattunk, ahol 

megismerhettük a parajdi só felhasználásának módjait, majd látogatást tettünk egy hagyományőrző 

fazekas családnál, ahol a mester megmutatta műhelyét. A kedvcsináló után a fazekasságról híres 

Korond főutcáján sétálunk az állandó kirakodóvásárban, ahol emléktárgyakat vásároltak a tanulók. Este 

elfoglaltuk a szállást Farkaslakán. 

3. nap: Szejkefürdőn Orbán Balázs sírjához látogatunk, melyhez székelykapuk során át gyalogoltunk. 

Innen átsétáltunk az Orbán Balázs Emlékközpontba, ahol interaktív kiállítást tekinthetünk meg az 

életéről, majd a Mini Erdély parkba. A Mini Erdély park Szejkefürdő legújabb csodás látványossága, 

ahol szó szerint bejárhatjuk Erdélyt, és láthatjuk a legfőbb nevezetességek élethű reprodukcióit. Ezt 

követően traktor vontatta szekereken utaztunk Szentegyházáról a Madarasi-Hargitára., hogy két 

gyaloglás után feljussunk a Madarasi-Hargita tetejére, ahonnan belátni egész Székelyföldet. 

4. nap: Székelyvarságra látogatunk, ahol egy kényelmes tempójú sétát követően a Csorgókő vízeséshez 

és a Jézus kútjához jutottunk el. Ezt követően házi finomságokkal vendégeltek meg minket, majd 

megtekinthetjtük egy hagyományos eszközökkel dolgozó zsindelykészítő munkáját. Visszafele 

megtekinthetünk egy kicsi vízimalmot, és a benne rejlő múzeumot. Ezt követően Székelyudvarhelyen, 

a 95%-ban magyarlakta város szép főterén és környékén tettünk sétát, ahol láttuk a Vasszékelyt, Orbán 

Balázs síremlékét, a turulmadaras millenniumi emlékművet és a Történelmi szoborparkot. Este részt 

vettünk egy táncos-zenés mulatságon a Boróka Néptáncegyüttes jóvoltából. 

5. nap: a reggeli bepakolást követően elindultunk hazafelé. Fehéregyházán koszorút helyeztünk el az 

Ispánkútnál, a költő feltételezett elestének helyszínén, majd Segesvár várfalakkal és bástyákkal 

körülölelt történelmi központjában álltunk meg egy városnézésre. amely 1999 óta világörökségi 

oltalom alatt áll. Megtekintettük Petőfi Sándor szobrát a Szent József római katolikus templom és a 

Csizmadia bástyák közötti kis parkban. Ismerkedünk az erdélyi szászok világával. 


