ÚJ! Bp. mellett, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen felszállási lehetőséggel és kedvezményekkel!
Csíksomlyói búcsú - BOLDOGASSZONY ZARÁNDOKVONAT
/2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 /; Csíksomlyó - Gyergyószentmiklós – Csíkszereda

2018. május 17-20. (4 nap/3 éj)
Fővédnökök: dr. Veres András püspök, MKPK elnöke és dr. Kövér László az Országgyűlés elnöke
Lelkivezetők: Burbela Gergely SVD, Felföldi László atya és Tímár Asztrik OFM.
Lelkipásztori kisegítő: Csermely M. Irén Boldogasszony Iskolanővér; Karnagy: Pálmai Árpád egyházzenész

Utazás: különvonat, 1. és 2. osztályú kocsik. Helyi közlekedés: falusi vendéglátóhelyek és szálláshelyek esetében a
vendégfogadók szervezik meg, egyéb szálláshelyeknél pedig helyi szállítással történik a közlekedés.
Szállás: A kategória: panziók és szállodák, igény szerint 2-3-4 ágyas fürdőszobás szobákkal vagy apartmanokkal.
B kategória: vendégházak, zarándokházak és hostelek, igény szerint 2-3-4 ágyas szobák, fürdőszoba használattal.
C kategória: egyszerűbb szálláshelyek, ifjúsági szállások vagy kollégiumok, 4-5-6-8 ágyas szobák, közös mosdókkal, tusolókkal.
Esetenként nemek szerinti szállásbeosztással.
Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora).
Indulás és felszállási lehetőségek: Budapest, Cegléd, Szolnok; ill. Miskolc, felszállási lehetőségek: Nyíregyháza, Debrecen. A
zarándokvonat két része összeáll: Püspökladány. További útvonal: Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós,
Marosfő, Csíkszentdomokos, Csíkcsicsó és Csíkszereda.
1. nap: (május 17., csütörtök): Zarándokok megáldása, majd indulás Budapestről és Miskolcról a kora reggeli órákban. Utazás
Székelyföldre, a Kárpátok ölelte Gyergyói- és Csíki-medencébe. Útközben a nagyobb állomásokon a zarándokok ünnepélyes
fogadása és köszöntése. A késő esti órákban érkezünk meg vendéglátó településeinkre. Zarándokok köszöntése a
vasútállomásokon, majd a szálláshelyek elfoglalása és vacsora.
2. nap: (május 18., péntek): Reggeli után indulunk a vasútállomásokra, ahonnan a Boldogasszony Zarándokvonattal folytatjuk
utunkat először Madéfalva, majd Csíkszereda és CSÍKSOMLYÓ. Helyi közlekedéssel folyamatos megérkezés a kegyhelyre.
Közben egyénileg mindenki felmehet a Boldogasszony kegyszoborhoz és gyónási lehetőség is lesz. Déli harangszó alatt
ünnepélyes bevonulás és Úrangyala imádság. Köszöntő - Urbán Erik ferences, kegyhelyigazgató. Szentmise a
kegytemplomban. Szabadprogram keretében egyénileg ebédelhetünk, meglátogathatjuk a borvízforrást és kegytárgyvásárlásra
is lesz lehetőség. Délután választható programok: A) Kegytemplom – elmélkedés és rózsafüzér imádság; B) Keresztút a „Jézus
hágóján”. Folyamatos leutazás a vasútállomásra, majd visszautazunk a szálláshelyekre.
3. nap: (május 19., szombat): CSÍKSOMLYÓI PÜNKÖSDI BÚCSÚ. Csíksomlyó Szűz Mária kegyhelyén évszázadok óta
összegyűlnek pünkösd szombatján a székelyek és csángók, hogy teljesítsék őseik fogadalmát. Korai reggeli után kelünk útra,
hogy a zarándokvonattal Hargita megye központjába érkezzünk meg, ahol a vasútállomáson ünnepélyesen köszöntik és
megáldják zarándokainkat. CSÍKSZEREDA: a búcsú egyik legnagyobb közös keresztaljaként, énekelve és imádkozva
felvonulunk a Kegytemplomhoz - ahol a ferencesek sok évszázad óta őrzik a csodatevő Boldogasszony szobrát - majd a
hegynyeregbe. Részt veszünk a végeláthatatlan sorokban érkező zarándoksereg búcsúján. Ünnepi szentmise. Délután
szabadprogram. Egyénileg vagy közösen lemegyünk a vasútállomásra. Visszautazás a szálláshelyekre.
4. nap: (május 20., vasárnap): Korai reggeli után GYERGYÓSZENTMIKLÓS főterén találkozunk. Pünkösdi szabadtéri
szentmise. Az előző években a Zarándokvonat utasaival közösen több ezren vettek részt ezen a zarándoklatot záró szentmisén.
Várhatóan így lesz ez ebben az évben is. Méltó befejezése lesz ez rendhagyó zarándoklatunknak. Elköszönés a székelyektől,
hazaindulás. Hazautazás közben tovább folytatódnak a programok, élménybeszámolók, közös éneklések a vonaton. Érkezés
Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc és Debrecen-Püspökladány-Szolnok-Cegléd-Hatvan – Budapest útvonalon a késő esti órákban.
Nyíregyháza, Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház szervezésében, egyedi kedvezmény A; B; C kategória
mindhárom alapárából -10.000 Ft. + gyermek- és ifjúsági kedvezmény: 15.000 Ft/fő a teljes részvételi díj!
Részvételi díj:
Nyíregyháza jan.31-ig: -10.000 Ft

Kedvezményes részvételi díj:

Előleg:

A kategória:76.900 Ft/fő

66.900 Ft/fő

26.760 Ft/fő

B kategória: 69.900 Ft/fő

59.900 Ft/fő

23.960 Ft/fő

C kategória: 62.900 Ft/fő

52.900 Ft/fő

21.160 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza a vonatos utazás költségét, a szállást (A, B vagy C kat.), a félpanziós ellátást, a csoportkísérést, programokat
és a zarándokcsomagot. 1. osztályú felára: 20. 000 Ft/fő. (Színvonalasabb kocsik. Az ablakok nem lehúzhatók.). Külön fizetendő a BBP
(Baleset, Betegség és Poggyász) biztosítás, mely az utazáson való részvétel feltétele. Irodánk által ajánlott csoportos utasbiztosítás
költsége 2.000 Ft/fő, a 80 év felettiek biztosítási díja feláras.

