Tokaji borkóstolás megismétlése új látnivalókkal
2020. október 20-21. (kedd-szerda) KISBUSZ (résztvevők száma max. 8 fő)
Ára 48 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, a borkóstolást, a vacsorát az első napon, a
szállást, a második napon a reggelit és vacsorát.
NEM tartalmazza: Pannon-tenger Múzeum 3 500/1 750,-, libegő 1 700/1 500,-.
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Kozármisleny, Pécs)
12.00 Érkezés Karcsára

Karcsa, Református templom, "Tündérek temploma"
Árpád-kori műemléktemplom
Keletkezéséhez számos legenda fűződik. Ezek egyike szerint tündérek
építették, egyetlen éjszaka alatt. A harangot véletlenül a Karcsa tóba
ejtették, mely 100 évenként kondulással jelzi meglétét. A román stílusú
épület két részből áll. A régebbi a 11-12. században épült körtemplom
(rotunda), melynek hatkaréjos szerkezete Gerény és Kiszombor
települések körtemplomáéval rokon. Ehhez épült hozzá a 12-13.
században a nyugati hosszanti hajó, melynek bejárati oszlopfőit ritka és
értékes faragványok díszítik.
Tolcsva 18. századi virágzó főúri jellegét jól jellemzi, hogy a környéken
sehol máshol nem található ennyi nemesi rezidencia, mint itt, ezért Tolcsvát akár a „kastélyok városaként” is
lehetne emlegetni. Egészen pontosan hat csodálatos építészeti műremekkel büszkélkedhet a település.

Karos, Honfoglalás kori temető
Karos a magyar - szlovák határ mentén fekszik, a Bodrogköz egyik
legrégebbi települése. A község határában került elő a Kárpát-medence
eddig ismert leggazdagabb honfoglalás kori temetője.

Sárospataki Bazilika
Sárospatak legkorábbi temploma. Az Árpádházi királyok idejében épült. I. Endre uralkodása
alatt egy kis kápolna készült az udvartartás számára, kb. 60 személy befogadására volt
alkalmas.

Hercegkút: Gombos-hegyi Pincesor
A falu északnyugati peremén helyezkedik el a több, mint nyolcvan
pincét számláló, három-négy szintes Kőporosi pincesor, délkeleten a
közel nyolcvan pincét számláló, négy szinten húzódó Gombos-hegyi
pincesor. A hegybe vájt pincesorok mindkét helyszínen egymás fölött
sorakoznak.

Vacsora és minőségi borkóstolás a Rozgonyi pincében
Bodrogkeresztúron

2. nap

Mádi zsinagóga
Mád gyönyörű barokk stílusú zsinagógája, amely több mint 150
éven keresztül szolgálta a mádi zsidókat, 1795-ban épült fel.
Építését két gazdag család, a Brener és a Teitelbaum testvérek
finanszírozták, akik mint borkereskedők telepedtek le Mádon. A
templom felszentelését a bonyhádi Boskovitz Wolf (1740–
1818) rabbi végezte el.

TERÉZIA KÁPOLNA
A Terézia-domb tetején díszlő kápolnát Gróf Grassalkovich
Antal 1750-ben építtette Mária Terézia tiszteletére és hálából
adományaiért. A második világháború óta jobbára romosan
állt. A Gróf Degenfeld család 2015-ben újította fel, ma már a
Tarcalon is áthaladó Mária-út egyik méltó állomása. A
szállodától ide sétaút is vezet, így parkosított terével együtt a
kápolna eljegyzések, esküvők, keresztelők, s más
rendezvények egyedülálló helyszíne lehet.

Pannon-tenger Múzeum - Miskolc
Az Őserdei ösvényeken elnevezésű kiállítás fő témája a legalább
hétmillió éves Bükkábrányban talált mocsárciprusok, melyek a
világ egyik legidősebb, nem megkövesedett fái. Megnézhetők
továbbá a rudabányai őslénytani lelőhelyen feltárt paleontológiai
kincsek. Az itt előkerült 10 millió éves Rudapithecus hungaricus
anapithecus - becenevén Rudi - maradványai.
A "Kárpátok ásványai" állandó kiállítás 19 ezer leltározott tételből
válogatott ásványi és kőzetbemutató, mely a Kárpát-medence teljes
ásványtani bemutatását teszi lehetővé.

Lillafüredi Libegő
A Bükk hegység csodáira nyújt gyönyörű kilátást a magasból a
Lillafüredi Libegő, mely a lillafüredi üdülőövezetből szállítja az
utasokat Jávorhegyre, Bükkszentkereszt irányába. Az új
drótkötélpályás felvonó 333 méterről indul és a 606 méter
magasan fekvő hegyi állomásra szállítja az utasokat 1080 méter
hosszan.

15.00 Indulás Miskolcról
Vacsora a terülj-terülj asztalkámnál a 60-as Étteremben
Érkezés 23.00 körül a saját lakáshoz (Pécs, Kozármisleny)
Jelentkezés és bővebb információ: Palotai János (06-30/48-777-38), www.csakszis.hu/2020
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny

