Baláca – Herend - Veszprém
2019. május 11. (szombat)
Ára 13 500,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, az összes belépő díjat, a tárlatvezetéseket
(Herendi Minimanufaktúra, Szaléziánum) és a biztosítást. NAGYBUSZ
6.30 Indulás Kozármislenyből 6.45 Felszállási lehetőség Pécs, Dómus parkoló, Dombóvár
megállás a siófoki Tescónál
10.00 érkezés Herendre

Herend Porcelanium Látogatóközpont - a Minimanufaktúra tárlatvezetéssel.
A Minimanufaktúrában a porcelánkészítés rejtelmeibe pillanthat be a látogató. A Porcelánművészeti Múzeum
állandó gyűjteményes, és minden évszakban megújuló időszaki kiállításai ismertetik a Manufaktúra
fejlődéstörténetét. A porcelán világába tett kirándulást követően az Apicius Étterem és Kávéház vendéglátását
élvezheti a látogató.

11.30 Indulás: Balácára
12.00 érkezés

Római villagazdaság
A Római villagazdaság a Nemesvámos melletti Balácapusztán egy római-kori villa és a köré épült gazdaság
romjaiból rendezett nagy területen elterülő régészeti kiállítás. Nagy gazdasági egység központja volt a
balácapusztai épületegyüttes. Mintegy 30-40 fő- és 100 melléképület létezését feltételezik. A tulajdonos kb. 9
hektáros gazdaságát szabálytalan négyszögű kőfal vette körül. A földbirtok középpontjában állt a bérlő villája,
hozzá csatlakozott a falakkal körülvett kert, a körítőfalon belül még további különböző funkciójú épületek álltak.

13.00 Indulás: Veszprémbe

13.15 érkezés Veszprémbe

A Szaléziánum megtekintése – tárlatvezetéssel, majd egyénileg
A 18. századi házat bebarangolva a látogató megismerkedhet a ház egykori lakóinak minden napjaival. Az
emeleten megtekinthetők a pazar barokk falfestményekkel rendelkező termek. Az interaktív „Képtálaló asztal”
segítségével a vendég végigkövetheti a restaurátorok szorgalmas munkáját és a barokk termek varázslatos
átalakulását. A vetítőteremben virtuális utazásra hív: a látogató megtekintheti Veszprém és a Főegyházmegye
legérdekesebb látnivalóit dr. Márfi Gyula veszprémi érsek ajánlásával. A gyógynövények és gyógyhatásaik
felfedezésre várnak az üvegpadlós füvesszobában és a gyógynövénykertben. Sümegi Elemér hegedűkészítő
mester munkáját lehet megtekinteni a hegedűkészítő látványműhelyben.

Ezt követően szabad program 17.15-ig
Fakultatív program (Belépőjegy, mely a Gizella-kápolna és a Szent György-kápolna megtekintésére
jogosít: Felnőtt: 1400 HUF, Diák/Nyugdíjas: 700 HUF

Gizella-kápolna
A valaha kétszintes palotakápolna – feltételezések szerint püspöki vagy királyi magánkápolna – 13. századi
bizánci stílusú apostoli freskói Magyarországon a legrégebbiek közé tartoznak; boltozati zárókövei is
egyedülállóak.

17.30 Indulás Veszprémből
20.30 érkezés Pécsre a Dómus parkolóba majd 20.45 Érkezés Kozármislenybe

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

