3 napos wellness hétköznap a Wellness Hotel Szindbád ***+
Hotelben Balatonszemesen
2022. február 01-03. (kedd-csütörtök) max. 9 fő
Irányár: 50 000,-Ft/fő, mely tartalmazza az utazás, a szállás, (wellness használat, félpanziós ellátás, 1 óra
bowlingozás), a belépő díjakat a Posta Múzeumba, és a Hajózástörténti Kiállításra. NEM tartalmazza a
Berzsenyi Emlékház (700/350/0,-Ft), a Méhészeti Kiállítás (700/350/0,-Ft), a Buzsáki Tájház (600/400,-Ft), a
Latinovits Múzeum (700/350,-Ft), a József Attila Emlékház (1 000/500/0,-Ft), és a Zichy Emlékház (700/350,-Ft)
belépő díjait.
7.00 Indulás Kozármislenyből (felszállás saját lakásnál Pécs, Kozármisleny területén)

Wellness Hotel Szindbád ***+
Wellness részlegünk szolgáltatásai:
 15 méter hosszú úszómedence (22-24 C˚)
 Meleg vizes élménymedence (32-36 C˚)
 Gyermekpancsoló (30-32 C˚)
 2 db jacuzzi (32-36 C˚)
 Finn szauna
 Hideg vizes merülőmedence
 Sókamra
 Aromakabin
Programok
1. nap: Út közben:

Nikla: Berzsenyi Dániel Emlékház
Az egykori kúria ma műemlék, parkja védett. A jelenleg látható állandó kiállítást 1972-ben
Sára Péter rendezte. A kiállítás anyaga a Somogy Megyei Múzeum és a budapesti Petőfi
Irodalmi Múzeum gyűjteményeiből származik.

Nikla: Az Interaktív Méhészeti Kiállítás
Az interaktív méhészeti kiállításon egyszerre jelenítjük meg ódaköltőnk, Berzsenyi Dániel „méhészeti
örökségét” és a mézkészítés folyamatát a növényi nektártól a mézpergetésig, mindezt interaktív és
multimédiás eszközök segítségével élményalapon. Ez alapvetően meghatározza egy korszerű kiállítás
alapjait, mely a turisták érdeklődését hivatott felkelteni

Buzsáki Népművészeti Tájház
A hímzéses textilek és fafaragók munkái a „A Nagyberek népművészete,
népi iparművészete” című, 2014. áprilisban megnyílt kiállítás keretében
tekinthetők meg. Ahogy a hímzés, úgy a fafaragás is élő népművészeti
tevékenység a faluban.

2. nap:

Balatonszemesi séta

Latinovits Zoltán Múzeum
Boldog Özséb szobor
Sóhajok hídja
Latinovits Zoltán síremlék
Uradalmi magtár
Posta múzeum
Bujtor István síremlék

3. nap: Hazafelé:

Balatonföldvári Hajózástörténeti Látogatóközpont és Kilátó
A Balatont, a balatoni hajózást és vitorlázást terepasztalokkal, filmvetítésekkel,
szimulátorokkal bemutató interaktív kiállítás, egy különleges, hajó alakú
épületben kapott helyet, melynek árbóca a Balaton legnagyobb épített kilátója. A
torony teljes magassága 25 méter, így a mintegy 40 méteres magasparttal együtt
közel 70 méteres magasságból a Balaton mindkét medencéjének és Somogy
megye dombjainak látványa tárul elénk.

Balatonszárszó: József Attila Emlékház
József Attila (1905–1937) élete 1936 nyarától kapcsolódik Balatonszárszóhoz.
Augusztustól szeptember közepéig pihenéssel, udvarlással és versírással töltötte
napjait a Palota panzióban, s örömmel foglalkozott Etus gyermekeivel, komolyan
véve a jó szóval oktató, játszani is szerető nagybácsi szerepkörét.

Zichy Mihály Emlékház
A műemléki védelmet élvező kúria – Zichy Mihály szülőháza – építésének idejét
illetően a források többféle dátumot említenek: az 1820-as, 1830-as éveket, illetve
a 19. század második felét. Minden bizonnyal több periódusban épült, az első
épületet 1880-ban bővítették ki a műteremmel. Parkja természetvédelmi terület.
A házban éltek Zichy Mihály szülei és a testvére. Miután a festő visszatért
Oroszországból, négy gyermeke és a felesége is itt töltötte a nyarakat, télre pedig
a fővárosba költöztek. Akkoriban pezsgő élet folyt a településen és a birtokon.

Dombóvár: Fekete István Múzeum
A város északi részén, Kertvárosban tekinthetjük meg a Fekete István Múzeumot,
amely a XX. századi híres magyar író életútját tárja elénk.

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/2022)

