A BALATON NYUGATI CSÜCSKE
Időpont:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:

2018. augusztus 26.
autóbusszal
7.30 órától a Blaha Lujza téri parkolóban
8.00 órakor

Program
Gyenesdiás a Nyugat-Balaton régió egyik legkeresettebb üdülő települése. Gyönyörű természeti
környezetben fekszik, északról a Keszthelyi-hegység békés lankái ölelik, délről pedig a Balaton
hullámai mossák. A nagyközség idegenforgalmi jellege 1905-1907 között kezdődött, amikor
strandok kezdtek kiépülni. A település kedvező fekvésével, remek klímájával, két balatoni
strandjával, változatos turisztikai vonzerőivel és vendégszeretetével ideális célpont mindenkinek,
akik változatos, színvonalas és árban is kedvező nyaralási lehetőséget keresnek.
Gyenesdiás a strandjain kívül rengeteg látnivalóval rendelkezik. A
Pásztorházban avar történeti kiállítás várja a vendégeket egy
időutazásra. A Festetics-, valamint a Berzsenyi-kilátóból csodás
körpanoráma nyílik a Keszthelyi-öbölre, és a hegység völgyeire. A
természet által visszahódított egykori kőbánya, valamint a szél vájta
kis barlang, a Vadlánlik szintén megér egy kitérőt. A Dolomittanösvényen kihelyezett táblák segítségével ismerkedhetünk meg a
Keszthelyi-hegység
változatos
élővilágával.
A
települést
szimbolikusan védő Fénykereszttől, illetve a közeli Mária szobortól
csodás panoráma tárul elénk. A Természet Háza látogatóközpontban a
Keszthelyi-hegység növény- és állatvilágával ismerkedhetünk meg. A
Festetics Imre Állatparkban őshonos állatok kaptak elhelyezést:
szürkemarha, magyar tarka, bivaly, mangalica, négyféle juh, kecske, szamár, ló és baromfiak;
vadállatok: gímszarvas, dámszarvas, őz, fogoly és fácán. Az állatpark területén található még egy
kisállat simogató, valamint egy játszótér. A pihenést padok, kiülők teszik lehetővé.
Ezután Balatonedericsre utazunk. A mesebeli Afrika hangulatát idézi
meg a település határában található Afrika Múzeum. A múzeumban
trófeák százai és egy érdekes néprajzi kiállítás, a körülötte elterülő
több hektáros területen pedig egy mini szafari park található.
Utolsó állomásunk Szigliget. A festői szépségű Balatonfelvidék egyik kiemelkedő nevezetessége a vár, amely szó szerint
kiemelkedik egy 239 méteres vulkanikus magaslaton. A napjainkra megmaradt meg-megújuló
alsó- és felsővár falai között színes történelmi és szórakoztató programok várják a látogatókat.
Bástyájáról lenyűgöző kilátás nyílik a Balatonra és a környező tájra. Visszaérkezés Budapestre
várhatóan 20-21 óra között.
Részvételi díj: 9.990,- Ft/fő + belépők (kb. 1000,- Ft)

Akciós ár: 7.290,- Ft/fő
Fix ülőhely foglalási lehetőség: 1.000,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő (kötelezően fizetendő)
Programváltoztatás jogát fenntartjuk!!!
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Neoline Utazási Iroda
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