Trianon Emlékút
Nagy körút a Történelmi Magyarországon
a X. Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozata keretében
(2020. május 18-26. 9 nap / 8 éjszaka)
A X. Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozatának kiemelt programjaként kerül sorra
a Trianoni Békediktátum 100. évfordulója alkalmából szervezett 9 napos kirándulás,
amelynek során a csoport tagjai felkeresik az elszakított területek jelentős részét. Ennek
során a Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék magyar lakta településeire látogatnak,
megtekintik a természeti, történelmi nevezetességeket, idegenforgalmi érdekességeket,
találkoznak az ott élő magyarság és a Panoráma Világklub-vezetőivel, tagjaival,
adományt adnak át Böjte Csaba árváinak, lesznek Világklub-találkozók műsoros
vacsoraestekkel. Valamennyi résztvevő Emléklapot kap. Az utat a Kárpáteurópa
Utazási Iroda szervezi, a csoport vezetője dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó
elnöke.
Részletes program
május 18: Budapest – M1 – Felvidék: Dévény (Magyarország nyugati kapuja, a Porta
Hungarica megtekintése) – Pozsony (Szent Márton-dóm, ahol Habsburg házi magyar
királyokat koronáztak, Egyetemi könyvtár, Prímás-palota, Óvárosháza, Roland-kút, Mihálykapu, Grassalkovich palota, magyar királyi kamara, ahol a reformkori országgyűléseket
tartották) – Bős (a vízlépcső megtekintése a Dunán) – Nagymad (Mátyás király emlékezete) –
Dunaszerdahely (Felvidéki Világklub rendezvény -találkozó a helybéli magyarsággal) –
Nyitra – szállás Zsérén.
május 19: Alsóbodok (Esterházy János emlékhely) – Selmecbánya (történelmi séta a
belvárosban, melynek teljes területe védett műemlék) – Rimaszombat (séta Tompa Mihály és
Blaha Lujza városában) – Rozsnyó (hangulatos bányaváros, Kossuth szobor, Petőfi
emléktábla, Városháza, kamaraház, Diák-templom, Rákóczi-őrtorony, püspöki palota és
székesegyház) – szállás Krasznahorkaváralján.
május 20: Krasznahorkaváralja (Krasznahorka büszke vára, kívülről) – Kassa (dóm, a
gótikus építészet egyik legszebb alkotása, II. Rákóczi Ferenc, Bercsényi Miklós nyughelye,
egykori premontrei templom, rendház és gimnázium, a főtér palotái) – átkelés Kárpátaljára
– Munkács (a hős Zrínyi Ilona vára magyar emlékekkel) – Beregszász (találkozó a
kárpátaljai magyarokkal) – szállás Benén.
május 21: Csetfalva (fatornyú református templom, a modern katolikus templom) –
Nevetlenfalu – átkelés Erdélybe – Nagybánya (a szépen helyreállított óvárosi főtér,
Festészeti Múzeum, Ásványtani Múzeum) – Koltó (a Teleki kastély, ahol Petőfiék a
mézesheteket töltötték) – szállás Nagybányán.

május 22: Dés (református temploma az erdélyi gótika egyik legszebb alkotása) – Bethlen –
Szeretfalva – Szászrégen – Marosvécs (Kemény kastély, a Helikon kertben, a centenárium
alkalmából trianoni megemlékezés Wass Albert sírjánál) – Szováta (séta a monarchia
korabeli fürdővároskában, Medve-tó, só sziklák) – Parajd – Korond (ismerkedés a székely
fazekassággal, vásárlási lehetőség) – szállás Székelyudvarhelyen (Erdélyi Világklub
rendezvény a székelyudvarhelyi Romantika Panzióban).
május 23: Székelyudvarhely (séta a székely anyavárosban) – Máréfalva (székelykapuk) –
Hargita: Tolvajos-tető (Hármas Kereszt emlékmű) – Csíkszereda – Csíksomlyó (ferencesek
kegytemploma, csodatévő Szűz Mária szobor, borvízforrás) – Csíkkozmás – Nyerges-tető
(1849-ben elesett székely hősök emlékoszlopa az ezernyi kopjafával) – Kászonok –
Kézdivásárhely (főtér a jellegzetes udvarterekkel) – szállás Gelencén (a régi templom a Szt.
László legenda freskóival).
május 24: Brassó (ősi szász belváros, Fekete templom, középkori városfalak, kaputornyok és
bástyák) – Fogaras – Nagyszeben (városnézés a gyönyörűen felújított ódon szász városban, a
település 2007-ben az Európa Kulturális Fővárosa címet nyerte el) – Gyulafehérvár (vár,
érseki székesegyház, Hunyadi János, Hunyadi László, János Zsigmond, Izabella királyné, stb.
síremléke) – Alvinc – Déva (adományátadás, találkozás Böjte Csaba árváival) – szállás
Csernakeresztúron.
május 25: Vajdahunyad (a Hunyadiak mesés, gótikus-reneszánsz várkastélya) – Déva –
Lugos –Temesvár (a Bánát központja, a Ceausescu-diktatúra megdöntéséhez vezető
események hős városa, dómtemplom, régi városháza, volt Kormányszéki palota, volt
katolikus püspöki palota) – Zsombolya – átkelünk a Vajdaságba – szállás Törökbecsén
(Délvidéki Világklub rendezvény, műsoros, táncos búcsúest).
május 26: Pétervárad (a XVIII. századi hazai várépítészet egyik legnagyobb és legépebben
megmaradt erődítményrendszere) – Újvidék (séta a vajdaság fővárosában, városháza, neogót
római katolikus templom, görög-keleti székesegyház és a püspöki palota kívülről) –
Szabadka (Kosztolányi Dezső gimnáziuma, városháza kívülről, színház, római katolikus
székesegyház) – Röszke (határállomás) – M5 – érkezés Budapestre az esti órákban.
Utazás: légkondicionált autóbusszal
Találkozó: indulás május 18.(hétfő reggel) 06.30 órakor, a Mogyoródi út 1. szám alatti nagy
parkolóból (a Hungária krt. sarka, a Papp László Sportarénával szemben)
Szállás: falvakban a faluturizmus keretein belül magánházaknál, Székelyudvarhelyen
panzióban
Ellátás: bőséges reggeli és házias estebéd a magánházaknál, illetve falusi vendéglőkben. A
tájra jellemző ízek.
Figyelem: A körutazáson való részvételhez mindenki részére érvényes útlevélre van
szükség! Kárpátalja miatt nem elég a személyi igazolvány!
Részvételi díj: 135 000 Ft/ fő (minimum 40 fő esetén)
(Helyfoglalás a befizetések sorrendjében történik!)

Az ár tartalmazza: utazás, szállás, reggeli estebéd, rendezvények, idegenvezetés. Az ár a
belépőket nem tartalmazza! (Erre kb. 30 EUR szükséges.)
A Felvidékre és a Délvidékre euróban, Kárpátaljára forintban, Erdélybe lejben érdemes
költőpénzt hozni.
Előlegfizetési határidő (a részvételi díj 50%-a): 2020. március 1.
Teljes összeg fizetési határideje: 2020. április 3.

Jelentkezés
válaszlevélben, vagy a vilagklub@vilagklub.hu címen

