UTASTÁJÉKOZTATÓ A PÜNKÖSDI ERDÉLYI UTAZÁSHOZ
Indulás: 2017. június 1.-én (csütörtök) 22:00-órakor órakor Budapestről, a Planetárium
bejáratától, amely a Népligetnél található, a helyközi buszpályaudvartól pár perc gyaloglásra.
Ha nem tudod hol van pontosan, hívj fel és elmondom, vagy ott a környéken bárkit
megkérdezel tudni fogja. Odajutás BKV-n: kék metróval, vagy 1-es villamossal a
legegyszerűbb. Csatlakozási lehetőség van az M3-as vagy a 4-es út mentén.
Érkezés a szállásra: 2017. június 2-án délután.
Indulás haza: 2017. június 5-én (hétfő), reggel
Érkezés haza: esti órákban
Szervező: Rolitúra/Iránytű Utazási Iroda
Utazással kapcsolatos tudnivalók:


Létszámtól függően 50 vagy 30 személyes kényelmes autóbusszal utazunk. Így 100%
-os az indulás!!! Pihenő kb. 2-3 óránként lesz.



Éjszakai utazás előnye, hogy sokkal gyorsabb, mert kevesen vannak a határon és nincs
nagy forgalom, nem működnek a lámpák, stb...

Szállással kapcsolatos tudnivalók:
Az Uz Bence menedékházban fogunk lakni, Székelyföld szívében, fenn a Hargitán található
téli szabadidőközpontban Hargitafürdőn, mely Csíkszeredától 22 km-re, Székelyudvarhelytől
46 km-re, a Központi-Hargita-hegységben, a Csicsói-Hargita-hegycsúcs (1761 m) keleti
oldalában terül el. Ásványvizeiről és mofettáiról jól ismert az üdülőtelep. Téli idényben a
környék síparadicsoma, nyáron a mofettát látogatók, nyaralni vágyók és túrázók kedvenc
tartózkodási helye.
A hargitafürdői Uz Bence menedékház 1345 m tengerszint feletti magasságban található.
Nyirő József híres regényalakjáról elnevezett menedékház építését 1940-ben határozta el az
Erdélyi Kárpát Egyesület, Csík széki osztálya, terveit Schmidt József építészmérnök
készítette. Az adományokkal és kétkezi munkával támogatott turistaszállót 1942-ben avatták
fel és az akkori EKE legnagyobb megvalósításaként tartják számon Hargitafürdőn. A 3 szintes
menedékház 56 személy számára kínál kényelmes otthont. A 2-4-5 ágyas szobák saját
fürdőszobával van ellátva. A fenyőbútorokkal berendezett szobák kényelmes és otthonos
légkört teremtenek mindenki számára. Ágyneműt és törölközőt kapunk. A menedékházban a
manzárdban szauna is található.
Bőséges és házias ételekből álló, félpanziós ellátásra is van lehetőség 7500 Ft/fő/3 nap áron!
Ezt a helyszínen kell kifizetni, de előre kell jelezni az iroda@rolitura.hu e-mail címen!
Ki jöhet a túrára? Kortól és nemtől függetlenül bárki, aki szereti a túrázást, kirándulást és a
természetet. Akár sportos, akár csak átlagos kondival rendelkezel, - de elszánt vagy -, és
szoktál néha túrázni, mozogni, szereted a kalandokat, akkor bátran vállalkozz, mert sok új
élmény vár rád, a Hargita-hegység és Erdély egyik legszebb részén.
Költség:
39.000 Ft/fő, 4 és 5 személyes fürdős szobában (7 db szoba)
45.000 Ft/fő, 2 személyes fürdős szobában (4 db szoba)
Az árakat 320 Ft-os Euró árfolyamig tudjuk tartani!

A részvételi díj tartalmazza:
 Utazást kényelmes busszal

Szállást Hargitafürdőn, családi panzióban

Ágyneműt és törölközőt

Programokat

Utazást terepjárókkal a busz és a Madarasi Hargita között

Nagy helyismerettel rendelkező túravezetőt

Szauna használatát

Idegenforgalmi adót
Részvételi díj nem tartalmazza:
 Étkezéseket (bőséges félpanziós étkezés kérhető 7500 Ft/fő/3 nap, amit a helyszínen kell
kifizetni!)
 Belépő a Mohos láphoz és Déván a várba (20 Lej)
 Utasbiztosítás (2000 Ft/fő/utazás, ami EUB Nívó biztosítás)
Nem kell fizetni: kauciót, regisztrációs díjat, útlemondási díjat, szervezési díjat, végtakarítási
díjat
Utasbiztosítás:
Biztosításodat velünk is megkötheted, ráadásul nagyon kedvezményes 2000 Ft/fő áron. Ehhez
mindössze a teljes születési dátumo(ka)t és a biztosított(ak) nevét kell elküldened e-mailben
az iroda@rolitura.hu címre. (EUB Nívó biztosítás)
Befizetéssel kapcsolatos tudnivalók:

A teljes összeget jelentkezéskor kell befizetni!!! (utasbiztosítással együtt!)
Befizetés átutalással vagy bankfióki befizetéssel (nincs költsége, és egyből megjelenik a
számlán), megoldható. Személyes befizetésre nincs lehetőség.
Raiffeisen Bank számlaszám: 12025000-01458338-00100003 és Iránytű Utazási Iroda Kft. a
számlatulajdonos.
Közleménybe az utas/ok nevét és azt kéne beleírni, hogy Hargita pünkösd!!!
Visszajelzést nem küldünk a befizetésről, kivéve, ha emailban kéred tőlünk!
Egyéb költségek a helyszínen: (1 Lej ~ 70 Forint)




Lángos, hamburger, hot-dog (5-10 Lej)
Sör és forralt bor (3-5 Lej)
Kürtöskalács, 30-40 cm hosszú (10-15 Lej)

Egyéb tudnivalók:












Érvényes útlevél vagy kártyás személyi igazolvány kötelező!
Pénzváltási lehetőség lesz a határon.
Minél kényelmesebb bakancs ajánlott!
Kis hátizsákos csillagtúrákat fogunk megtenni.
A helyszínen minden nap szervezünk esti programokat.
Velünk egyedül is elindulhatsz, mindig van több „magányos farkas”...
Fiatal csapat és résztvevők (de bárki jöhet az utazásra!)
1997 óta szervezünk túrákat, kirándulásokat bel- és külföldön egyaránt.
A túravezető egyben a szervező is, aki rendelkezik helyismerettel!
Fejre, a nap és/vagy a hideg ellen sapka vagy kendő viselése ajánlott.
Napszemüveget, naptejet is érdemes hozni.





Nehezítheti a túrát a rossz idő.
Fejlámpát (esetleg elemlámpát) érdemes hozni!
Ajánlott csokoládét és olajos magvakat is hozni, mint pl. mogyoró, diákcsemege,
pisztácia, stb.

Érdeklődni lehet:
Szabó Rolandnál a 06-70-278-6852-es telefonon vagy az iroda@rolitura.hu e-mail címen.
Foglalás:
Utazásainkat, szállásainkat, honlapunkon keresztül a programok melletti jobb oldalon,
(esetleg telefonon és e-mailben) tudjátok lefoglalni!

Találkozzunk Erdélyben egy feledhetetlen utazáson pünkösdkor!

