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München, 2013. december 19.

Zarándoklat
magyar szentek és történelmi személyiségek nyomában
az Astl - utazási iroda szervezésében
2014. október 5-től október 12-ig
„Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait, és
amelynek mindig szem előtt lebeg azok példát adó munkássága.”
Esterházy János gondolatának szellemében szeretnénk folytatni szülőföldünk, illetve történelmi
személyiségeink életének, munkásságának megismerését. Az elmúlt évben betekintést nyerhettünk
hazánk északi részeibe és az ott tevékenykedő nagyjaink életébe. Az idén szeretnénk a déli
országrészekbe, a Vajdaságba és a Bánátba ellátogatni.
Program
1. nap, vasárnap, október 5.: München – Szeged
Indulás: reggel 6.00-kor az Alter Botanischer Garten-Elisenstr.-Neptun szökőkúttól
Útvonal: München – Bécs – Győr – Budapest – Szeged
Szegeden vár bennünket egy cigányzenés, szögedi halászlé vacsora a város szívében,
egy több évtizedes múltra visszatekintő, országszerte ismert étteremben, a Roosevelt téri
Halászcsárdában. közismertebb nevén a Sótartóban.
Éjszakai szállásunk Szegeden a Tisza Hotelben lesz.
2. nap, hétfő, október 6.: Szeged – Nagylak – Arad – Máriaradna – Temesvár – Dunaorbágy
A határátkelés után Aradon megemlékezést tartunk az aradi vértanúk emlékművénél, majd
megtekintjük a város nevezetességeit. Majd továbbutazunk Máriaradna kegyhelyre, ahol rövid áhítatot
tarunk. Tovább folytatjuk utunkat Temesvárra, azaz a kis Bécsbe, ahogyan a Monarchiában nevezték
ezt a viharosan fejlődő várost. Főbb nevezetességek megtekintése: két főtér, az 1989-es forradalom
emlékműve, Hunyadi kastély, a román ortodox székesegyház….Utunkat szálláshelyünk, Dunaorbágy
felé folytatjuk.
Éjszakai szállásunk Dunaorbágyon a Duna Csillaga Panzióban lesz.
3. nap, kedd, október 7.: Dunaorbágy – Orsova – Herkulesfürdő – Dunaorbágy
Reggeli után hajókirándulás a Dunán. A Kazán szorosok és egyéb nevezetességek megtekintése. A
Duna táj drámai szépsége – a természeti erők küzdelme. A térség nevezetes emléktáblái, melyek
idézik : Trajánus császárt, Decebált, és az itt elrejtett Szent Koronát. A Vaskapu vízi erőmű
meglátogatása szakszerű helyi vezetéssel, magyar nyelvű fordítással. Majd megtekintjük
Herkulesfürdőt, melynek első vendégei a római légionáriusok voltak. A Monarchia idején a
legnevezetesebb fürdők egyike volt. Séta, ismerkedés a fürdővárossal a Cserna völgyében.
Éjszakai szállásunk Dunaorbágyon a Duna Csillaga Panzióban lesz.
4. nap, szerda, október 8.: Dunaorbágy – Galambóc – Szendrő – Székelykeve –
Nándorfehérvár – Zimony – Újvidék
A várak napja. Határátkelés Szerbiába a Vaskapu erőmű gerincén. A Duna szépségei a partról nézve.
Galambóc, Szendrő. Egy bukovinai székely közösség, a legdélibb magyar sziget élete és létharca

Székelykevén. Nándorfehérvár ódon falai, a kalemegdáni vár legendái, történetei. Séta a belvárosban.
Egy török mecset meglátogatása. Utunkat Zimony felé folytatjuk, ahol megtekintjük a milleniumi
szobrot - Hunyadi János elhalálozásának helyszínét és rövid megemlékezést tartunk.
Éjszakai szállásunk Újvidéken a Sajam Hotelben lesz.
5. nap, csütörtök, október 9.: Újvidék – Pétervárad – Karlóca – Újvidék
Megnézzük Újvidék nevezetességeit, felújított központját, főterét, sétáló utcáját. Találkozás Tóth
Bátori Erzsébettel, az újvidéki magyar könyvtár vezetőjével. Utunk Pétervárad vára – a Duna
Gibraltárja felé vezet, ahol sétát teszünk a várban, megtekintjük a múzeumot, illetve a Szent György
templomot és megkoszorúzzuk a péterváradi csata hőseinek, a Kohári-fivéreknek a szobrát. Ezt
követően meglátogatjuk a Tekia – Havas Boldogasszony kegytemplomot, amely a Vajdaságban egy
jelentős zarándokhely. Napi programunk utolsó állomása Karlóca. Megismerkedünk a település
nevezetességeivel: pravoszláv Szent Miklós templom, preparandium (papi nevelde) és a gimnázium
épülete, Lechner Ödön és Partos Gyula munkája, oroszlános kút – az 1699-es béke kápolna, bor és
mézmúzeum – kóstolóval, vásárlási lehetőséggel.
Éjszakai szállásunk Újvidéken a Sajam Hotelben lesz.
6. nap, péntek, október 10.: Újvidék – Becse – Törökbecse – Aracs – Beodra – Zenta – Szeged
Becsén meglátogatjuk a Than testvérek emlékházát, a csatorna zsilipet. Törökbecsén a helyi klarissza
templomban megkoszorúzzuk az aradi vértanú, Leiningen Westerburg Károly sírját, majd tovább
indulunk Aracsra, a vajdasági Csíksomlyóra, ahol a puszta közepén lévő templomromnál szentmisét
tartunk. Utunkat Beodra folytatjuk, ahol megnézzük a Vajdaság terjedelmében legnagyobb kastélyát, a
Karácsonyi kastélyt. Vajdasági körutunk utolsó állomása Zenta, ahol az 1697-es zentai csata
emlékhelyénél koszorúzást tartunk és megtekintjük a város nevezetességeit. Utunkat Szeged felé
folytatjuk, ahol a Fehértói csárdában egy cigányzenés, disznótoros vacsora vár bennünket.
Éjszakai szállásunk Szegeden a Tisza Hotelben lesz.
7. nap, szombat, október 11.: Szeged – Ópusztaszer – Sopron
Reggeli után megtekintjük Szeged nevezetességeit: Reök ház, sétálóutca, Dómtér, Széchényi tér,
Városháza, Fogadalmi templom, Dugonics tér…Utunk következő állomása Ópusztaszer, ahol
meglátogatjuk a Nemzeti Történelmi Emlékparkot, és gyönyörködhetünk Feszty Árpád magyarok
bejöveteléről készített csodálatos körképében, és az Árpád emlékműnél koszorúzással egybekötött
rövid megemlékezést tartunk. Majd továbbindulunk Sopron felé.
Éjszakai szállásunk Sopronban a Lővérek Hotelben lesz.
8.nap, vasárnap, október 12.: Sopron – München
Reggeli után megtekintjük Sopron nevezetességeit: Városháza, Várkerület, Főtér, Tűztorony…
A déli órákban indulunk haza. Este 22.00 körül érkezünk meg kiindulási helyünkre,
az Elisenstrasse-ba.
A programváltoztatás joga fenntartva!
Utazás: Az Astl utazási iroda modern, légkondicionált, WC-vel és konyhával ellátott autóbuszával és
magyar nyelvű idegenvezetővel
Részvételi díj: 650, -- Euró

Egyágyas felár: 770, -- Euró

A részvételi díj tartalmazza: elszállásolás egy- vagy kétágyas, középkategóriájú hotelekben,
zuhanyozóval és WC-vel ellátott szobákban; félpanzió, magyar nyelvű idegenvezető, belépődíjak,
borravalók, (az ebédek kivételével minden költség).
Fizetési feltételek: jelentkezéskor, de legkésőbb 2014. február 28-ig 200,-- Euró előleg befizetése. A
részvételi díj többi részét 2014. június 30-ig kell befizetni.
Túljelentkezés esetén az előleg befizetési sorrendje a döntő.
Szeretettel várjuk jelentkezésüket! Jelentkezni lehet missziónkon vagy szentmisék után a
sekrestyében.
Merka János, plébános
A Müncheni Magyar Kat. Egyházközség vezetője
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