
Szabadka - Palics 
2019. november 23. szombat - KISBUSZ (résztvevők max. 8 fő) 

Ára 9 100,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, az idegenvezetések díjait, és a biztosítást. 

A vacsora árát NEM! Csak 8 fő előzetes jelentkezése estén indul.  

 
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás 

10.00 Érkezés Szabadkára a piacra (célirányos vásárlási lehetőség) 
 

12.00 Indulás Palicsra 

12.15 Érkezés Palicsra – városnéző tóparti séta a szecesszió jegyében 

A víztorony 

A palicsi víztorony Komor Marcell és Jakab Dezső alkotása, akik 

nevéhez fűződik többek között a Kárpát-medence legszebb épületének 

tartott szabadkai városháza építése is. 

A víztorony 1910-ben épült a szecesszió stílusjegyeit viselve magán. 

Az épület több funkcióval rendelkezett. Természetesen víztoronyként 

szolgált a helyi lakosság igényeinek kiszolgálására, kaput nyit a 

nyaralóhelyek, a Vigadó és a tópart felé, valamint a múltban a 

Szabadká-ról érkező villamos megállója volt, amely egészen 1972-ig szállította az utasokat a népszerű 

fürdőhelyre. 

Lujza Villa 

A Lujza Villa a 19. század végén épült gyönyörű eklektikus 

építmény, amely harmonikusan illeszkedik a tradicionális palicsi 

„városképbe”. Halvány sárga falai és határozott sárga-zöld zsolnai 

kerámia cserepei a svájci villák hangulatát idézik. A tó közelsége és 

az öreg fák övezte udvar különleges hangulatot kölcsönöz a villának. 

A közvetlenül a tó partján álló villa korábban kaszinóként működött, 

ma viszont szállóként fogadja a vendégeket. 

 

Bagolyvár 

A Bagolyvár a mai Palics egyik jelképe. A svájci típusú villák ihlette épületet 

többszínű zsolnai kerámia cserepek teszik ékessé. A tetőszerkezetet a ’80-as 

években felújították, ám egyéb renoválás nem történt. Ma állami tulajdont 

képez, mint sok más elkobzott délvidéki kastély és kúria, ám az állam nem 

fordít gondot a rendbetételére, a visszamagánosításra pedig a mai napig nem 

történt meg. Így a világ első olimpiai faluja elhagyatottan méltatlan állapotban 

magasodik a Palicsi-tó partján. 

 

 

 
14.30 Indulás a Pikeci Csárdába 

16.00 Vacsora a Pikeci Csárdában 

A finom, halételek mellett érdemes megkóstolni a 16 lapos dobos tortát, illetve vásárolni a helyben 

készített füstölt, vagy sima olajos halból. 
18.00 Indulás 

20.00-tól Érkezés a saját lakásokhoz 

 
Jelentkezés és bővebb információ: Palotai János (06-30/48-777-38) 

Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny 


