
2 nap Egerben 
2019. november 16-17. (szombat-vasárnap) KISBUSZ (max. 9 fő) 

Irányár: 38 000,-Ft/fő, mely tartalmazza az utazás, a szállás, az 1. napi vacsora a borkóstolás, a 2. napi 

reggeli, a Marcipánia belépő és a 2. napi svédasztalos ebéd árát. NEM tartalmazza az Időalagút + Új Város A 

Város Alatt belépőt (2700.-/1400.- Ft/ fő), a Beatles belépőt (2500.-/2000.- Ft/ fő) Varázstorony belépőt 

(1300/1000,-Ft) és a Bazilika adományát (300/100,-Ft,). 

 

6.00 Indulás Kozármislenyből (felszállás saját lakásnál Pécs, Kozármisleny területén) 

11.30 Érkezés Egerbe 

12.00-14.00 Időalagút + Város A Város Alatt 

Az új Város A Város Alatt egy több szintes hatalmas földalatti világ, ahol a következő 

attrakciók közül válogathatsz: 
1. IDŐALAGÚT: – Egy különösen szórakoztató történelmi stand up comedy. Ahol egy 

időgép segítségével repülünk a múltba, majd különböző korszakok között utazva 
szemtanúi lehetünk Eger egészen meghökkentő történelmi eseményeinek, amiről az 
Egeriek se sokan hallottak. 

2. ÚJ VÁROS A VÁROS ALATT: – Aki már járt az egykori Érseki Pincerendszerben, az 
eredeti Város A Város Alattban, az tapasztalhatta, hogy micsoda különleges titkokat rejt 
Eger elfeledett, gigantikus pincerendszere. Az új kiállítási helyszínen, az egykori 
“Gyertyás Borok Háza- Bormúzeumban” új látványelemekkel, és történetekkel 
fejlesztettük tovább az eredeti koncepciót. 

 

14.00 – 16.00 EGRI ROAD BEATLES MÚZEUM 
A The Beatles – a világ legsikeresebb zenekara – napjainkig közel 2 milliárd lemezt adott el. Többet, 

mint bárki más. Gyűjteményünk megengedi, hogy bizonyos tárgyainkat vándorkiállítás keretében is 

bemutassuk. A kiállítás végigvezeti a látogatókat a Beatles színes történetén 

  
16,15 Szállás elfoglalása 

16.30 Irány a Szépasszonyvölgy! – 2 km-es séta a völgybe! Borkóstóló (6 féle bor) + gulyás + 2 rétes 
A Szépasszony-völgy Eger legnagyobb kiterjedésű, összefüggő borpincés területe. Nevének 

kialakulásához legendák sora fűződik. Egy 1843-as irat alapján, Bakó Ferenc néprajzkutató szerint, a 

“Szépasszony” az ősvallás egyik istenasszonya volt, Vénuszhoz hasonló alak, a szerelem istennője. 

Más kutatások szerint a völgyben illetve annak közvetlen közelében lakott egy valóban szép asszony, 

akire szintén visszavezetik a völgy elnevezését. 

  
 
 

 

 

 

 



2. nap 

9.00-10.00 Marcipánia 

Az egyedülálló tárlaton Kopcsik Lajos Oscar-díjas, olimpiai- és világbajnok, Guinness rekorder 

mestercukrász alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. A 120 tárgy mindegyike cukormasszából és 

marcipánból készült, mint a közel két méteres borospalack, vagy a Minaret kicsinyített mása. A 

gyermekek számára is igazi különlegességeket tartogat a kiállítás, hiszen cukor-masszából 

elevenednek meg a mesehősök. 

  
 

10.00-13.00 Varázstorony 
A lencséket, napórákat és egyéb csillagászati eszközöket bemutató múzeum camera obscurával is 
dicsekedhet. 

  
 

13.00-14.00 Az Egri Bazilika hazánk második legnagyobb temploma. Pyrker János László érsek, 

pátriárka építette, Hild József tervei alapján, klasszicista stílusban. A mestermunka e stílus egyik 

legszebb magyar képviselője. 

  
 

15.00 Svédasztalos ebéd korlátlan étel- és italfogyasztással a 60-as étteremben. 
19.00 Érkezés Kozármislenybe 

 

Jelentkezés és bővebb információ: 

Palotai János (06-30/48-777-38, mail: palotaix@t-online.hu) 

Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny (www.csakszis.hu) 


