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DÉL-ERDÉLY ÉS A VASKAPU-SZOROS 
 

1. nap: Indulás a kora reggeli órákban. A határátlépés után Aradon a Vértanúk emlékművénél 

kegyelettel adózunk a 48-as hősöknek. Ezt követően Temesváron városnézés: Dóm tér, 
Szentháromság oszlop, Dóm, vastuskós ház, Hunyadi kastély. Tovább utazunk 
Herkulesfürdőre, rövid városnézés, majd este a szállások elfoglalása. 

 
2. nap: Reggeli után utazás Orsovaba, ahol hajóra szállunk, és a Duna egyik gyönyörű 

szurdokvölgyét, a Vaskapu szorost ismerjük meg, mely szoros Jókai Mórt is megihlette. 
Délután utunkat továbbfolytatjuk, s Vajdahunyadon a Hunyadiak gótikus várkastélyát 
tekintjük meg, majd Déva városával ismerkedünk: Magna Curia, belváros. Este szállások 
elfoglalása Déván. 

 
3. nap: Egész napos kirándulás a Fogarasi havasokba, pihenő a Bilea tengerszemnél. Késő délután 

Prázsmáron a Világörökség részét képező, XIII. században épült gótikus erődtemplomot 
látogatjuk meg. Este a szállások elfoglalása. 

 
4. nap: Városnézés a szászok fővárosában, Brassóban: régi városháza, Fekete templom, piactér. 

Sinaian meglátogatjuk a pazar berendezésű Peles kastélyt, a román királyok gyönyörű nyári 
rezidenciáját. A délutáni órákban a híres törcsvári kastély, azaz a Drakula kastély misztikus 
középkori szobáiban barangolhatunk.  Este a szállások elfoglalása. 

 
5. nap: Hazaindulunk, utazás a Fogarasi-havasok lábai mentén Szászföld legszebb városába, 

Nagyszebenbe. Városnézés: Óváros, régi városháza, Bukenthal ház. Ezt követően 
Gyulafehérváron városnézés: Károly kapuk, fejedelmek lakóháza püspöki palota. Folyamatos 
utazás rövid pihenőkkel, érkezés Magyarországra a késő esti órákban. 

 

Hotel**/*** félpanzió 
2-3 ágyas fürdőszobás szobák 

egész évben 

Részvételi díj miskolci, nyíregyházi, debreceni 
és budapesti indulással 

89.900 Ft/fő 

Üdülőhelyi illeték 1.900 Ft/fő 

Vacsora (4 alkalom) 13.900 Ft/fő 

 
Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 4 éj szállás, 4 félpanzió és az idegenvezetés 
díját. Nem tartalmazza a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját.  
Dunántúli csoportjaink kérjék árajánlatunkat a km többlet miatt. 
 
Időpontok: www.adriaholiday.hu 
 
Belépők: 

 Felnőtt: Nyugdíjas: Diák: 

Vajdahunyad -
Hunyadiak gótikus 
várkastélya 

27 RON 12 RON 7 RON 

Hajózás a Dunán: 15 Eur   

Déva felvonó a várhoz: 12 RON 7 RON 7 RON 

Bilea-tó – libegő 30 RON  8 RON (12 év alatt) 

Cenk-hegy – libegő: 16 RON   

Drakula kastély: 35 RON   
 

A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek, kismértékben változhatnak. 
 

 
 

 

Élményekben gazdag utazást kívánunk! 

http://www.adriaholiday.hu/

