AZÁLEÁS VÖLGY ZALAEGERSZEGEN
Időpont:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:

2018. május 19.
autóbusszal
5.30 órától a Blaha Lujza téri parkolóban
6.00.órakor

Program:
Az M7-es autópályát elhagyva, a 75-ös és 74-es főutak
találkozásánál lévő Bak községben állunk meg, ahol a Faluházat
nézzük meg, amit Makovecz Imre tervezett. Az épület alaprajza
kiterjesztett szárnyú madárra emlékeztet.
Zalaegerszegen először a TV tornyot keressük fel. Lifttel
felmegyünk a kilátó presszóba, ahonnan a szép időben élvezzük a
környékre nyíló gyönyörű kilátást, illetve rövid kávészünetet is
tartunk. A földre visszatérve gyalogos sétát teszünk az Azáleás
völgybe.
Májusban sokan kelnek útra, hogy felkeressék Vas
megyében a Jeli arborétumban virágzó rododendronokat. Akik
megszerették ezeket a gyönyörű virágos bokrokat, azoknak egy új
helyet ajánlunk figyelmükbe: a zalaegerszegi Azáleás-völgyet. A
60-as évektől kezdve folyamatosan telepítettek ide különleges
növényeket. Bár jelentős az örökzöld gyűjtemény is, a völgy a 70es években betelepített azáleák miatt vált híressé, innen kapta
nevét. Kényelmes, végig lefelé vezető úton sétálunk a különböző
színű virágzó bokrok között.
A völgy alsó vége közelében találkozunk újra
autóbuszunkkal, felszállva rá felkeressük az országban elsőként
létrehozott Göcseji Falumúzeumot. Aki már járt a skanzenben,
annak is tud új érdekességeket nyújtani, mert nemrégiben új, a
finnugorok épületeit bemutató résszel bővült a látnivalók amúgy
sem rövid sora. Ezután a városközpontban lévő Göcsej Múzeumot
keressük fel, ahol a Zala megyei születésű Kisfaludy Stróbl
Zsigmond szobrászművész munkáiból összeállított gyűjteményt
nézzük meg. (Sajnos a gyűjtemény 2017. okt. 4-től technikai okok
miatt bezárták.) A város határában felállított Szent István szobornál rövid fotómegállót tartunk,
majd Petőhenye új nevezetességének – a Makovecz Imre által tervezett, Szent István királynak
szentelt templomnak – a megtekintésével zárjuk a látnivalók sorát.
A program végeztével indulás hazafelé, várható visszaérkezés Budapestre 20-21 óra között.

Részvételi díj: 7.990,- Ft/fő + belépők (kb. 2.500,- Ft)

Akciós ár: 7.290,- Ft/fő április 19-ig való befizetés esetén
Gyerekkedvezmény: 1.000,- Ft/fő (18 éves korig a teljes díjból)
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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