3 napos wellness hétköznap az AQUA Hotelben
2021. november 23-25. (kedd-csütörtök) KISBUSZ (max. 8 fő)
Irányár: 49 000,-Ft/fő, mely tartalmazza az utazás, a szállás, az 1. 2. 3. napi vacsora és a 2. 3. napi
reggeli árát, a belépőt Ópusztaszerre, a tárlatvezetést a Thorma János Múzeumban, a Söröskorsóés Babagyűjteményben, és az 56-os Múzeumban.
NEM tartalmazza a belépőt a Thorma János (1000/500/0,-Ft, és az 56-os Múzeumba 600/0,-Ft
7.00 Indulás Kozármislenyből (felszállás saját lakásnál Pécs, Kozármisleny területén)
15.00 Érkezés Kistelekre a szállásra

Szállás az Aqua Hotel***ben Kisteleken, félpanziós ellátással.
Az Aqua Hotel*** Kistelek központjában a várja vendégeit 20 db
igényesen berendezett, családias hangulatú szobáival. A szállodából
közvetlen (fedett) átjárás biztosított a termálfürdőbe, ahol úszómedence,
élmény- és gyógymedence, valamint szauna gondoskodik Vendégeink
kikapcsolódásáról.
A 2004-ben átadott, zárt légterű termálfürdő hévize mintegy 2000 méter
mélyről, 84°C-os hőmérséklettel tör a felszínre. A nátrium-hidrogénkarbonátban és metakovasavban gazdag, lágy, fluoridos jellegű
gyógyvíz kiválóan alkalmas ízületi és mozgásszervi megbetegedések,
egyes nőgyógyászati panaszok enyhítésére, valamint megelőzésére. A
családias hangulatú fürdőben négy medence üzemel. A 25 m-es
úszómedence mellett egy 34°C fokos, három élményelemet kínáló
ülőmedence várja a vendégeiket. A 38°C fokos gyógyvizű termál medencében felhevült test a
kellemesen langyos hőmérsékletű, 50 négyzetméteres tanmedencében hűlhet le.
Aki még nagyobb forróságra vágyik, az a két finn szauna egyikében hódolhat szenvedélyének. A
fürdőszint felett található galéria zárt bokszai gyógykezelésekkel, iszapkezelésekkel és különféle
masszázsokkal várják a fürdőbe látogatókat.
Programok (délután, este szabad program):
1. nap: Út közben: Kiskunhalas
Thorma János Múzeum- tárlatvezetéssel
Magyarország legnagyobb nagybányai művészeti kiállítása.

Kiskunmajsa

SÖRÖS KORSÓ ÉS SÖRÖS POHÁR GYŰJTEMÉNY – illetve
BABAGYŰJTEMÉNY- Bárány Tiborné Vica néni tárlatvezetésével
Közel hatévtizedes gyűjtőmunka
eredményeként, több mint 1200, a világ 32
országából származó sörös korsó és sörös
pohár tekinthető meg Kis Tibor
magángyűjteményében.

Vica néninek gyerekkorában sajnos nem
volt babája. Fiúk között cseperedett fel,
így nem volt módja lányos játékokkal játszani. Közel negyven éve kezdett el babákat gyűjteni,
amikor az utcán talált egy babát. Bárány Tiborné Vica néni életét hosszú időn keresztül
meghatározták a babák, volt, hogy a fél országot is átutazta értük.

'56-os Múzeum - tárlatvezetéssel
1999. március 14-én avatták fel Kiskunmajsán az ország első és
mindmáig egyetlen '56-os múzeumát. Alapítója Pongrátz Gergely,
a Corvin köz legendás főparancsnoka, aki saját erőből állított
emléket 1956 hőseinek.

2. nap: 3 órás túraprogram madár megfigyeléssel és gyűrűzéssel - Folyamatos
szakvezetéssel.
A Magyar Madártani Egyesület Szalakóta Látogatóközpontjától sétára indulunk a Fehér-tó
északi partja mentén. Az útvonal kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a szegedi Fehér-tó régi
és új arculatát egyaránt megtekinthessük. A halastavak szegélyén húzódó nádszigetek mellett
haladva tanúi lehetünk a nádrengeteg nyüzsgő madárvilágának. A rejtett életű nádi
énekesmadaraktól a sűrűben fészkelő gémfélékig bármi szem elé kerülhet a kiterjedt nádas
közelségének köszönhetően. Az ösvény másik oldalán, a legeltetett szikes gyepfoltokon ezzel
szemben a puszták jellegzetes madaraival találkozhatunk.

3. nap: Hazafelé: Ópusztaszeri

Nemzeti Történelmi Emlékpark

15.00 Indulás Ópusztaszerről
15.30 Vacsora Szegeden
20.00 Érkezés Kozármislenybe
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)

