
 

 

 

 

Boldogasszony Zarándokvonat – Csíksomlyó  

2023. május 25-28. (4 nap/3 éj)  

Lelkivezetők: Felföldi László pécsi megyéspüspök, Burbela Gergely és Juhos Ferenc verbita szerzetesek 

Karnagy: Pálmai Árpád egyházzenész 

Utazás: különvonat, valamint 2. osztályú termes ülőhelyes kocsik, ill. étterem- és stúdiókocsi. Folyamatos utazás rövidebb 

megállásokkal oda-vissza útban is. Kihangosított vonatrádió és csendes fülkék az „S”- kocsiban. 

A Pécsi Egyházmegye zarándokai külön autóbuszokkal utaznak Budapestre és onnan vissza.  

Fizetendő hozzájárulás: 5000 Ft/fő (oda-vissza útra mindösszesen) 

Fel- és leszállási lehetőségek az autóbuszokra: 1., Pécs, Dombóvár, Tamási. 2., M6-os autópálya melletti benzinkutaknál 

Szekszárd, Paks, Dunaföldvár. 

Helyi közlekedés: várják a zarándokokat az állomásokon, a szállításukat is helyben szervezik, esetenként autóbuszokkal 

történik a közlekedés a szálláshelyek és a vasútállomások között.  

Szállás: A kategória: Színvonalasabb 2-3 ágyas fürdőszobás szobák, panziók vagy apartmanok. B kategória: falusi 

vendéglátó helyek és vendégházak, 2-3-4 ágyas szobák fürdőszobával vagy fürdőszoba használattal. C kategória: 

zarándokház, ifjúsági szállás vagy kollégium 4-5-6-8 ágyas (emeletes is lehet) szobákkal és közös tusolókkal. (Esetenként 

nemek szerinti szállásbeosztással.) 

Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora).  

Útvonal: Budapest, Keleti pu. – Szolnok – Püspökladány – Nagyvárad – Kolozsvár – Marosvásárhely – Déda – Maroshévíz 
– Gyergyószentmiklós – Marosfő – Csíkszentdomokos – Csíkmadaras – Madéfalva – Csíkszereda 
Hazafelé: Csíkszereda – Madéfalva – Csíkmadaras – Csíkszentdomokos – Marosfő – Gyergyószentmiklós – Maroshévíz – 
Dés – Nagykároly – Debrecen – Püspökladány – Szolnok – Budapest, Keleti pu. útvonalon közlekedünk! 

Fontos! Visszaúton leszállási lehetőség Debrecenben is! 

Az oda-, és visszaút erdélyi része nem ugyanaz. Odaúton felszállási lehetőség: Nagyvárad, visszaúton leszállási lehetőség: 
Nagykároly. 

 

1. nap: (május 25., csütörtök): Zarándokok ünnepélyes megáldása, majd indulás a kora reggeli órákban. Felszállási 
lehetőségekkel folyamatos utazás Székelyföldre, Csíkszeredába. Útközben közös programok, imák, elmélkedések, közös 
éneklések emelik a hangulatot a vonaton. Lelki beszélgetésre és gyónásra is lehetőség van. A nagyobb állomásokon meghatóan 
szép és ünnepélyes fogadtatásokban van részünk. Megérkezés a késő esti órákban majd a szállások elfoglalása és vacsora. 
 

2. nap: (május 26., 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 – Tímár Asztrik ferences szerzetes, templomigazgató. 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 27., szombat): Korai reggeli után kelünk útra, hogy a közel fél kilométer hosszú különvonatunkkal megérkezzünk a 
kora reggeli órákban Hargita megye központjába, ahol a vasútállomáson köszöntik és megáldják zarándokainkat. CSÍKSOMLYÓI 
PÜNKÖSDI FOGADALMI BÚCSÚ. Csíkszereda: A cca. ezer fős Missziós Zarándokvonat utasai csatlakoznak hozzánk és egy 
nagy keresztaljként, közösen énekelve és imádkozva vonulunk fel a Kegytemplomhoz, majd a szabadtéri oltárhoz. Részt veszünk 
a hegynyeregben az ünnepi szentmisén. Délután szabadprogram, melynek keretében egyénileg megyünk a vasútállomásra, 
felszállás a különvonatra. Visszautazás a szállásokra. 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a csíkszeredai vasútállomásról egy keresztaljként gyalogosan vonulunk fel a búcsú 
helyszínére. Ez kb. 5 km, ezért kérjük Önöket, hogy csak az vállalja az utazást, akinek nem túlzottan megterhelő a harmadik napi 
gyaloglás! Amennyiben ez gondot okozhat, kérjük jelentkezéskor jelezze! 
 



 

 

 

 

4. nap: (május 28., vasárnap): Korai reggeli után GYERGYÓSZENTMIKLÓS főterén pünkösdi szabadtéri szentmise. Elköszönés 
a székelyektől, hazaindulás. Hazautazás közben tovább folytatódnak a programok, élménybeszámolók, közös éneklések a 
vonaton. Üdvözlések egyes vasútállomásokon. Érkezés Debrecenen és Szolnokon át Budapestre. 
 

A menetrend változtatás jogát a vasúti szolgáltatók fenntartják! A menetrend és ez által a program is változhat! 
 

2022. december 1-től 2023. január 31-ig, (40 % előleg befizetésével). 
 

Részvételi díj (2022. december 1-től 2023. január 31-ig, előleg befizetésével):  

C (zarándokház, ifjúsági szállás vagy kollégium): 94 900 Ft/fő  

B (falusi vendéglátó helyek és vendégházak): 104 900 Ft/fő 

A (színvonalasabb 2-3 ágyas fürdőszobás szobák, panziók vagy apartmanok): 134 900 Ft/fő 

A részvételi díj tartalmazza a vonatos utazás költségét, a szállást (A, B vagy C kat.), a félpanziós ellátást, a csoportkísérést 
és a programokat.  

Egyágyas felár: 49 900 Ft/fő. 

Útlemondási (stornó) biztosítás köthető, ami a részvételi díj 5 %-a.  

Külön fizetendő a BBP (Baleset, Betegség és Poggyász) biztosítás, mely az utazáson való részvétel feltétele. Irodánk által 
ajánlott utasbiztosítás költsége 2 720 Ft/fő (a jelenlegi díjszabás szerint), a 80 év felettiek biztosítási díja feláras (EUB Top 
csoportos). 

A részvételi díjak 400 HUF/EUR árfolyamig érvényesek! 
FONTOS:  
Az utazásukra vonatkozó jelenleg érvényes előírásokat (melyek indulásig változhatnak) az alábbi oldalak tartalmazzák.  
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-
szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt 

 
Kérjük kísérje figyelemmel honlapunkat (www.missziotours.hu) és Facebook oldalunkat 

(www.facebook.hu/missziotours)! 
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