Adventi forgatag Szegeden
Pick Szalámi Múzeumlátogatás és kóstoló
Időpont:
Találkozás:

2018. november 24.
7:00 órától a Blaha Lujza téri parkolóban

Utazás: autóbusszal
Indulás: 7:30 órakor

Ha még nem jártál télen a Dél-Alföld fővárosában, vagy csak a Pick szalámi érdekel, itt a helyed! Igazi gasztro-kirándulás a
magyaros ízek birodalmában. A Tisza-parti város igazi magyaros és nagyon hangulatos karácsonyi vásárral fogad bennünket!
Szeged lesz a Dél-Alföld karácsonyi fővárosa! Dóm Téri Karácsonyi Hetek ami elvarázsol, Széchényi Téri Karácsonyi hetek - ami összehoz! Ünnepi
készülődés, ahogy Szegeden szeretjük! Szegedi Karácsonyi Hetek, a Széchenyi,
a Dóm és a Dugonics téren. A Szegedi Fogadalmi Templom tövében a hazai
kézművesipar remekművei várja a kicsiket és szüleiket. A Szegedi Karácsonyi
Hetek két fő helyszíne mellett számtalan meglepetés programmal és egy
imádnivaló gasztro-helyszínre is csalogatják az ünnepi forgatagban
megéhezett vendégeket.

Program
Első állomásunk a Pick Szalámi és Szegedi Paprika Múzeum. Mi látható a múzeum állandó kiállításain? Az alsó szinten a
Pick szalámi és a szalámigyár, az emeleten a szegedi paprika gyártásának története látható. A Pick-gyűjteményben a
vendégek végigkísérhetik a gyár és a szalámi gyártás történetét az alapítás évétől (1869) egészen napjainkig. Az
emeleten a paprikatermelés kezdeti módszereinek fejlődését ismerheti meg a látogató a Szegedi Paprika Zrt. jelenleg
alkalmazott technológiájáig. A múzeum a tárgyak mellett fotókkal és dokumentumokkal illusztrált tablókon mutatja be
és korhű öltözetű, életnagyságú fabábukkal teszi színesebbé, érdekesebbé a témát az
érdeklődők számára. A feliratok magyar, angol és német nyelven olvashatók. Látogatóink
szalámi kóstolót, szegedi paprika termékmintát, téliszalámi-vásárlási kedvezményt és
ajándék képeslapot kapnak. A téliszalámi-vásárlási kedvezmény a Pick Szeged Zrt. üzleteiben
használható fel. A szegedi üzlet szombat délután és vasárnap zárva tart. Kérjük, hogy
szombati napokon jelezzék, ha a téliszalámi-vásárlási kedvezményre jogosító kuponra igényt
tartanak! Képeslapok a múzeumban feladhatók. (Néhány helyen azzal az információval
találkozhatnak, hogy az ajándék képeslapok postaköltségét átvállaljuk. Ezt ma már sajnos
nem tudjuk megtenni, de saját költségükön nálunk is feladhatják a képeslapokat.)
Tárlatvezetést nem tartunk, de tizenegy nyelven (magyar, angol, német, spanyol, orosz,
francia, olasz, lengyel, román, szerb, szlovák) írásos tárlatvezető áll a látogatók
rendelkezésére, és letölthető a honlapunkról is. Ajándékboltunkban szegedi paprika kapható.
Színező, hajtogató ajándék a gyerekeknek. A múzeumlátogatás körülbelül egy óra. Csoportos belépő: (20 főtől) felnőtt:
880,- Ft/fő, Gyermek, diák, pedagógus, nyugdíjas: 660,- Ft/fő
A múzeumlátogatás után egy kis városnézésre hívjuk Önöket. Szegedi sétánkra a Széchenyi térről indulunk. Ez a város
közigazgatási központja, fóruma. Itt található a tér egyik legszebb épülete a Városháza, melyhez sok történelmi,
kulturális esemény fűződik. A mintaszerűen parkosított teret történelmünk kiemelkedő személyeinek szobra díszíti.
Utunk innen a Klauzál térre vezet, mely klasszicizáló hangulatával az olasz tereket idézi. Híres épülete a Zsótér-ház,
melynek földszintjén a nagy múltú Virág cukrászdának, a szegediek kedvenc találkozó helyének ad otthont. A Dugonics
téren található az egyetem épülete, melynek egykoron József Attila is hallgatója volt. Innen továbbsétálva a nagyhírű
Zsinagógához érkezünk. A szegedi iskolaváros centruma a Hősök kapuja és környéke. Itt találjuk az egyetem központi
épületeit, melynek egyikében fedezte fel Szent-Györgyi Albert a C-vitamint. Innen pár lépésre a Dóm térre érünk. A
városnézés után szabad program keretében tekinthetik meg az Adventi forgatagot. A fények 17 órakor gyulladnak fel.
Visszaindulás Budapestre 18 órakor.
Részvételi díj: 7.990,- Ft/fő

Akciós ár: 5.490,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő
Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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