TÁJAK, VÁROSOK, VÁLLALKOZÁSOK
Várad – Medve Barlang – Pádis – Torda – Sóbánya – Torockó – Kolozsvár –
Körösfő – Sárvásár
MEGHÍVÓ
2019. május 30. – június 2.
A Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – együttműködve a TTC Group Kftvel – négy napos kirándulást szervez érdeklődő partnereinek és felnőtt családtagjainak Kolozsvár
és környékére, melyre szeretettel meghívjuk!
Időpont: 2019. május 30. – június 2.
4 nap/ 3 éj
Költsége: teljes ellátással, biztosítással és a fakultatív programok belépőinek költségeivel együtt:
69.000.-Ft/fő/4 nap
Szállás: Félix Fürdőn, Pádison Torockón panzióban, 2-3 ágyas összkomfortos szobákban.
Indulás: május 30-án 6:00 órakor a Kecskemét, Kuruc körút 8. szám alatti Sever parkolóból
autóbusszal.
Program, a teljesség igénye nélkül: megnézzük Érmihályfalván a Tájházat, az ottományi
Kastélyt, a szalacsi Kőhidat, tájházat, pincesort. Váradon: Székesegyháza, Vár, Saspalota. Majd a
csodás Medve Barlang látogatása idegenvezetővel, Rekicelén a Vízeséshez könnyű túra. Pádis –
Iponoron tábortüzes program, közös Mics sütés. Torda – Sóbánya látogatás idegenevezetővel,
torockói városnézés. Majd Kolozsvár nevezetességeinek megtekintése idegenvezetővel, Körösfőn
templom látogatás.
Szabadidős és fakultatív programok, fürdő, kis landrover túra, zene, hangulatos esték.
A bővebb programtervet, jelentkezési lapot mellékeljük, és jelezzük, hogy a határátlépés idejének
függvényében, ill. egyéb előre nem látható okok miatt a látnivalók változhatnak.
Várható hazaérkezés vasárnap Kecskemétre a kiindulási helyre szintén a határon való
átlépéstől függően - 21:00 – 22:00 óra között lesz.

A kirándulásra magánszemélyenként lehet jelentkezni, és mindenkinek kell, hogy legyen érvényes
személyi igazolványa vagy útlevele a határátlépéshez.
Érdeklődni a vállalkozásfejlesztési alapítványnál Békefi Helénnél, vagy munkatársainál lehet a lenti
elérhetőségeken.
Kérjük, kitöltött jelentkezési lapját az info@bacs-lea.hu e-mail címre küldje meg.
A jelentkezéseket sorrendben fogadjuk és visszaigazoljuk, mivel a busz utaslétszáma korlátozott. A
jelentkezést, helyfoglalást a befizetéssel egyidejűleg tudjuk véglegesíteni.
Elérhetőségek:
Telefon: 76/485-505, 70/388-0011, 70/420-7077, 70/703-3353
e-mail: info@bacs-lea.hu .
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