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Napos túra javaslatok Gelencéről (nyolc napra)

1. Háromszéki túra -1.
Gelence(múemlék templom) -Kézdivásárhely (udvarteres főtér, céhtörténeti múzeum, babakiállítás) Bereck (Gábor áron emlékház) -Ojtozi szoros (ezeréves határ) -Lemhény- -Esztelnek -Kézdiszentlélek
(Vártemplom, Perkői Kápolna, Szent István napi búcsújáró hely) -Gelence
2. Háromszéki túra -2.
Gelence -Szent Anna-tó (krátertó, fürdési lehetőség) -Mohos tőzegláp -Torjai büdös barlang Madártemető(rövid erdei túra) -Bálványos-i borvízforrások, mofetták -Gelence
3. Háromszéki túra -3.
Gelence -Csernáton (falumúzeum) -Dálnok (Dózsa György szobor) -Maksa (Gábor Áron síremlék) -Réty
(Rétyi tó) -Zágon (Mikes Kelemen emlékház, Mikes tölgyek) -Csomakőrös (Kőrösi Csoma Sándor
emlékház) -Kovászna (borvíz, Pokolsár, sétavonat) -Zabola (Csángó múzeum, vártemplom, Mikes
kastély) –Gelence
4. Háromszéki túra Brassó megye érintésével
Gelence -Maksa (Óriáspince-tető, kilátó) -Sepsiszentgyörgy (Kós Károly tervezte Székely Nemzeti
Múzeum), vártemplom) -Illyefalva (erődtemplom. Séra-kúria) -Szászhermány (szász erődtemplom) Szentivánlaborfalva (kürtőskalács, házi kenyér vásárlási lehetőség az út mentén) –Gelence
5. Brassó és környéke (Szászok földje)
Gelence -Brassó (erdélyi szászok fővárosa, Fekete templom) -Brassó Pojána (magashegyvidéki üdölőhely,
felvonó a Keresztény havasok gerincére, rövid túra a csúcsra, páratlan kilátás a Kárpátkanyarulatre),
Törcsvár (Drakula kastély) -Sinaia (Peles királyi kastély, kaszinó) -Gelence
6. Nyergestető, Csíkszereda és környéke, Gyímesi csángóvidék
Gelence -Nyergestető (kopjafás temető, 1848-49-es hősök emlékműve) -Csíkszereda (Csíki Székely
Múzeum, Mikó vár) -Csíksomlyó (kegytemplom, kápolna, nyereg -a pünkösdi Mária búcsú színhelye)Gyímesfelsőlok (katolikus iskola) -Gyímesbükk (Rákóczi vár, vasuti őrház, Kontumáci kápolna,
emlékpark, tájmúzeum –Gelence
7. Gelencei program
A XIII. sz.-i műemlék templom látogatása, -kilátó (Szaladári temető, a műemlék templomtól 500 m-re) falunéző (emlékpark, szobrok, székelykapuk, udvarházak, Jancsó kúria) -gelencei fenyvesek (erdei
gyümölcs, séta, pihenés)
8. Transzfogarasi út, Fogarasi vár
Alsóárpásról (Szeben megye) a Fogarasi-havasokat átivelő 7C jelzésű országút. Az 1970-es években
épült, 2042 m magasságig vezet fel, majd egy alagúton halad át a főgerin alatt. Összesen 578 hídja és
viaduktja van. Az út lenyűgöző szépségű tájon vezet keresztül, elhalad a Balea-vízesés telep, a Balea-tó
és a mesterséges Vidraru-tó mellett.
Gelencétől 140 km-re található.

Úticél

Turisztikai látványosságok

Gelence

XIII. századi műemléktemplom (Szent László legenda freskók 1300-ból), Dr. Jancsó Benedek
(irodalmár, történész, publicista, a Bánffy kormány munkatársa) mellszobor, Bodor György
mellszobor, Márton Áron erdélyi püspök egész alakos szobra, Szent Imre-szobor, Szent László
szobor, Hősök tere, millecentenáriumi emlékmű, 1848-as, és a két világháború helyi hőseinek
műemléke, Turul-emlékmű, térplasztika, tekepálya, sípálya, székelykapuk, gyönyörű hegyvidéki
tájak, fenyvesek, erdei gyűmölcsök

Kézdivásárhely

Felsőháromszék központja, megyei jogú város.
-Főtér, a március 15-i ünnepségek színhelye (lovas felvonulás)
-Gábor Áron székely ágyúöntő mester, az 1948-49-es háromszéki önvédelmi harc mártír tűzér
őrnagyának egészalakos szobra
-Udvarterek: sajátos és a vidéken egyedülálló településforma, ezáltal a belváros és az azt körülvevő
udvartér-hálózat építészettörténeti emlék.
-Vigadó: 1903-1904-ben épült művelődési ház
-Céhtörténeti Múzeum: -helytörténeti alapkiállítás
a hagyományos mesterségek -fazekas, csizmadia, cipész, timár, szűcs, kovács, lakatos,
mézeskalácsos, kalapos, szabó és asztalos-szerszámait, termékeit, műhelyberendezéseit tekintheti
meg a látogató
-Erdélyi és magyar néviseletbe öltöztetett Zsuzsi és Andris babagyűjtemény, amely Erdély és a
moldvai Csángóföld valamennyi tájegységének népviseletét mutatja be.
-Erdély egyik legnagyobb méretű református temploma -épült 1846-ban.
-Székely Katonanevelde (altisztképző iskola) 1817 -1823 között épült, oktatói és növendékei
egyaránt résztvettek az 1948-49-es szabadságharcban.
Az "ezer borvízek" városa, altalaja renkivüli módon gazdag ásványvizekben- gyógyvizekben és
széndioxidban.
-Pokolsár: -iszapos, ásványvizes-széndioxidos gázfeltörés, fortyogó-A pincék és a kutak tele
vannak az életveszélyes széndioxiddal, melyet napjainkban gyógykurára (mofetta = száraz
gázfürdő) alkalmazzák
-Borvízforrások (ásványvíz)

Kovászna
-Sikló: keskenyvágású iparvasút, Közép-Európa páratlan ipartörténeti emléke, hosszúsága 1,3 km
és a két vége között 327 m a szintkülömbség. Ezen a lejtős szerkezeten különlegesen megalkotott
állványkocsikon szállítják, eresztik le a völgybe messzi vágtereken kitermelt gömbfát és fürészárút.
1886-ban épült egy bécsi cég tervei alpaján. Az ésszerűen megalkotott szerkezet semmilyen
energiát nem igényel, az árúval megrakott vagonok súlyuk révén felvontatják az üreseket, csupán
fékrendszerre van szükség.
Bereck

Gábor Áron szűlőfaluja, Gábor Áron szobor és emlékház

Csernáton

-A Haszmann tesvérek által létrehozott Tájmúzeum tette híressé és ismerté határainkon túl is,
mely a klasszicista udvarban kapott helyett. A múzeimkertben található " Jókai hársfája" ( aki
több alkalommal is megpihent a kúria udvarán )
-Szabadtéri kiállítás: restaurált, eredeti, monumentális székely kapuk és népi építkezések
(lakóházak, malmok, melléképületek)
-Gazdag mezőgazdasági szerszám- és gépkiállítás
-Páratlan gazdagságú, faragott mestergerenda-gyűjtemény
-Szabadtéri sírjel-, sírkő- és faragott fejfa-gyűjtemény mely fejlődésében mutatja be székely
temetőink kő- és fafaragók teremtette művészetét
-A falumúzeim mellett Népfőiskola, faragóműhely működik

Sepsiszentgyörgy

Megyeszékhely
-Székely Nemzeti Múzeum, Koós Károly által tervezett épületek, Képtár -állandó és Gyárfás Jenő
(festőművészek) kiállítás

Illyefalva

Séra kúria, népművészeti ruhák vásárlási lehetősége

Réty

Rétyi nyír -védett terület, rétyi tó

Csomakőrös

A magyarságeredet és a keletkutatás úttörőjének, Kőrösi Csoma Sándor szülőfalluja
-Kőrösi Csoma Sándor mellszobor
-Csoma emlékszoba, emlékfák

Zágon

A II. Rákóczi Ferenc oldalán felnőtt, majd a bujdosásban is fejedelmét követő, a magyar világi
széppróza megújítója, a Törökországi levelek szerzőjének, Mikes Kelemennek szülőfaluja.

-Mikes kert: szülőház romjai, Mikes-tölgyek,-Mikes-Szentkereszti-udvarház: Mikes Kelemen
emlékszoba, mellszobor, Kiss Manyi, Kossuth- és Jászai-díjas színművésznő emlékszoba.
Ojtoz

Ezeréves határ, Hármashalom, Anselmo csárda(volt vámház)

Dálnok

Dózsa György szűlőfaluja
Dózsa György szobor

Maksa

Gábor Áron síremléke, Óriáspince-tető, Lármafa -térplasztika, kilátóhely

Bálványos

Borvíz források, Bálványos vára, torjai büdös barlang

Szent-Anna tó

Vulkáni eredetű páratlan szépségű környezetben található tó

Szászhermány

Szász erődtemplom

Brassó

Fekete templom, Főtér, Felvonó a Bucegi havasokra, gyönyörű kilátás

Törcsvár

Törcsvári vagy Drakula kastély

Sinaia

Peles királyi kastély, kaszinó

Szentivánlaborfalva Kürtőskalács vásárlás az út mentén (32 helyi pék)
Nyergestető

1848-49 -es szabadságharcban elesett hősök emlékműve, kopjafás temető

Csíkszereda

Csíki Székely Múzeum, Mikó vár

Csíksomlyó

kápolna, nyereg - a pünkösdi Mária búcsú színhelye

Gyímesfelsőlok

katolikus iskola

Gyímesbükk

vasuti őrház, Rákóczi-vár, Kontumáci-kápolna, emlékpark, tájmúzeum

Transzfogarasi út,
Fogarasi vár

Alsóárpásról (Szeben megye) a Fogarasi-havasokat átivelő 7C jelzésű országút. Az 1970-es években
épült, 2042 m magasságig vezet fel, majd egy alagúton halad át a főgerin alatt. Összesen 578 hídja és
viaduktja van. Az út lenyűgöző szépségű tájon vezet keresztül, elhalad a Balea-vízesés telep, a
Balea-tó és a mesterséges Vidraru-tó mellett.
Gelencétől 140 km-re található.

