
 

Farsangbúcsúztató hétvége Szentegyházán 

 

 

 

Programajánlat 

2017. február 23-28. 

 

 

Vegyen részt egy székely téltemető farsangi mulatságon a Hargita lábánál fekvő 

Szentegyházán, ahol egész napos bolondos programokkal űzik el a telet a csíki, 

udvarhelyi, gyergyói hagyományőrző csoportok.  

 

 



Részletes program 

3 napos program 

Február 24-26. (péntek-vasárnap) 

 

Péntek 

Megérkezés, fogadás, vacsora a szálláshelyen  

 

Szombat 

Részvétel a megyei farsangtemetésen. 

A farsangtemetés programja:  

10.00: A hagyományőrző csoportok érkezése 

11.00: Megnyitó a szentegyházi Gábor Áron Művelődési Ház mögött 

12.00: A hagyományőrző csoportok indulása a kijelölt útvonalakra  

16.00: Közös tánc a szentegyházi Gábor Áron Művelődési Házban 

Vacsora a szálláshelyen 

 

Vasárnap 

Forraltboros, melegteás szekerezés vagy szánozás a „borvizek völgyében” 

Szelterszfürdőn idegenvezetéssel, útközben ásványvízforrások kóstolása. Az 

Asszonybosszantó Csárdánál zsíroskenyér. Min. 4 személy esetén indul a túra. 

Ára: 40 lej/fő.  

Délután: wellness lehetőség a Napsugár Panzió wellness részlegén vagy helyi 

mesterségbemutató (faragás, szövés, ványolás).  

Este farsangi bál a Gábor Áron Művelődési Házban (fakultatív). 

 

 



6 napos program 

Február 23-28. (csütörtök-kedd) 

 

Csütörtök 

Megérkezés, fogadás, vacsora a szálláshelyen. 

 

Péntek 

Gyere velem a Hargitára!: traktoros szekerezés a Madarasi Hargitára 

idegenvezetéssel. A túra során lehetősége van egy kellemes sétával meghódítani 

a Madarasi Hargita 1801 méteres csúcsát, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a 

Hargita-fennsíkra és a környező hegyekre. A kirándulás min. 10 fő esetén indul. 

Ára: 40 Ron/fő. A sportosabbak pedig sízhetnek a Madarasi Hargita sípályáin 

(önköltséges). 

 

 

 

 

 

 



Szombat 

Részvétel a megyei farsangtemetésen. 

A program:  

10.00: A hagyományőrző csoportok érkezése 

11.00: Megnyitó a szentegyházi Gábor Áron Művelődési Ház mögött 

12.00: A hagyományőrző csoportok indulása a kijelölt útvonalakra  

16.00: Közös tánc a szentegyházi Gábor Áron Művelődési Házban 

Vacsora a szálláshelyen. 

 

 

 

 

 

 

 



Vasárnap 

Forraltboros, melegteás szekerezés vagy szánozás a „borvizek völgyében” 

Szelterszfürdőn idegenvezetéssel, útközben ásványvízforrások kóstolása. Az 

Asszonybosszantó Csárdánál zsíroskenyér. Min. 4 személy esetén indul a túra. 

Ára: 40 lej/fő.  

Délután: wellness lehetőség a Napsugár Panzió wellness részlegén vagy helyi 

mesterségbemutató (faragás, szövés, ványolás).  

Este farsangi bál a Gábor Áron Művelődési Házban (fakultatív). 

 

 

 

 

Hétfő 

Mókás téltemető gyalogos túra jelmezben Szentegyháza határában, 

szalonnasütéssel egybekötve! Ehhez legyen a batyudban egy kis sütnivaló is! 

Találkozás d.e. 10:00-kor a felső templomtéren (Május 1. utca). Búcsúztassuk 

közösen a farsangot! 

Kedd 

Búcsúzás az idegenből érkezett vendégeinktől. 



 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

Jelentkezési határidő: 2o17. február 21. 

További információ: Tel: +40/736883805, +40/742538066  

E-mail: info@adiharghita.ro, office@visitvlahita.ro 

 

mailto:info@adiharghita.ro

