Fertőtáj
2020. június 6-7. (szombat-vasárnap) 2 nap, KISBUSZ (max 8 fő)
Irányára 41 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, szállást 2 ágyas vizes blokkos szobákban reggelivel, a
2. napon késői ebédet és a belépőket a Csipke illetve az ásványmúzeumba. A következő belépőket NEM
tartalmazza: vízimalom 500/250,-, Esterházy-kastély 6 000/3 000,-, Mithras szentély 1 500/1 300,-, hajózás
1 600/1 400,-, Széchenyi-kastély, kőfejtő 1 800/1 200,-.
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Pécs, Kozármisleny).

1. nap:

Röjtökmuzsaj. Muzsaji Vizimalom Múzeum
Az 1670-es 1680-as években épült vízimalom 2004-ben eredeti állapotában lett helyreállítva.
A napjainkban is teljes mértékig működőképes malomban a malomtörténet három különböző
korszakát bemutató kiállítás tekinthető meg.

Fertőd, Esterházy-kastély - A magyar Versailles
A „magyar Versailles”, hazánk legnagyobb és legimpozánsabb főúri kastélya, a
magyarországi barokk építészet legjelentősebb alkotása.

Csipkeház
A Csipkeházat elsősorban egy egyedülálló höveji csipkegyűjtemény, Szigethy Istvánné "A
bölcsőtől a szemfedélig" című kiállításának bemutatására hoztuk létre. A több mint 100 éves
ház maga is különlegesség, ritkaságnak számító kemencéivel és tisztaszobáival.

Hegykő: Vasfüggöny Emlékhely,
Hegykő határában az eredeti helyén láthatjuk, hogy milyen volt egykor a vasfüggöny. Az
emlékhely nagyrészt korabeli anyagok felhasználásával készült. A műszaki zár három

korszaka látható itt egy 40 méter hosszú szakaszon. A vasfüggöny történetét a helyszínen
tájékoztató táblák mutatják be.

Szállás elfoglalása Fertőbozon, ahol vacsorázási lehetőség is lesz.
2. nap:

Nagycenki Széchenyi - kastély
A legnagyobb magyar kastélya - A nagycenki kastély meglepően szép állapotban fent
maradt, tipikus magyarországi főúri kastély, elsősorban leghíresebb lakója Széchenyi István
miatt keresik fel a látogatók.

1 órás sétahajózás a Fertő-tavon

Fertőrákos: Mithras barlang és szentély,
A Mithras-szentélyek a II-IV. században élték virágkorukat a Római Birodalom területén,
főleg a nyugati tartományokban. A Napistenként is tisztelt Mithrasnak szentelték ezeket a föld
alatti templomokat, avagy barlangokat, ahogy a hívek nevezték. Közülük kevés maradt fenn.

Fertőrákos: Ásványmúzeum
Létrehozója és tulajdonosa Makovnik István és családja. 40 évi gyűjtőmunkájuk legszebb
darabjait mutatja be a kiállítás.
A gyűjtemény érdekessége, hogy egyetlen ásvány, a kalcit (kalcium-karbonát, CaCO3)
változatait mutatja be. Ezek mindegyike magyarországi lelőhelyekről származik.

Fertőrákosi kőfejtő – A lenyűgöző kőbánya
Az egyiptomi sziklatemplomokra emlékeztető fertőrákosi püspöki kőfejtő a Fertő-tó
vidékének egyik legnépszerűbb látványossága. A rendkívül látványos, hatalmas barlangszerű
terekben, kitűnő akusztikája miatt barlangszínházat alakítottak ki.

Páneurópai Piknik Emlékhely
A Magyar Demokrata Fórum debreceni szervezete és a Soproni Ellenzéki Kerekasztal pártjai
1989. augusztus 19-re Páneurópai Piknik elnevezéssel rendezvényt hirdettek a vasfüggöny
lebontásának és a határok nélküli közös Európa eszméjének népszerűsítésére. Ezen a
rendezvényen törte át az osztrák- magyar államhatáron álló "vasfüggöny" kapuját több száz
NDK-s állampolgár, hogy szabad földre jutva továbbutazhassanak az NSZK-ba.

Balf: Ásványvizes ivókút
2008 szeptemberében avatták fel a balfi ivókutat. A kerámia-eozin alkotást Takács Győző
képzőművész-keramikus készítette a Zsolnay Porcelánmanufaktúrában. A szabadon
csordogáló kút vize gazdag lítiumban, kalciumban és magnéziumban, valamint alkálihidrogénkarbonátos. Hatása összetett: segíti a gyomorműködést, a csontépítést, a sejtek
regenerálódását, valamint az idegrendszeri stabilitás megőrzését.

21.00 érkezés Pécsre

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

