Őszi kastélylátogatás borvacsorával
2017. október 15. (vasárnap)
Ára 10 500,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, a belépők és tárlatvezetések, a
borkóstolás, a vacsora díjait és a biztosítást.
Indulás: Kozármisleny7.30 Felszállási lehetőség Pécs, Dómus parkoló 7.45.
Érkezés Nádasdladány10.00

Nádasdladányi Nádasdy-kastély tárlatvezetéssel http://www.forsterkozpont.hu/helyszinek/nadasdy-kastely-nadasdladany/634
A Nádasdy család sok évszázados múltjának, erejének és hatalmának megőrzött szimbóluma
a XVI. századi angol és skót építészet hagyományait idéző nádasdladányi Nádasdy-kastély, a
hazai kastélyépítészet egyedi épületegyüttese. A historizmus korának remeke 1873 és az
1880-as évek eleje között épült.

Indulás: Nádasdladány 12.00
Érkezés Tác - Gorsium 12.45

Tác-Gorsium – az ókori római település - tárlatvezetéssel http://www.gorsium.org/
Székesfehérvár
és
Tác
közös
büszkesége, az ókori római település
maradványait őrző régészeti park. Az
elmúlt
évek
fejlesztése
során
látogatóközponttal
is
bővült
a
székesfehérvári Szent István Király
Múzeum kiállítóhelyeként működő
Gorsium. Az újonnan felépített erődfal
szakasz
tetején
végigsétálva
madártávlatból is felfedezhető AlsóPannónia
provincia
tartománygyűlésének egykori székhelye.

Az I. század közepétől római katonai erődítés ellenőrizte az útcsomópontot és a Sárvíz
átkelőhelyét. A II. század elején a katonai tábor helyén város épült, mely Alsó-Pannonia
tartományülésének és császárkultuszának központja lett.
Indulás: Tác - Gorsium 14.45
Érkezés Sióagárd-leányvár 16.45

Sióagárd Leányvár-Pincefalu Margit-pince – borkóstolás és vacsora http://www.margitpince.hu/
Sióagárd község Tolna megyében, 6 km-re a megyeszékhelytől, Szekszárdtól, a Sió és a
Sárvíz találkozásánál, mintegy a két folyó ölelésében fekszik. Néprajza és népviselete a
világon egyedülálló, a népviselet igen színes és gazdag, még ma is viselik ünnepnap,
hétköznap egyaránt.
Leányvár pedig a falu "pincefaluja", amely nagyságára nézve az ország egyik legnagyobb,
muzeális értékű pincefaluja, közel 400 présházzal. Közvetlen Sióagárd mellett a Sió
túloldalán lévő dombon épült fel, ahol szinte minden sióagárdi házhoz tartozóan felépült a
tanya, présház, melyek közül sok a 100 évesnél régebbi, muzeális értékű épület

Indulás: Sióagárd-leányvár 19.15
Érkezés Kozármisleny 20.15, illetve Pécs, Dómus parkoló 20.30. illetve

Jelentkezés és bővebb információ: Palotai János (06-30/48-777-38)
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny

