
                                         
 
               
 

                                  Al-Duna busszal és hajóval  2011. szeptember 9-12. 
 
Volt egyszer egy magyar lakta terület  a délvidéken, amely mára szinte nyomtalanul eltűnt. Már csak 
néhány régi, omladozó várfal és krónika mesél arról, hogy itt egykor magyarok éltek.  
A Római Birodalom és a középkori Magyar Királyság méltatlanul elfeledett vidékére hívunk 
Benneteket, kedves Túratársak, hogy egy kicsit felidézzük a múltat és megismerjük ezeket a 
csodálatos helyeket. 
 
Indulás:       2011. szeptember 9. reggel 6 óra a Skála parkolóból, gyülekező  5 óra 45 perckor. 
Érkezés: 2011. szeptember 12. Skála parkoló, az esti órákban 
 
1.nap: 
Székesfehérvár-Baja-Bács-Belgrád útvonalon, kisebb pihenőkkel útközben. A kora délutáni órákban 
városnézés Belgrádban, Szerbia fővárosában, az egykori Nándorfehérvárban, ahol Hunyadi János 
vezetésével a legnagyobb győzelmet aratta a magyar sereg a törökök felett. Megnézzük a zimonyi 
(Zemun) Milleneumi   Emlékművet .  Innen utunk továbbvezet Székelykevére,   (Skorenovac) ahol a 
szállásunk és vacsora vár ránk magánházaknál. 
 
2.nap: 
Reggeli után indulás végső célunk Herkulesfürdő fele, amely az Osztrák - Magyar Monarchia, sőt 
talán Európa egyik leghíresebb fürdővarosa volt a XIX. században. Utunk a Duna festői vonala 
mentén halad. Látni fogjuk Szendrő (Smederevo) és Galambóc (Golubac) egykori várainak romjait 
és   a méltóságteljesen hömpölygő Dunát   követve   átkelünk  a Vaskapunál (Djerdop) és 
megérkezünk Orsovára. Itt vízre szállunk és a folyó talán   legszebb szakaszán, a Kazán-szorosban 3 
órás látványos sétahajózást teszünk és elfogyasszuk a hajón  felszolgált étkünket. (Ára bent van a 
hajójegyben)  Ezután megérkezés Herkulesfürdőre, (Baile Herculane) szállás elfoglalása és vacsora.   
 
3.nap: 
Reggeli elfogyasztása után, akik igénylik egész nap pihenhetnek, "áztathatják magukat" 
Herkulesfürdőn és egy sétával (és fantáziával ) utazást tehetnek a múltba. A városka épületei 
felidézik az elmúlt századok  hangulatát, nosztalgiázásra adnak lehetőséget.  Különleges élményt nyújt 
az Izzasztó-barlang, illetve a ma is használatban lévő eredeti, ókori római fürdő. A csoport 
mozgékonyabb  tagjai kirándulást tehetnek  a környék fenséges túraútvonalain a szépséges       
Cserna-völgyben. (Cerna)     Vacsorával zárjuk a napot illetve lehetőségünk lesz egy esti 
városnézésre Szörényváron, (Turnu Severin) a Duna partján elterülő városkában. 
 
4.nap: 
Reggeli és bepakolás után búcsút veszünk az egykori békebeli hangulatú Herkulesfürdőtől. Hazafele is 
gyönyörű tájakon, a Kárpátok déli karéját átszelve, Temesvár (Timisoara) -Szeged érintésével 
érkezünk haza az esti órákban Székesfehérvárra. Visszafelé attól függően, hogy hogyan tudunk 
haladni, kisebb megállások, illetve egy temesvári programot tervezünk. 
 



 
 
 
 
 
Várható költségek: 
25 000 Ft + 215 román lej  + 10 euro  
 
Jelentkezés 5 000 Ft befizetésével  Lőrentei Annánál lehetséges.  
A második részlet befizetése - mely a szállások lefoglalásához szükséges- 7 000 Ft, 2011. március 15-
ig szükséges . A fennmaradó 13 000 Ft befizetését legkésőbb az utazást megelőző két héttel kérjük. 
 
A megadott költségek tartalmazzák a félpanziós szállás díjait, az útiköltséget és a sétahajózás költségét 
is. Nem tartalmazza a belépődíjakat illetve   a biztosítás költségét.  
Beteg- és balesetbiztosítást egységesen fogunk kötni, ennek pontos összegéről  időben tájékoztatunk 
benneteket. (A jelentkezésnél kérünk információt, hogy kinek nem kell biztosítás.) 
 
Várható fürdőbelépők :  7 - 10 román lej között 
Románia területén a fizetőeszköz a lej. Szerbia területén elvileg a dínár, de elfogadják az Eurót is . 
 A   lejben és euróban megadott összegeket a buszon szedjük össze Belgrád felé haladva. 
 
Figyelem!!!: Az utazáshoz feltétlenül szükséges érvényes útlevél vagy a kártyás személyi igazolvány. 
(Szerbiába 2010. június 12-től érvényes a  személyi  igazolvány!) 
 
Szervezők: 
Asbóth Katalin 30/2263-188 
Kiss Helga        70/385-0018 
 
 
 
  


