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UTASAINK VOLTAK A NÉVADÓI AZ UTAZÁSI IRODÁNKNAK.
„A mi missziónk, azaz küldetésünk a Kárpát-medence különböző országaiban élő magyarság (újra)
felfedezésére irányul. Az egykori történelmi Magyarország különböző vidékeinek, értékeinek - a néprajzi,
nyelvészeti, irodalmi és építészeti örökségének, természeti szépségeinek, történelmi múltjának, a mai
társadalmi viszonyoknak - élményszerű, tapasztalati megismertetése a célunk. Programjaink résztvevői
között minden korosztály megtalálható, de a kezdetektől különös figyelmet fordítunk a fiatalokra.”
Budai László
„A Misszió Tours Utazási Irodával az elmúlt
három év nyári vakációjában a lehetőségekhez
mérten bejártuk Észak-, Közép- és Dél-Erdély
rengeteg nevezetes helyét, ahonnan igazán
szép és maradandó élményekkel tértünk haza.”
Pádárné Bagoly Anna,
a Kardos István Általános és Közgazdasági
Szakközépiskola történelem tanára

„Otthon éreztük magunkat sok száz kilométerre
elutazva Felvidék, Kárpátalja és Erdély magyar
otthonaiban is. Évek alatt kialakított sajátos
tematika szerint zajlanak a Misszió Tours iskolai
csoportoknak szervezett kirándulásai.”
Görbe László piarista,
Szent Margit Gimnázium, Budapest, igazgató

„A török kiűzésének nevezetes helyszíneit, az
egykori csaták emlékhelyeit kerestük fel a
hallgatókkal a Délvidéken. Szakszerűen
előkészített, jól lebonyolított program volt.„
Dormán László
szerkesztő-riporter (Magyar Rádió),
az egyetemistáknak szervezett program vezetője
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Több alkalommal is szer vezett
iskolánknak kirándulást Budai László, ill. a Misszió
Tours. Erdély, Burgenland, Csehország és a
Hortobágy voltak eddigi úti céljaink. Mindenkinek
csak ajánlani tudom őket!
Fodorné Helemin Viktória tanár,
Batthyány Lajos Általános Iskola, Szabadbattyán
Szülőként nagy izgalommal
készítettem elő gyermekem osztályának Misszió
Tours által szervezett erdélyi útját. Igazán embert
próbáló feladat 17-18 éves kamaszok utaztatása.
Ez nem egy szokványos osztálykirándulás volt, még ma is emlegetik a
tör téneteket, melyeken vagy sír tak a
meghatottságtól, vagy jókat derültek, de
mindenkit megérintett a jól szervezett és
szakszerűen lebonyolított út. Átélték az
összetartozást Erdéllyel és az erdélyi emberekkel.
Szerintem ennél többet nem is
kívánhatunk. Bátran ajánlom mindenkinek ezeket
az utakat.
Szabó Katalin
szülő, Szentendrei Református Gimnázium

Évről-évre útra kelünk a szigetszentmiklósi Batthyány
Kázmér Gimnázium 10. évfolyamával Erdély
legfontosabb nevezetességeit felkeresni.
Három résztvevő diák véleményéből:
Felejthetetlen napokat töltöttünk el Erdélyben, minden egyes
percre örömmel gondolunk vissza. Csodálatos emberek, meseszép
helyek, ízletes ételek. Mindenkinek meleg szívvel ajánljuk!
Papp Gábor, 11. A
Nagyon sokat gondolkodtam,hogy mit is írhatnék...,hogy
mennyire jó volt a társaság, milyen gyönyörű tájakon jártunk
vagy,hogy milyen imádnivalóak a vendéglátók mégis csak annyit
mondanék,hogy mindenkinek el kell mennie legalább egyszer
Erdélybe, mert nagyon különleges élményben lesz része.
Eisenbacher Kitti, 11. B

Ópusztaszeri merengés

Séta a Hargitán

Nekem nagyon tetszett az egész. Különösen érdekes volt, hogy az
ottani székely családoknál laktunk, így jobban megismerhettük az
életüket, hallgathattuk ízes beszédüket. Tetszettek a részünkre
szervezett programok, nem először voltam, de sok új élményt
kaptam általuk. Szívesen visszatérnék.
Károlyi Boglárka, 11. D

Cimborák Pozsonyban

"Többször megadatott azóta itt járnom. Kalauzolhattam tanítványaimat, barátaimat, csoportokat. Mindig
várom a pillanatot..., a találkozás pillanatát e hellyel, ahogy őket is megérinti, ahogy hozzájuk is szól.
Nézem a megindult arcokat, a visszafojtott érzéseket, ahogy átélik az itt és a most, a múlt és a jelen
találkozását."
(Gondolatok a Vereckei-hágón, részlet) Makovics Erika Anna történelem-földrajz szakos tanár,
néprajzkutató, Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium

Székelykapuk árnyékában
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ISKOLAI KIRÁNDULÁSOK
szervezése és lebonyolítása
részben vagy teljes egészében minden korosztály számára,
évtizedes gyakorlattal, pedagógiai tapasztalattal,
a Kárpát-medence országaiban
Vajdahunyad

Folyamatosan egyeztetett előkészítés, személyes felkereséssel és
felkészítő előadással az ország bármely pontján
A programok korosztályos sajátosságok szerinti változatos és igény
szerinti összeállítása, kész programok ajánlása. Közös programok szervezése
kinti iskolákkal, közösségekkel (pl. sport, túra, megemlékezések,
hagyományőrzés, stb.). A kirándulások időtartama igény szerint alakítható.
Idegenvezetés és csoportkísérés, szakmai segítség, akár a kísérő tanár
munkájának háttérben történő segítésére is
Kívánság szerinti szálláshelyek: modern kollégiumok, színvonalas
faluturizmus, szebbnél-szebb helyeken található panziók, de akár szállodai
(** vagy ***) elhelyezések (ifjúsági szálláshely áron!) megszervezése is
Bármely egyéb az úttal kapcsolatosan felmerülő kérdésnél (utazás,
programajánlatok, kapcsolatfelvételek, egyéni kérések stb.) tanácsadás vagy
szervező-közreműködés

Kalotaszegi pillanat

A sóbánya hatása

VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET!
A Misszió Tours részéről programfelelős:

BUDAI László
tel.: +36205653228
Levelezés: budailaszlo@missziotours.hu

A Hargita tetején

