Gasztro-túra: Somogyi ételek
2021. február 27. (szombat) KISBUSZ (résztvevők száma max. 8 fő)
Ára 17 800,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, a belépőket a Csigaházba és a Giccsmúzeumba
illetve a 3 fogásos vacsora árát.
Nem tartalmazza a belépőt a Kis-Balaton Látogatóközpontba (2000/1700,-Ft) és a
Diás-sziget "Fekete István" Emlékhely és Matula-kunyhóhoz (1 500/1 200,-Ft).
7.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Kozármisleny, Pécs)
10.30 Érkezés Balatongyörökre

Szépkilátó - balatoni panoráma Balatongyörökön
Aki Balatongyörökre látogat, annak mindenképpen
látnia kell a Szépkilátóból elénk táruló panorámát. Az
épített kilátókkal ellentétben meg sem kell másznunk
ahhoz, hogy a Balaton, a Tapolcai medence
tanúhegyeinek és a Szigligeti öbölnek a festői
szépségében gyönyörködhessünk.

Csigaparlament

- Keszthely
A világ nyolcadik csodájának is emlegetik a
CSIGAPARLAMENTET.
Valóban, a kitartás, az akarat és szinte a fanatizmus
mementője, e nem köznapi látványosság. Miskei Ilona
néni tizennégy éven keresztül 4,5 millió Pannon-tengeri
csigából építette fel világhírű makettjét, mely 7 m
hosszú és 2,5 m magas.

Nosztalgia Látványtár és Giccs Múzeum - Keszthely
Műfaji meghatározás nélkül, minden ami érdekes,
látványos és múltidéző. Az 1800-as évektől a retróig,
mára elfelejtett használati tárgyak, a faszénnel működő
gallérvasaló, gyertyakoppintók, laterna mágika,
vurlicerek, a húszas évek pomédái, vetítők, suszter
faszegek és megannyi eleink megélt emlékei köszönnek
vissza. Külön kiállítás a bárgyú cifraságok,
izlésvilágunkból kikopott dísztárgyak helysége a GICCS
Múzeum. „Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel” DANTE . Látnivalóink a
rácsodálkozástól, némi ismeretgyarapodáson keresztül a csüggedésig „roncsolja” a Kedves
látogatót.

Kis-Balaton Látogatóközpont
A Kis-Balaton – mely Európai viszonylatban is
kiemelkedően értékes vizes élőhelyünk – sokféleképpen
él a köztudatban: madárrezervátum, nemzeti park,
Ramsari terület, az első természetvédelmi őr – az
egykori „kócsagőr” – személyében az intézményesült
hazai természetvédelem szülőföldje, Fekete István
regényeinek romantikus helyszíne, a Balaton
halbölcsője, vízvédelmi rendszer, ökoturisztikai célpont.
A „Kis-Balaton Látogatóközpont kialakítása és a Diás-szigeti Fekete István Emlékhely
fejlesztése” című és GINOP projekt keretében nyílt meg 2020 szeptember 22-én a közel 1000
m2 nagyságú bemutatóhely, melynek elsődleges célja a fokozottan védett Kis-Balaton
természeti értékeinek közvetítése.
A látogatóközpont főbb elemei: interaktív kiállítás, mozi, tanösvény a tetőn, játszótér, étterem
és ajándéküzlet

Diás-sziget "Fekete István" Emlékhely és Matula-kunyhó
A séta alatt a szakvezető bemutatja az élővilág
képviselőit (fásszárú, lágyszárú, szárnyas, tollas,
puhatestű...), a Zala folyót, a nádast, valamint a KisBalaton táj- és kultúrtörténetét, és a hazai
természetvédelem első, kezdeti mérföldköveit. A
csoport megtekinti a Fekete István Emlékhelyet és a
Tüskevár hangulatát idéző Matula-kunyhót.

Gulya csárda 3 fogásos ebéd Balatonszentgyörgyön
- Vadhajtó leves (vadhús, kakukkfű, boróka, gomba)
- Szarvassült „Vadász” módra, burgonyakrokett
(gombás, májas raguval)
- „Gulya” palacsinta (mák, lekvár, csokoládéöntet)

17.30 Indulás Balatonszentgyörgyről
Érkezés 20.00 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

