
SZÉKELYFÖLDI GYÓGYNÖVÉNYEK
2019. július 4-8.

Az utazás célja 
2019-ben már hatodik alkalommal látogatunk Székelyföldre szakmai 
utazás keretében. A gyógynövényeké a főszerep, autentikus tájakon
ismerkedünk gyógynövényes családokkal, de jut idő szabadidős
programokra is. Látnivalókban idén sem lesz hiány!

 

.  

- Énlaka - unitárius templom

- Homoródfürdő - borvízforrás

- Csíksomlyó - Kegytemplom, Hármashalom-oltár

Szakmai és szabadidős programok

-

 

Csíksomlyó - IV. Székelyföldi Gyógynövénynap

- Szentábrahámi gyógy- és fűszernövények - családi gazdaság

- Orotva - Halasági Csibi - családi gazdaság

 
- Kisgalambfalva -  - Kisgalamb Levendula

 

 

   

 
 

- Gyergyóditró - Jézus Szent Szíve-templom 



PROGRAM 

2019. július 4. (csütörtök) 
 

05:00 
 

Indulás az egyetemi kis körforgalomtól (lásd később)
Gyöngyösi Károly Róbert Campus 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. 
Kötelező és szükséges pihenők az utazás során. Vásárlás Korondon. 
Érkezés Csíksomlyóra a késő délutáni órákban. Szállás elfoglalása. 

 Vacsora

 

 
2019. július 5. (péntek)  

 

08:00 
 

Reggeli 
Délelőtt szabad program: séta a Somlyó-nyeregbe a Hármashalom-oltárhoz /  

 

 

  
 

 

 

2019. július 6. (szombat) 
 

08:00 

 

Reggeli 

 
 

 
 

2019. július 7. (vasárnap)
 

 

08:00 
 

Reggeli 

 

 
Gyergyóditró - Jézus Szent Szíve-templom   

Orotva - Halasági Csibi - családi gazdaság 
Gyógynövényteák, teakóstolás, - ebéd Orotván (költsége később) 

 
   

  
     

 Vacsora
 

2019. július 8. (hétfő)  
 

07:00 
 

Reggeli 
Hazautazás  - közben útravaló vásárlása Csíkszeredában. 
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Kegytemplom-látogatás
Ebéd 

Délután: IV. Székelyföldi Gyógynövénynap programjai Csíksomlyón

Előadások, termelők bemutatkozása (a program összeállítás alatt áll)

Homoródfürdő - borvízforrás www.lobogo.ro/hu/homorodfurdo-asvanyvizei/  
Vacsora

Kötelező és szükséges pihenők. Érkezés Gyöngyösre várhatóan az esti órákban

 

Farkaslaka - pihenő.  

Vacsora

 

 

 

 

 

Kisgalambfalva - Kisgalamb Levendula (közben kosárfonót is útba ejtünk)  

  

 
 

Énlaka - XV. században épült unitárius templom - ebéd Énlakán (költsége később)

http://csedoattila.blogspot.com/2013/01/enlaka.html

Szentábrahámi gyógy- és fűszernövények - családi gazdaság  
Gyógynövényteák, fűszerek, séta a kertben

 

 www.szentabrahami.ro 

http://erdelyben.info/2013/10/18/a-gyergyoditroi-jezus-szent-szive-templom/

https://www.halasagicsibi.ro/



Szállás
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány csíksomlyói Szent István Otthonában.
Csoportos elhelyezés 6-14 személyes (!) kollégiumi jellegű szobákban,

Érkezés napján vacsora, elutazás napján reggeli, közbenső napokon  
reggeli (egy ebéd) és vacsora. Vegetáriánus étkezés megoldható.  
 

 

Szállás 

1.900,- Ft/fő éj 4 éjszaka 7.600,- Ft/fő 
   
Ellátás 

Reggeli 500,- Ft/fő 4 reggeli 2.000,- Ft/fő 

Vacsora 800,- Ft/fő   4 vacsora 3.200,- Ft/fő 
 13.800,-  

A helyszínen fizetendő forintban! 
 

Indulás helye
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Utazás 
Utazás autóbusszal, maximális létszám 55 fő.  
Indulás 05:00 órakor Gyöngyösről az egyetemi Campus melletti kis körforgalomtól  
(lásd térkép, kép).  
 

Kérek engedélyt, hogy az autóval érkezők parkolhassanak a Campus területén.  
Behajtás a Hajnal utcai teherportán (lásd alul). 
 

Az utazás díja 22.500,- Ft/fő – teljes létszám esetén. 
 

  
 

Az utazáshoz érvényes személyi igazolvány vagy útlevél szükséges! 
 
 

Útvonal: Gyöngyös – Ártánd (határátkelőhely) – Csíksomlyó  
(kötelező és szükséges pihenőkkel) 
 
A nagyon távolról érkezők gyöngyösi szálláslehetőségét lásd később. 
 

 

Ebéd 1.000,- Ft/fő  1 ebéd  1.000,- Ft/fő 

(emeletes ágyak). Az egyedi elhelyezés nem biztosított.
Ellátás

↓

Behajtás a Campus
parkolóba a Hajnal 
utcai kapuból

↓
X

Indulás helyszíne

Szállás és ellátás összesen: Ft/fő

Csatlakozási lehetőség: Debrecen - Tesco Áruház, Berettyóújfalu - Tesco Áruház

Mátrai úti Spar áruház után balra

 



UTASBIZTOSÍTÁS 
Mindenki egyénileg gondoskodik utasbiztosításról! 
Térítésmentesen igényelhető az Európai Egészségbiztosítási Kártya, amellyel az EGT-s tagállamokban (így Romániában is) 
az ottani állami egészségbiztosítóval kapcsolatban álló orvosnál, kórházban csak sürgősségi egészségügyi ellátás vehető 
igénybe (magánorvosnál, magánkórházban nem).  

 

Az igényléshez szükséges: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ -kártya.  
Ki kell tölteni egy nyomtatványt, pár perc alatt elkészítik, kiadják a kártyát.  

 Akinek már van ilyen, ellenőrizze az érvényességét! Ha az érvényessége lejár  
míg ott tartózkodunk, már nem kötelesek külföldön elfogadni!  
Bizonyos á llamokban a magyarországinál szűkebb a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető szolgáltatások köre, 
továbbá egy külföldön elszenvedett baleset esetén a hazaszállítást csak kivételes esetben fedezi a kötelező 
egészségbiztosítás Európai Egészségbiztosítási Kártyával, ezért mindenképpen ajánlatos megfontolni külön 
utasbiztosítás megkötését is.  Többféle utasbiztosítás köthető az interneten is, a teljesség igénye nélkül: www.uniqa.hu 
www.eub.hu www.clb.hu stb. Bármely utazási irodában is váltható utasbiztosítás! 
 

PÉNZVÁLTÁS 
Az itthoni nagyobb pénzváltókban általában tartanak román lejt (RON). 1 RON = kb. 75 HUF.  
Az egyes programhelyszíneken általában forintot is elfogadnak, a boltokban azonban nem.  

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. MÁJUS 30.. 
E-mail: lakatos.mark@uni-eszterhazy.hu 

 

A férőhelyek feltöltése a jelentkezés sorrendjében történik! 
Az utazásra családtag, rokon, barátnő, barát, stb. jelentkezését is fogadjuk! 

 A jelentkezést e-mailben visszaigazolom! 
További információ: Lakatos Márk 70/772 -2222 

 

Jelen program nem minősül a külön jogszabályban meghatározott  
utazásszervezési, utazásközvetítői tevékenységnek!  

Indulás 
helyszíne

Diákhotel

↓

X

X

EGYÉB INFORMÁCIÓK  

Távolról érkezők szálláslehetősége Gyöngyösön 
Akik távolabbról, esetleg az ország másik szegletéből érkeznek, van lehetőség kedvezményes szállásra a Campus diákhotelében
(Károly Róbert Diákhotel, 3200 Gyöngyös, Bene út 69.). Mosdós szobák állnak rendelkezésre.    
A kedvezményes szállás díja 3.100,- Ft/fő/éj + 440 Ft IFA. Foglalásért a recepciót kell keresni: krhotel@kft.karolyrobert.hu  

   

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (korábban: OEP) weboldala szerint:  
„A Kártyát a járási hivatal a megye egész területére kiterjedő illetékességgel állítja ki, 
és kiadása térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, 
elvész, vagy ellopják.”

A foglalásban jelezni kell „Gyógynövényes szakmai utazás Erdélybe” Magasabb kategóriájú szobák is elérhetők.

A programváltoztatás joga fenntartva!
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