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A turisztikai trendek, a pihenési és üdülési szokások napjainkban átalakulóban vannak. A 

gyorsuló életvitel új pihenési, üdülési formákat terjesztett el székelyföldi viszonylatban is. 

Miközben csökken a néhány évtizeddel ezelőtt még oly divatos egy vagy többhetes nyaralás, a 

néhány napos, hosszúhétvégés pihenések egyre inkább teret nyernek. Gyorsabban és nagyobb 

intenzitással kell tehát pihennünk, üdülnünk, ami részben következménye, részben pedig oka 

annak, hogy a munkaadók is jellemzően ezt a fajta üdülési formát preferálják alkalmazottaik 

körében.  

Az utóbbi években a székelyföldi vendéglátói infrastruktúra számos elemmel bővült, amely 

a néhány napos vagy hosszúhétvégés üdülésre reális alternatívát kínálhat a helyiek számára is. 

Az, hogy Székelyföldön milyen sikerrel lehet az üdülési preferenciákat úgy alakítani, hogy a 

helyi turisták a térségen belüli szolgáltatókat részesítsék előnyben még kérdéses, ugyanakkor 

nagyban függ a kínálat minőségétől. Minden esetre a rövidtávú, hosszúhétvégés (3-4 napos 

aktív vagy passzív) pihenés kapcsán felsorakoztatható néhány érv, ami a helyi szolgáltatók 

preferálása mellett szól. 

  

1. Wellness kínálatok összehasonlítása 

Összehasonlításunk során olyan üdülési lehetőségeket kerestünk, amelyeket egy hosszú 

hétvége alatt ki lehet használni. Az elemzésbe néhány olyan szálloda ajánlatát foglaltuk be, 

amelyek saját wellness kínálattal rendelkeznek, vagy amelyek csomagban ajándékként adnak 

wellness, vagy gyógyfürdő belépőket. Törekedtünk a hasonló adottságú szállodák 

kiválasztására az itthoni valamint a magyarországi szolgáltatók esetében, de ennek ellenére 

eltérések vannak a kínálatokban, amelyek elsősorban a környezeti adottságból, a 

népszerűségből, vagy helyi specifikumból adódik.  

A cél az volt, hogy olyan ajánlatokat keressünk, amelyek beleférnek egy hosszúhétvége 

idejébe, és pihenést, felfrissülést, kikapcsolódást kínálnak.  

Ebből adódóan 2-3 éjszakás ajánlatokat kerestünk, amely tartalmazza a szállást, legalább 

reggelit, vagy félpanziós ellátást, és valamilyen wellness szolgáltatáshoz kínál hozzáférést, 

legyen szó akár a saját wellness részlegéről, akár egy a közelben működő komplexumról. 

A kínálatok széles palettáján az árak is színesek. A szállodák szinte bármilyen kombinációt 

fel tudnak kínálni a turisták számára. A szállodák kínálataiban találtunk komplex csomagokat, 

egy árba fűzve a szolgáltatásokat, illetve olyanokat, amelyeket külön díj ellenében lehet 

igénybe venni. 

Az ajánlatok objektív összehasonlítása azért is nehéz, mivel minden szálloda, fürdő 

elsősorban élményt kínál, így mindegyik egyedi ajánlattal rendelkezik, illetve más igényt elégít 
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ki, más megelégedettséget okoz a turisták számára. Néhány közös szempont szerint viszont 

összemértük néhány szolgáltató árait. 

Az elemzésbe bevett szállodák: 

- Septimia*** - Székelyudvarhely 

- Vila Vitae  - Székelyudvarhely 

- Flamingo*** - Csíkszereda 

- Hunguest Fenyő*** - Csíkszereda 

- Hunguest Erkel***/**** - Gyula 

- Hungarospa Thermal*** - Hajduszoboszló 

Hargita megyében a két székelyudvarhelyi wellness központban korlátlanul használható a 

saját wellness részlegük, a szállás igénybevétele esetén. Csíkszeredában, a Flamingo Hotel csak 

a medence használatát biztosítja vendégeinek, a többi szolgáltatásért külön kell fizetni, a 3 órás 

belépő ára 35 lejbe kerül. A Fenyő Szálloda a vendégek számára a szauna és a fitness terem 

használatát biztosítja, és bár számos egyéb szolgáltatást nyújt (különféle típusú masszázs, 

jakuzzi), ezekért külön fizetni kell. Két, a határhoz közel levő magyarországi szálloda ajánlatai 

viszont színesebbek, ugyanis nemcsak saját wellness részleggel rendelkeznek, amelyeket 

ingyen használhatják a vendégek, hanem külön belépőt kínálnak a szomszédságukban levő 

fürdőkbe, minden ott töltött napra. A gyulai Erkel szálloda a saját wellness részlegén kívül a 

híres Gyulai Várfürdőbe kínál minden napra egy napi belépőt. A hajdúszoboszlói szálloda 

vendégei is szabadon használhatják a rendelkezésre álló szaunát, gőzkabint, de ingyen igénybe 

vehetik a fürdőkomplexum és az Aqua Palace szolgáltatásait is. 

Az összehasonlításba bevont magyarországi szolgáltatók egységárai (pl. 1 éjszakai szállás) 

kedvezőbbek, mint a székelyföldi szolgáltatóké. Az utazás költségeit is figyelembe véve 

árnyaltabbá válik ez a kép.  

Táblázat 1: 2 éjszakás szállás díjszabásai, wellness és utazás költségei 

Két éjszaka+oda-

vissza út (lej/fő) 

Septimia*** - 

Székelyudvarhely 

Vila Vitae - 

Székelyudvarhely 

Flamingo*** 

- Csíkszereda 

Hunguest 

Fenyő*** - 

Csíkszereda 

Hunguest 

Erkel***/

**** - 

Gyula 

Hungarospa 

Thermal*** - 

Hajduszoboszló 

Autó 608 516 360 568 722 706 

Busz (utanként 

egy-egy / 

menettérti jegy) 

596 504 - - 694 / 634 650 / 590 

Vonat (utanként 

egy-egy / 

menettérti jegy) 

- - - - 664 / 645 600 / 580 
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A fenti, táblázat összesíti az előző kettő adatait, vagyis azt mutatja be, hogy egy 2 éjszakás 

szállás, az alapárban levő wellness és utazás összesen mennyibe kerül az egyes szállodák 

esetében, egy főre számolva. Ezek az árak általános árak (honlapon feltüntetett ajánlat), 

ugyanis a szállodák akciós csomagjainak, a szobák árai a szezon és telitettség függvényében 

változnak, ugyanakkor saját, egyéni árajánlatot is adnak, amely adott időpontra szól. 

A wellness–re számolt költségek tekintetében észrevehetjük, hogy az utazással együtt véve 

a költségeket, nagyon hasonlóak, tehát hosszabb távra csak akkor éri meg, ha több időt 

szánunk rá, megspórolva több mint 20 órás utat és ennek nem pénz természetű költségeit 

(fáradalmait). A távolságok a Google Maps adatai alapján kerültek be, ezek autóutakra 

vonatkoznak, a vonat által megtett távolság ettől eltér. A három lehetőség közül az autó 

bizonyul a legkönnyebbnek, ugyanis a főútvonalakon könnyen megközelíthető bármelyik 

település. Az autóbusz és vonat esetében viszont függőség van a menetrendtől. Az autóbusz és 

a vonat esetén például egy Csík környéki lakosnak az utazás két szakaszból áll, Csíkszereda – 

Püspökladány, illetve Püspökladány – Gyula vagy Hajdúszoboszló. Ennek megfelelően lettek 

kiszámítva az utazás árai, az Open World, a CFR, a Volán és a MÁV árai alapján. 

 

2. Gyógy-turisztikai kínálat összehasonlítása  

A gyógy-turizmus, az egészségmegőrzés, betegségek megelőzése, illetve meglévő 

egészségügyi problémára adhat megoldást. Míg a wellness célja a kikapcsolódás, a felfrissülés 

és rekreáció addig a gyógy turizmus terápiát, kúrát ajánl a problémákra, illetve problémák 

megelőzésre. Bizonyos szállodák mindkét csomagot kínálják (pl. gyógy masszázs, vagy Kneipp 

kúra a wellness részlegükön), de az sem ritka, hogy gyógykezelésekre specializálódik vagy saját 

részleggel, vagy egy központtal együttműködve ajánl különféle egészségügyi szolgáltatást.  

Hargita megyében a legnagyobb komplexum Tusnádfürdőn van, amely számos 

egészségügyi problémára tud orvoslást ajánlani. A helyi természetes ásványvizek gyógyító 

hatását a jól, orvos által összeállított, egyénre szabott terápia egészíti ki. Különféle masszázs, 

szauna, gyógyfürdő, és tornaprogramok állnak rendelkezésre, mindez orvosi felügyelet alatt. Itt 

a szállás saját két és három csillagos szállodában oldható meg, amelyben egyénileg és 

csomagkedvezménnyel is lehet foglalni. A wellness részleget tekintve az elemzésünkbe a két 

éjszakás, kétágyas, félpanziós, két csillagos szállás csomag ajánlata került, amely tartalmaz 5 

típusú kezelést is.  

Külföldi gyógykezelő központként a Gyulai Várfürdő került nagyító alá. Maga a Várfürdő 

nem rendelkezik szálláshellyel, azonban több szálloda is kapcsolatban van vele, ingyen 

belépőket ajánlanak a szállás árába foglalva. Az Erkel Szálloda közvetlen, fedett átjáróval 

rendelkezik a Várfürdőbe. Több, egyéb szolgáltatás mellett kiemelkedő gyógykezeléseket kínál 

a fürdő, amelyek akár alkalmanként, akár állandóan igénybe vehetőek. Itt szakorvosok állnak 

rendelkezésre, felmérik a páciens egészségi állapotát és terápiatervet állítanak össze. 



 

 

5 

A Gyulai Várfürdő napi belépővel, vagy bérlettel látogatható, ám ez a belépő csak egyes 

szolgáltatásokra jogosít. Így például a szauna park, a gyógykezelések felárral vehetőek igénybe. 

A gyógykezelések tekintetében mindkét esetben egyéni árakat próbáltunk figyelembe 

venni, bár meglehetősen nehéz az összehasonlítás, mivel bizonyos szolgáltatások árai csak 

csomagok formájában érhetőek el.  

 

A fenti árak egyszeri alkalomra vonatkoznak, viszont ezek a központok kínálnak csomagokat, 

amelyek előnyös áron érhetőek el. A kezelőközpontokba, konkrét kezelésre, orvosi ajánlással, 

hosszabb távra érdemes menni, tehát ez nem igazán tekinthető hatékony célpontnak egy 

hosszú hétvége eltöltésére. 

Táblázat 2: gyógykezelő központok kezelési ajánlatai és árai 

Gyógykezelések – RON – 
Gyulai Várfürdő 

Hotel Tusnad**/*** - 

Tusnádfürdő 

Masszázs 30 20-30 

Gyógynövényes fürdő n/a 20 

Iszapkezelés 34 - 

Súlyfürdő 24 - 

Szénsavas fürdő 27 - 

Víz alatti vízsugármasszázs 

(tangentor) 31 
23 

Víz alatti gyógytorna 25 igen 

Gyógytornák 14 igen 

Fizikoterápia 15-21 - 

Hidroterápia n/a igen 

Elektroterápia n/a igen 

Termoterápia n/a igen 

Orvosi rendelés, kezelésfelírás igen 25/35 

Orvos által elrendelt kezelés 

(bármelyik kezelés), lej / 

kezelés n/a 

15 

 
3. Téli turizmus – sízési lehetőségek összehasonlítása 

Az engedélyezett sípályák tekintetében Hargita megye országos szinten az első három 

megye közé tartozik. Bár a pályák száma alapján a második helyen áll 22 pályával (1. Prahova – 

23, 3. Brassó – 19), a pályák őszhosszát tekintve csak a harmadik, a maga 13.313 méterével (1. 

Brassó – 25.186 m, 2. Prahova – 24.998 m)1. Korszerű pályák állnak a téli sportok kedvelői 

                                                   

1
 A Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium által közzétett adatok alapján 

(http://www.mdrt.ro/turism/unitati-clasificate <2013.09.11; 13:32) 

http://www.mdrt.ro/turism/unitati-clasificate
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rendelkezésére, akár sízésről, akár hódeszkázásról, vagy szánkózásról van szó. A pályák hossza 

és nehézségi foka változó, majdnem minden sí kedvelő megtalálja a neki megfelelőt, 

ugyanakkor számos pálya kínál családi szórakozási lehetőséget, kölcsönzést és oktatást is, 

minden korosztálynak. 

Figyelembe véve, hogy egy téli szezonban eltöltött hosszú hétvégéről van szó, amely 2-3 

nap sízést, vagy egyéb szórakozást jelent, ismét meg kell jegyeznünk, hogy az idő korlátjával 

kell számolni. Folytatva az előző gondolatmenetet, a magyarországi, a legolcsóbb Alsó-Ausztriai 

és a Szlovákiai sípályák között néztünk szét. A keresésünkre kiadott lehetőségek közül a 

legközelebbi sípálya Sátoraljaújhelyi Kalandparkban van, Csíkszeredától számolva, több mint 

500 kilométerre. A napi belépő 3900 forintba, (kb. 58 lej) kerül szállást a környéken kell 

keresni. Erre számtalan lehetőség van, néhány panziót és vendégház ajánlatai alapján egy fő 

számára már 2000-5000 forint (kb. 30-75 lej) között biztosítanak szállás egy éjszakára, étkezés 

nélkül. 

Összesen 8 magyar sípályának, Csíkszeredától való távolságát megvizsgálva, átlagosan 674 

kilométert kaptunk. Az egész napos, felnőtt felvonóbérlet viszont átlagosan 4400 forintba (65 

lejbe) kerül. A sízés felszerelés nélkül nem lehetséges, így vagy saját magunk visszük 

magunkkal, vagy helyben kölcsönzünk. Erre a legtöbb pályán lehetőség van, átlagosan 4000 

forintért (~60 lej/nap/teljes felszerelés) 

Ezzel szemben, Hargita megye néhány sípályáját alapul véve, átlagosan 46 lejbe kerül egy 

napi felnőtt bérlet, illetve 30 lejbe a sífelszerelés kölcsönzése egy napra. A szállások 

tekintetében a sípályák környékén számos panzió, vendég- és menedékház kínál szállást a 

turisták számára. Hargita megyében akár 20 lej/fő/éj áron is megszállhat a síelni vágyó, a pálya 

közelében levő szálláshelyeken. 

Az alábbi táblázat összesíti a költségeket, egy fő részére, két éjszakai szállással, két egész 

napos síbérlettel, saját felszerelés és autó használata esetén. Az autó esetében 5,92 lej/l árral 

számoltunk és 6 l / 100 km átlagfogyasztást. A Hargita megyei pályák esetében számoltunk 

azzal a lehetőséggel is, hogy nem vesznek igénybe szállást. Ebben az esetben csak a 2 napi 

bérlet, és utazási költség (összesen 4 út) adta a végső összeget. 
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Táblázat 3: síturisztikai célpontok kínálata 

 Legkevesebb költség (2 napi bérlet, 2 

éjszaka pnzióban, 2 út, 1 fő) 

Legkevesebb költség 

(2 napi bérlet, 4 út, 1 fő) 

Alsó-Ausztriai sípályák (Jauerling, 

Lunz am See, Feistritzsattel, 

Puchenstuben, Lilienfeld-

Muckenkogel, stb.) 

 

 

napi bérlet: átlagosan 80-90 lej bérlet, 2 

éjszaka szállás reggelivel vagy félpanzióval: 

átlagosan 120-130 lej/éj 

üzemanyag: 720-750 lej 

Összesen: 1100-1200 lej 

 

Szlovákiai sípályák (Kis-Tátra, 

Nagy Tátra) 

napi bérlet: átlagosan 80-90 lej bérlet 

2 éjszaka szállás reggelivel vagy 

félpanzióval: átlagosan 100 lej/éj 

üzemanyag: 580 lej 

Összesen: kb. 950-1000 lej 

 

Magyarországi sípályák   

Mátraszentistván Sípark 765 - 

Pécs - Misinatető 670 - 

Nagyvillám Sípálya - Visegrád 710 - 

Kékestető - Gyöngyös 665 - 

Eplény - Nordica Síaréna 847 - 

Sátoraljaújhely 539 - 

Dobogókő 757 - 

Bánkút 626 - 

Hargitai sípályák   

Madarasi Hargita 275 173 

Havas Bucsin 183 205 

Csíksomlyó sípálya 193 106 

Reménység sípálya - Borszék 225 350 

Ahogyan az a fenti táblázaton is látható, jelentős különbségek vannak az összegek között, 

amelyet elsősorban az utazás költségei határoz meg.  

Három turisztikai szolgáltatástípust a wellness, a gyógy-turisztikai és a téli turisztikai 

lehetőségeket vizsgáltuk meg és hasonlítottuk össze. A minőségi ismérvektől, a helyi 

sajátosságoktól, a szolgáltatások színvonalbeli különbségeitől, az egyéni motivációktól, stb. 

eltekintve és csak a száraz költségmutatókat figyelve egyértelmű, hogy az itthoni üdülés 

olcsóbb. Mérlegelni kell tehát, hogy érdemes-e hosszabb utat megtenni, amennyiben csupán 

egy hosszú hétvégét, néhány napot szánunk a kikapcsolódásra, hisz ennek számos más 

járulékos költsége (az is igaz hogy haszna is) lehet. 

 

 HARGITA MEGYE TANÁCSA – ELEMZŐ CSOPORT

 RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám

 Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703

e-mail: elemzo@hargitamegye.ro 

web: elemzo.hargitamegye.ro
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Mellékletek 

Táblázat 1: Néhány wellness szolgáltatás és szállás kínálat összehasonlítása 

 

Septimia*** - 

Székelyudvarhely 

Vila Vitae - 

Székelyudvarhely 

Flamingo*** - 

Csíkszereda 

Hunguest 

Fenyő*** - 

Csíkszereda 

Hunguest 

Erkel***/**** - Gyula 

Hungarospa 

Thermal*** - 

Hajduszoboszló 

Szobaárak /fő/éj  
64 EUR / 286 RON 240-350 RON 

40 EUR / 180 

RON 
284 RON 13.000 Ft / 192 RON 12.500 Ft / 185 RON 

Reggeli - - igen igen - - 

Félpanzio igen igen - - igen igen 

Tartalmaz wellness-t 

igen / korlátlan igen / korlátlan 
Igen / csak 

medence 

igen / szauna 

és fitness 

igen/naponta 1 belépő 

Gyulai Várfürdő / + 

saját wellness részleg 

igen / saját /+ 

Fürdőkomplexum/ + 

Aqua-Palace 
 

1 EUR 4,4653 RON 
05.09.2013 

* - külön díjas 

1 HUF 1,4775 RON  
 

  

Táblázat 2: Csíkszeredától számított távolságok és hozzávetőleges költségek 

Utazási költség 

Csíkszeredából egy út 

Septimia*** - 

Székelyudvarhely 

Vila Vitae - 

Székelyudvarhely 

Flamingo*** 

- Csíkszereda 

Hunguest 

Fenyő*** - 

Csíkszereda 

Hunguest 

Erkel***/

**** - 

Gyula 

Hungarospa 

Thermal*** - 

Hajduszoboszló 

Távolság (google maps - km) 51 51 0 0 475 472 

Autó – RON 18 18 - - 169 168 

Busz – RON 12 12 - - 155 140 

Vonat - RON - - - - 140 115 
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Táblázat 3: 2 éjszakás szállás, wellness és utazás költségei 

Két éjszaka+oda-vissza út 

Septimia*** - 

Székelyudvarhely 

Vila Vitae - 

Székelyudv

arhely 

Flamingo*** - 

Csíkszereda 

Hunguest 

Fenyő*** - 

Csíkszereda 

Hunguest 

Erkel***/**** - 

Gyula 

Hungarospa 

Thermal*** - 

Hajduszoboszló 

Autó 608 516 360 568 722 706 

Busz (utanként egy-egy / menettérti 

jegy) 
596 504 - - 694 / 634 650 / 590 

Vonat (utanként egy-egy / menettérti 

jegy) 
- - - - 664 / 645 600 / 580 

 

Táblázat 4: Sízési lehetőségek költségei 

 

Napi bérlet felnőtt 

Legkisebb szállás 

árak a körzetben 

(5 km) 

Távolság Csíktól 

(km) 

Legkevesebb költség (2 napi 

bérlet, 2 éjszaka, 1 fő) 

Legkevesebb 

költség (2 napi 

bérlet, 4 út, 1 fő) 

Mátraszentistván Sípark 81 67 660 765 - 

Pécs - Misinatető 30 30 774 670 - 

Nagyvillám Sípálya - Visegrád 67 31 723 710 - 

Kékestető - Gyöngyös 73 30 646 665 - 

Eplény - Nordica Síaréna 87 60 779 847 - 

Sátoraljaújhely 58 30 511 539 - 

Dobogókő 60 63 720 757 - 

Bánkút 67 30 608 626 - 

Madarasi Hargita 55 67 44 275 173 

Havas Bucsin 40 20 88 183 245 

Csíksomlyó sípálya 50 45 4 193 196 

Reménység sípálya - Borszék 40 30 120 225 310 
      

  

Üzemanyag ár (lej)  5,92 

  

  

Átlagfogyasztás (l/100 km) 6 

  

file:///D:/BenczeL/!Munka/Elemzo_Csoport/Ad_Hoc_2013/09Szeptember/HR_Turizmus_Hosszu_Hetvege/Pret%20Benzina,%20pret%20motorina.htm
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10 érv a belső (székelyföldi) turizmus mellett: 

 

A belső turizmus fogalmát rendszerint egy adott ország határain belüli vendéglátói 
folyamatokra használják. Az, hogy Székelyföldön milyen sikerrel lehet az üdülési preferenciákat 
úgy alakítani, hogy a helyi turisták a térségen belüli szolgáltatókat részesítsék előnyben még 
kérdéses, ugyanakkor nagyban függ a kínálat minőségétől. 

Minden esetre a rövidtávú, hosszúhétvégés (3-4 napos aktív vagy passzív) pihenés kapcsán 
felsorakoztatható néhány érv, ami a helyi szolgáltatók választása mellett szól: 

1. könnyebben és kisebb erőfeszítéssel elérhető a turisztikai célpont és kevésbé fáradtan 

érkezik meg a turista. 

2. rövid az utazásra szánt idő, nincsenek állomásokon, reptereken, stb. töltött, tartalmas 

kihasználás nélküli „holt” idők. 

3. a rövidebb utazás egyben környezetbarátabb turista attitűdöt is jelent, ugyanakkor a 

vidéket felfedezve, megismerve a környezettudatosság is növelhető a helyi turistákban.    

4. a távolabbi célpontok egyben idő- és éghajlatváltozással is járnak, amelyhez az emberi 

szervezetnek akklimatizálódnia kell, így ez nemhogy pihenéssel, hanem energia 

elvonással járhat. 

5. a térségi/közelebbi célpontok könnyebben elérhetőek nagyobb baráti társasággal, és 

kisgyerekekkel is kényelmesebb rövidtávon utazni. 

6. a helyiek számára izgalmas lehet a tágabb szülőföld megismerése, helytörténeti, 

földrajzi és népművészeti értékek megismerése, identitástudatában gazdagodhat a 

turista. 

7. azáltal, hogy a helyi vendéglátókat részesítjük előnyben, helyben költsük el az üdülésre 

szánt pénzünket hozzájárulunk a térség gazdasági felemelkedéséhez, közösségünk 

anyagi jólétéhez. 

8. adott esetben ugyanazért a szolgáltatás igénybevételéért kevesebbet kell fizetni, hisz 

kisebbek a járulékos költségek (pl.: útiköltség). 

9. az ember új emberekkel ismerkedhet meg a tágabb közösség tagjaiból ahová ő maga is 

tartozik, tartós barátságok szövődhetnek, amelyeket nem lehetetlenít el a nagy távolság 

10. az úton töltött hosszú idő egyben biztonsági kockázat is, ezért az “itthoni turistáskodás” 

biztonságosabb lehet. 
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Források 

Wellness: 

http://www.septimia.ro/ 

http://www.villavitae.ro/ 

http://hotelflamingo.ro/hu/ 

http://www.hunguest-fenyo.ro/hu/index.php 

http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/gyula/hunguest_hotel_erkel/ 

http://www.hungarospathermalhotel.hu/ 

Gyógy-turizmus 

http://www.tusnad.ro/statiune%20hun.htm 

http://hu.varfurdo.hu/ 

Sízési lehetőségek 

http://www.sielok.hu/sitereplista/orszag/magyarorszag/listadizajn/rendnapijegyarnov/ 

http://madarasihargita.hu/ 

http://bucsin.ro/ 

http://salvator.ro/kissomlyo-sipalya/ 

http://www.borszekisi.ro/ 

Utazási költségek 

https://maps.google.ro/ 

http://cfr.ro/ 

http://www.mav.hu/utasok.php 

http://www.openworld.ro/selling.php?lang=ro&cod=I 

http://www.pretbenzina.ro/ 

http://www.septimia.ro/
http://www.villavitae.ro/
http://hotelflamingo.ro/hu/
http://www.hunguest-fenyo.ro/hu/index.php
http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/gyula/hunguest_hotel_erkel/
http://www.hungarospathermalhotel.hu/
http://www.tusnad.ro/statiune%20hun.htm
http://hu.varfurdo.hu/
http://www.sielok.hu/sitereplista/orszag/magyarorszag/listadizajn/rendnapijegyarnov/
http://madarasihargita.hu/
http://bucsin.ro/
http://salvator.ro/kissomlyo-sipalya/
http://www.borszekisi.ro/
https://maps.google.ro/
http://cfr.ro/
http://www.mav.hu/utasok.php
http://www.openworld.ro/selling.php?lang=ro&cod=I
http://www.pretbenzina.ro/

