3 napos wellness hétköznap a Hajnal Hotelben
2021. február 23-25. (kedd-csütörtök) KISBUSZ (max. 8 fő)
Irányár: 59 000,-Ft/fő, mely tartalmazza az utazás, a szállás, az 1. 2. napi vacsora, 3. napi ebéd, a 2. 3.
napi reggeli árát, és a Tisza-tavi túrát. NEM tartalmazza a belépőt a Vadászati Múzeumba
(1900/950/0,-Ft, és a Gödöllői Királyi Kastélyba 3 200/1 800,-Ft).
7.00 Indulás Kozármislenyből (felszállás saját lakásnál Pécs, Kozármisleny területén)
15.00 Érkezés a Hajnal Hotelbe

Hajnal Hotel*** Gyógyszálloda

A Hajnal Hotel*** Gyógyszálloda Mezőkövesdtől 3 km-re és az egyedi kénes vizű Zsóry Gyógy- és
Strandfürdőtől 150 méterre található. A Hajnal Hotel minősített saját gyógyvizével várja a
gyógyulásra és pihenésre vágyókat. A 485 m-ről feltörő, 36-38 C - os kénes gyógyvíz egy természeti
csoda, mely kiegészül Észak-Magyarország kedvező mikroklímájával.
1. Szállás, svédasztalos reggelivel
2. Félpanziós ellátással, este svédasztalos vacsorával
3. Minden személy részére 1 ingyenes kezelés a 3D masszázsfotelünkbe!
4. Külső-belső gyógyvizes medence /100% gyógyvízzel feltöltve/, úszómedence, gyerekmedence,
szauna, sókamra, infrakabin, konditerem korlátlan használata,
5. Igény esetén Fürdőköntös
6. Napi egy kancsó lúgosított egészségvíz fogyasztása szobánként
Kleopátra fürdő
Bőrtápláló, nyugtató, revitalizáló hatású.
Kleopátra szépségét talán még az utókor is megirigyelheti. A történelem leghíresebb és
leghiúbb uralkodónője a legendák szerint minden-nap mézes-szamártejes fürdőt vett. A
tej, jelentős fehérje-, vitamin és ásványi anyag tartalma tehette bőrét üdévé, fiatalossá és
bársonyossá.
2.000,- Ft / 30 min
Holt-tengeri sós fürdő
Ízületi és izomfájdalom, ekcéma, allergiás bőr-problémák kezelésére, relaxálásra ajánljuk.
A kezelés során a finoman örvénylő víz gyengéd masszírozása mellett a Holt- tengeri só
természetes hatását használjuk fel.
2.000,- Ft / 30 min

Programok (délután, este szabad program):
1. nap: Út közben: Hatvan

Grassalkovich-kastély

(Hatvan) - Vadászati Múzeum
A Magyar Természettudományi Múzeum tagintézményeként
megvalósuló Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Kárpátmedence és Közép-Európa egyetlen olyan múzeuma, amely a
XXI. századi fenntartható vadászathoz kapcsolódó etikus
vadászati elveket, modern, környezettudatos ismereteket
tartalmaz, és ezeket a legmodernebb interaktív eszközökkel teszi
közzé.

2. nap:

Téli szafari, túlélő ismeretekkel a Tisza-tóban

- a nyáron

megszokott szakvezetéssel.
Kb. 3 órás és 7 km hosszú program a Tisza-tavi Madár Rezervátumban.
Útvonal: lecsapolt mocsarak, 40 éve érintetlen szigetek, látnivaló:
hódvár, vidravár, itt maradt vándormadarak, stb.
A túra során gazdag ismeretanyagot szerzünk a mocsaras élővilágról.
Felfrissülést, fantasztikus kikapcsolódást, lelki harmóniát élhetünk át a
rohanó világtól távol. Érdekes kapcsolatokat, barátokat, üzleti
partnereket, páratlan élményeket szerezhetünk.
Megismerkedünk menedékhely-építéssel, tűzrakással, tájolással, ehető
növényekkel, stb.
Mit hozzunk? Felesleges holmit cipelni nem érdemes, meleg ruhát
mindenképpen vegyünk magunkra, de ne annyit, hogy beizzadjunk,
ebből is inkább a sötétebb színeket részesítsük előnybe, jobb, ha a vaddisznót mi vesszük előbb észre és nem
fordítva.
Lábbelinek mindenképpen vízálló túracipőt, vagy hajlékony gumicsizmát érdemes hozni. Dezodor, egyéb
illatosítót ne használjunk a vadvilág miatt. Forró italt, forralt bort, teát, harapnivalót érdemes betenni a hátizsákba.

3. nap hazafelé: Gödöllő

A Gödöllői Királyi Kastély
A XVIII. század egyik legtekintélyesebb magyar főura,
Grassalkovich I. Antal (1694–1771) gróf 1735 után kezdte meg a
gödöllői kastély építtetését. Az első építési szakasz 1745-ig tartott:
Mayerhoffer András tervei alapján ekkorra készült el a belső udvart
közrefogó első U-alak, a díszteremmel és a főúri lakosztályokkal.
1746 és 1749 között két új szárnnyal bővült az épület mindkét
oldalon: a déli szárnyban istálló és szénapadlás kapott helyet, az
északi szárnyban pedig ekkor készült el a ma is működő római
katolikus templom. Ebben az állapotában láthatta a kastélyt Mária
Terézia királynő, aki 1751-ben látogatta meg Grassalkovichot
Gödöllőn.

Máriabesnyői Bazilika
A történelmi okmányok szerint IV. Béla király 1249-ben a hatvani
Premontrei Rendnek adományozta Besnyő népes községet. Ez a török
időkben teljesen elpusztult, a vidék lakatlanná, a temploma is rommá
vált.
Az 1750-es években a vidék grófja, gróf Grassalkovich Antal volt, az
ország leggazdagabb urainak egyike. Egészen Bajáig az övé volt az
ország középső része. Istenfélő katolikus ember volt, külön pápai
engedéllyel az utazásain egy hordozható oltárnál vehetett részt
szentmisén.
A gróf háromszor nősült, első felesége Láng Erzsébet ö. Bajthay
Istvánné, hétévi házasság után 1729-ben meghalt. Újra megnősült, a felesége Klobusitzky Krisztina, négy leány és
1 fiú-gyermekkel, a későbbi II. Antallal örvendeztette meg (Ignác, a másik fiú, csecsemőként meghalt.) 7 évi
házasság után (1731-38) ez a felesége is meghalt. – A harmadik felsége Klobusitzky Terézia szintén 7 évi
házasság után halálosan megbetegedett. Ekkor fogadalmat tett, hogy ha felgyógyul a felesége, akkor egy
templomot épít a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére. Az asszony meggyógyult, de ő nem építette meg a
templomot.

Búcsúebéd Gödöllőn
16.00 Indulás Gödöllőről
20.00 Érkezés Pécsre, 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)

