
Részvételi díj: 44. 990 Ft/fő, 
Előfoglalási kedvezménnyel február 28-ig:

42 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazás költségét, a

szállást 2 éjszakára félpanziós ellátással (bőséges reggeli és
estebéd) és az idegenvezetést. 

Nem tartalmazza az útlemondási biztosítást, ami a részvételi
díj 1,8 %-a, valamit a BBP biztosítást.

Utazás: autóbusszal
Indulás: Veszprém: 02:00 órakor,  Hotellel szembeni busz -

 megálló, Tesco parkoló, 
További felszállási lehetőségek:

Várpalota: 02:40 órakor: Fő tér, Házasságkötő előtti
buszmegálló, Tesco parkoló,
Székesfehérvár: 03:20 órakor: Buszpálya ud var ral
szembeni buszmegálló
Budapest: 05:00 órakor: Déli pályaudvar

Szállás: Csíkrákoson, (néhány kilométerre, 10 perce Csík -
 somlyótól) falusi turizmus, és vendég há zak (2-3
ágyas szobák, fürdőszoba hasz ná lat tal)

Ellátás:   félpanzió (bőséges reggeli és estebéd)

A csíksomlyói, erdélyi, nyár eleji, 

Pápa ünnepi szent miséjére 
különbuszokat indítunk!

Rendkívüli programajánlat!

Ferenc pápa szentmiséje a
csíksomlyói nyeregben !

1. nap: Budapest –– Csíkrákos
Folyamatos utazás a 4-es főúton. Határátlépés Ártándon,

majd Nagyvárad, Királyhágó (rövid pihenő Erdély
határán), Kolozsvár, Székelyudvarhely, Csíkszereda útvon-
alon érkezünk meg a vendégszeretetéről híres székely falu-
ba, Csíkrákosra. Fogadás, majd elszállásolás és vacsora. 

2. nap: Csíksomlyó – pápai szentmise 
Reggeli után Csíkszereda, majd a buszról leszállva, az

ide genvezetővel gyalog indulunk a Kárpáteurópa utasaival
közösen alakított keresztaljjal a csíksomlyói kegy temp -
lomhoz. Csíksomlyó, a székely nép legnagyobb búcsú járó
helye. A barokk kegytemplomban őrzik a ferencesek a cso -
da tevő Boldogasszony ötszáz éves szobrát. A világ leg-

nagyobb kegyszobra a napba öltözött Asszonyt ábrázolja,
számos csoda és csodás gyógyulás köthető hozzá.
Részvétel Ferenc pápa ünnepi szentmiséjén a hegy -
nyeregben. A liturgia nyelve a latin lesz, a homíliát Ferenc
pápa olaszul mondja, amit majd magyar nyelvre fordítanak.
Délután szabadprogram Csíkszeredában, majd vissza -
utazás a szálláshelyre, vacsora. 

3. nap: Székelyudvarhely – Budapest 
Reggeli a szálláshelyen. Reggeli után elköszönés ven dég -

lá tóinktól. Hazautazás. Székelyudvarhely, rövid séta a vá -
ros főterén. Utazás Kolozsvár, Nagyvárad, Ártánd, 4-es főút
út vo na lon, majd az odaúttal megegyezően. Vár ható érkezés
késő este.

Időpont: 2019. május 31-június 02.
3 nap/ 2 éjszaka

P R O G R A M :

FIGYELEM! A pápai program nem érinti a csíksomlyói búcsúra induló zarándokvonatos és buszos útjainkat. A több száz éves
hagyományra vissza tekintő csíksomlyó búcsút több százezer székely-magyar részvételével egy héttel később, június 8-án változat-
lanul megtartják!


