
3 napos wellness hétköznap Gyulán 
2019. november 26-28. (kedd-csütörtök) KISBUSZ (max. 8 fő) 

Irányár: 68 000,-Ft/fő, mely tartalmazza az utazás, a szállás, a napi többszöri étkezést (1. nap ebéd, 

vacsora, 2. nap reggeli, ebéd, vacsora, 3. nap reggeli, ebéd) és a kisvonatjegy árát.  

NEM tartalmazza a belépőt a várba, és a kastélyba. 
 

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

11.30 Érkezés Gyulára 

 

Szállás a Wellness Hotel Gyula**** Superiorban teljes ellátással, (büféreggeli, 3 fogásos wellness 

ebéd, büfévacsora) Farkas Géza szakácsmesterünk kitűnő ételkínálatával. A szálláshoz tartozik 

- személyenként összesen 1 db 1.000,- Ft értékű masszázs kupon  

- VISIT GYULA CARD biztosítása,  

- a szálloda Wellness Oázisának használata (finn szauna, infrakabin, gőzkamra, merülő medence, 

élménymedence, pezsgőfürdő, gyermekmedence, pihenőágyak használata),  

- fitneszterem használata,  

- fürdőköntös. 

   
 

Fakultatív programok (délután, este szabad program, a várfürdő hátsó bejárata a szállódától 10 méterre 

található): 

1. nap: séta Gyulán, a Kapus-híd megtekintése 

 
2. nap: Városnézés kisvonattal, majd várlátogatás 

 
3. nap: Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont állandó kiállítása, aktuális időszaki kiállítása és 

toronykilátója, majd irány a Százéves Cukrászda. 

  
Százéves Cukrászda 
A városban számtalan védett épület, templom és egyéb építmény áll, talán a legismertebb a 100 éves cukrászda, 

copf stílusú épület. A 150 éves biedermeier berendezése a múlt század hangulatát idéz és ma is működő 

vendéglátóhely. 

1840-ben nyitotta meg kapuit, Gyula első cukrászdája, ma Százéves Cukrászda néven ismert, ezzel jelentősen 

hozzájárulva a város társasági életének fellendüléséhez. Salin Gyula cukrászmester volt az alapítója és napjakban 

cukrászmúzeumként is üzemel. 

https://zcms.hu/wellnesshotelgyulahu/pdf/VGYCkatalogus_2018.pdf


A régi cukrász műhelyből múzeumot alakítottak ki, ahol időszakos és állandó kiállításnak is helyet ad az épület. 

A múzeumban megtekinthetjük a korabeli cukrászműhelyek készítményeit, cukorkák különböző fajtáit, 

fagylaltot, parfét, teasüteményeket, kelt- és vajastésztákat. 

 

 

 

14.00 Indulás Gyuláról 

Közben ebéd Szegeden. 

20.00 Érkezés Kozármislenybe 

 

Délutáni egyéb fakultatív programok: 

Erkel Ferenc Emlékház 
A magyar Himnusz és a nemzeti opera megteremtője, Erkel Ferenc itt született 1810. 

november 7-én. A gazdag tárgyi és dokumentumanyagban Erkel Ferenc több relikviáját is 

megtaláljuk. A híres művész korának kiváló sakkozója is volt, amit a Gyulán évente 

megrendezésre kerülő sakk emlékverseny a nevében őriz. 

A kántor és iskolaház 1795-ben épült, az 1830-as átalakításkor kapta klasszicista stílusát. Az 

Erkel csalás 1806-ban érkezett Gyulára Pozsonyból. Az apa Erkel József 1841-ig lakott és 

tanított az iskolában. Itt született 1810. november 7-én fia, Erkel Ferenc, a magyar nemzeti 

opera megteremtője, a Himnusz megzenésítője. 

A kiállítás nyitóterében Európa himnuszait bemutató terminálok fogadják a látogatókat, majd 

az európai zene terme következik. A 19. századi osztálytermében lévő interaktív sarokban 

korabeli feladatok megoldására van lehetőség, az "Erkel-emlékszoba" a zeneszerző személyes 

tárgyait, relikviáit mutatja be. A hálószoba, a szalon és a népies konyha az Erkel család 

egykori otthonát idézi fel.  

 
Ladics Ház 
A földszintes polgárház a 19. század elején épült barokk stílusban, jegyzői lakásként. A házba 

dr. Ladics György feleségével ifjú házaskénzt költözött. A hagyományőrző családban öt 

generáción át öröklődtek az életmódjukat tükröző bútorok, tárgyak, öltözékek s a szellemi 

életükről tanúskodó emlékek. Ma a hat szoba berendezései, stílusbútorai, családi portrék 

mutatják be a 19-20. századi polgári család életmódját, világát, úgy, hogy egy-egy szoba a 

család egy-egy ágának kultúrájához és korához kapcsolódik. Az épület berendezései három 

stíluskorszakot képviselnek: az 1830-1880 közötti biedermeier, a Lajos Fülöp-féle neobarokk-

romantikus és az eklektika neoreneszánsz és a neocopf korszakát. 

 
Kohán Képtár 
Az egykori Pavilon 1888-1889-ben épült kulturális rendezvények számára. 1979-ben helyet 

kapott benne Kohán György Kossuth-díjas festőművész életműkiállítása. 

A színházi előadások, műsoros estek, táncmulatságok számára készült épület 1889-re épült fel 

az egyik Holt-Körös meder helyén, a népkertben. 1952-1975 között  a dór oszlopos, 

timpanonos bejáratú neoklasszicista épület a város művelődési otthona volt, majd 1979-ben a 

Kohán-hagyaték kapott helyet az épületben. Kohán György festőművész (1910 - 1966) 

Gyulaváriban született uradalmi kovács gyermekeként. Tehetsége hamar megmutatkozott: 16 

évesen már a gyulai alkotó kör kiállításán szerepelt képeivel. Budapesten, majd Párizsban és 

Rómában tanult, végül hazatért Magyarországra. Végrendelete szerint 691 festményt és 2215 

grafikát ajándékozott Gyula városának, melyek egy része a Képtárban található. 
 

 

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) 


