ERDÉLY – pünkösdi búcsú – CSÍKSOMLYÓ
2022. május 30. - június 6.
Várjuk jelentkezését a Via Mariae által szervezett hatnapos, erdélyi körúttal
egybekötött csíksomlyói zarándoklatra. Indulás 2022. május 30-án /hétfőn/ 22:00
órakor Dunaszerdahelyről, a Tesco bevásárlóközpont parkolójából. Érkezés
2022. június 6-án /hétfőn/a hajnali órákban. Lehetőség lesz Nagymegyeren is
felszállni kb. 22:30 órakor a kultúrház előtt és Komáromban az Európa hotel
előtt kb. 22:50 órakor. A zarándokút ára 350 Euró, ami magába foglalja a
viteldíjat SCANIA tipusú klimatizált autóbusszal, 5x szállást félpanzióval /2x
Zilahon, 3x Gyergyószentmiklóson/, 2 és 3 ágyas, fürdőszobás hotelszobákban,
3x ebédet /Zsibón, Válaszúton, Marosvásárhelyen/, belépőket, pezsgőkóstolás és
a hidegtálak árát, egésznapos kocsis program díját Tusnád környékén,
idegenvezetések díját, biztosítást, lelkiatya szolgálatát.
Program: május 31. - Szilágysomlyó - szentmise a Nagyboldogasszony-templomban, Báthory vár, a város belvárosa, református templom,
pezsgőgyár látogatása - pezsgőkóstolóval és hidegtálakkal,
Kraszna – kazettás mennyezetű református templom,
június 1. - Zilah – szentmise a Szentháromság-templomban, történelmi műemlékek, Wesselényi szobor, kollégium, Ady szobor,
Zsibó – Wesselényi kastély a botanikus kerttel és parkkal,
közös ebéd,
Almásgalgó – Sárkányok kertje-természet alkotta szobrok
június 2. - Zilah – szentmise a Szentháromság-templomban,
Válaszút – Kallos Zoltán alapítvány néprajzi múzeuma,
közös ebéd az alapítványnál,
Szamosújvár – örmény katolikus székesegyház, Martinuzzi Fráter György kastélya, Rózsa Sándor sírja,
június 3. - Csíksomlyó – kegytemplom,
Tusnád - egésznapos kocsis program - esztena látogatás
sajtkóstolóval, Szent Anna-tó, szentmise a kápolnában,
június 4. - Csíksomlyó – ünnepi szentmise,

június 5. - szentmise Gyergyószentmiklóson,
Marosvásárhely – történelmi müemlékek, Czifra palota,
Kultúrpalota, Teleki téka, közös ebéd.
Szervezési okok végett, kérem legkésőbb április 15.-ig jelezzék utazási
szándékukat és egyben a 150 Euró előleget átutalni a Via Mariae (szlovákiai
Mária Út) bankszámlájára: SK14 7500 0000 0040 2995 3161 /az utalásnál kérem
megadni az utaló nevét/. A maradék összeget az autóbuszban kell fizetni.
Jelentkezéshez szükséges adatok: név, cím, születés dátuma, érvényes
személyazonossági vagy útlevél szám, telefonszám, e-mail cím.
A jelentkezőknek 1 hónappal az indulás előtt elküldöm a pontos információkat.
Jelentkezni és érdeklődni:
Katona Júlia, zarándoklat-szervező, tel.sz. 0905 210 320
e-mail cím: katonova.julia@zoznam.sk

