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BARANGOLÁS

HÁROMSZÉKEN

Tisztelt Intézményvezetők, Tisztelt Pedagógusok!
A 2017/18. évre vonatkozó “Határtalanul” pályázattal kapcsolatban ajánlom szíves figyelmükbe
ajánlatomat. 1998 óta szervezek magyar, román és angol nyelven turisztikai programokat
Székelyföldön és egész Erdély területén. Közel 20 éves szakmai tapasztalatom, kiterjedt erdélyi és
magyarországi kapcsolataim révén, módomban áll az Önök részére a “Határtalanul”
programhoz magas szintű szakmai programot, mind a tanulóknak mind pedig a kísérő
pedagógusoknak teljes ellátást biztosító és semmiféle önrész hozzáadását nem igénylő,
felejthetetlen élménysorozat biztosítását, valamint a program teljes (pályázati) lebonyolítását
ajánlani!
Amennyiben ajánlatom felkeltette érdeklődésüket, kérem vegyék fel a kapcsolatot magyarországi
megbízottammal, aki mindenben a segítségükre lesz:
dr. Ulbert Mónika Szilvia
pályázati tanácsadó, állami projektszakértő – CHRISDIMEN Alapítvány
telefon: 70/3264855;
e-mail cím: drulbert.chd@gmail.com
AJÁNLAT (20 diákkal kalkulálva)
Szállás:
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A 26 fő befogadására alkalmas Sólyomkő Panzió és Kulcsos házban, 4 éjszaka.
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Étkezés: (teljes ellátás)
Reggeli a szálláshelyen, napközben szendvicsebéd, majd kétfogásos vacsora a szálláshelyen.
Utazás:
Indulástól hazaérkezésig ugyanaz az autóbusz szállítja a csoportot.
Biztonság:
Minden csoportot kísér egy olyan helyi pedagógus, aki bármely probléma esetén a helyi
hatóságokkal és/vagy egészségügyi intézetekkel tudja tartani a kapcsolatot.
Szolgáltatás: utazásszervezés, pályázatírás; segítség a beszámolóhoz; programszervezés
(anyagszükséglet, kézműves foglalkozások, zenés táncest, fúvos zenekar előadás, lovas
szekerezés, tematikus gyalogtúra, részvételi oklevelek); idegenvezetés, összes belépő.
Önrész:
Nincs.
Kísérőtanároknak:
Ingyenes részvétel és teljes ellátás, valamint csoportonként maximum 3 kísérőtanár részére napi
költségtérítés
Program:
1. nap: érkezés a szállásra és vacsora
2. nap: Reggeli után indulás Erdővidék felfedezésére. Kisbacon megismerése gyalogosan a
kővetkező útvonalon: Régi papilak épület – Vízimalom (működő) - Tájház – Benedek Elek
Emlékház. Kézműves foglalkozás a tematikus falulátogató túra alatt. Ismerkedés helyi diákokkal.
Délutáni órákban autóbusszal Vargyas községben a híres fafaragó Sütő család és a falu
fontosabb turisztikai látványosságainak meglátogatása. Ezt követően a megye határán található
Vargyas – szoros Természetvédelmi Terület a cél (9 km busszal). A szorosig és szorosban
összesen 4 km-t gyalogtúra, mely közben felfedezhetőek azok a barlangok, ahova elődeink a
tatárok elől menekültek. Visszaérkezés a szálláshelyre az esti órákban és vacsora. Vacsora
után zenés buli a helyi diákok és pedagógusok társaságában.
3. nap: Délelőtt városnéző séta Kézdivásárhely központjában, ahol betekintést nyerhető a város
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múltjába. Gábor Áron szobra előtt a hős tűzérőrnagy életútjának felidézése. Kézdiszentlélek
határában a vártemplomtól gyalogosan (1 km) a zarándokok által használt úton seta a Perkő
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kápolnához. Ismerkedés Kézdiszentlélek és a perkői Szent István kápolna történetével.
Visszaúton a kiskászoni Bucsújárok emlékház meglátogatása gyalogosan (3 km).
Délután gyalogtúra Bálványosra a fürdő környéki gazdag turisztikai látványosságok
sokszínűségében: Bálványos vár romjai, Bálványos borvízfürdő, Torjai Büdős barlang (kénes),
„Apor lányok feredeje.” Ezt követően a csernátoni Haszmann Pál falumúzeum meglátogatása, a
múzeum udvarán kézműves foglalkozás. Visszaérkezés a szálláshelyre az esti órákban és
vacsora. Vacsora után a helyi fúvos zenekar előadása.
4. nap:
Délelőtt Zágon községben a Mikes – Szentkereszty kúria és a Mikes-tölgyek meglátogatása.
Zágonból az úti cél: Óriáspince, ami a Székely Vágta és háromszéki hagyományos rendezvények
helyszíne, majd a 659 méter magas emlékmű mellől körbetekintjük Kézdiszéket Zágontól
Perkőig. Délután a tusnádi-szoros közelében, 1848-49-es csata helyszínén, lovas szekeres
program Sepsibükszád község területén.
Este vacsora után tábortűz, majd búcsú buli.
5. nap: Reggeli után visszautazás.
Tisztelettel:
Kiss András István
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Cégvezető
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