LEVENDULAFESZTIVÁL TIHANYBAN
Időpont:
2018. június 22., 23.
Utazás: autóbusszal
Találkozás: 6.00 órától, a Blaha Lujza téren Indulás: 6.30 órakor
A Balatonba mélyen benyúló félsziget Tihany, fontos átkelőhely, forgalmas
turistaközpont. Hazánk első természetvédelmi területe gejzírkúpokkal, levendulával,
különleges bazalttufával.
Tihany egyben királyi temetkezőhely is, a bencés apátság révén pedig vallási központ.
Múzeumában őrzik a halászmesterség ősi eszközeit és legújabban egy babavilágot is.
Mindezekkel megismerkedünk utunk során.

Program
Először Balatonfüredre érkezünk, ahol egy sétát teszünk a szívkórház és a móló környékén. Ezután
hajóra szállunk és a Tihanyi-öböl átszelése után érkezünk meg a félsziget kikötőjébe. Itt újra autóbuszunkkal
közelítjük meg a parkolót, ahonnan a nap további részében gyalogosan
közlekedünk.
A
Levendula
fesztivál
programjának
megtekintése
előtt
megismerkedünk Tihany látnivalóival is. Megtekintjük a magyar barokk egyik
legszebb remekét, az Apátsági templomot, melynek altemplomában temették
el az 1060-ban elhunyt I. András királyunkat. A templom közelében az Apátsági
épület található, melynek egy részében ma múzeum tekinthető meg. Valamikor
a Visszhang domb volt Tihany igazi híressége. Mi is kipróbálhatjuk, halljuk-e
ma még a visszhangot. A Tihanyban található régi szép műemléki épületek
közül figyelmet érdemel a Szabadtéri Néprajzi Múzeum épülete és az 1997-ben megnyílt Babamúzeum.
A június-július fordulóján virágzó, tízhektárnyi levendulaültetvény különleges látnivaló a Balaton
partján. A levendula évszázadok óta fontos és kiemelt szerepet játszik Tihany életében, mai napig jeles
hagyományai vannak a levendula termesztésének és feldolgozásának. E nemes növény tiszteletére rendezik
meg évről évre a Levendula Fesztivált– elsősorban a Belső-tó mellett –, mely lehetőséget nyújt a helyi amatőr
művészeti csoportok bemutatkozásának is. Fontos szerepet játszik a rendezvényen a népművészeti
kirakodóvásár, kézműves játszóház, ahol elsősorban a levendula feldolgozásának különböző módjait ismerhetik
meg a látogatók. A Levendulaház Látogatóközpontban pedig levendulából készült vagy azzal ízesített
finomságokat kóstolhatnak meg. Évek óta kapcsolódik, a fesztiválhoz levendula szedd magad akció is, de
legutóbb már kézműves foglalkozástól, előadásokon keresztül, a levendula lepárlási folyamat megtekintéséig

gazdag és változatos programban lehetett része a Tihanyba érkezőknek. Az egyik ötletes program például
az Ötórai tea fantázianevű esemény volt, amely keretében, aki hozta a bögréjét egy finom levendula teát
kortyolgatva tekinthette meg a Levendula Ház kiállítását. Visszaindulás Budapestre 17 órakor.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 6.290,- Ft/fő
Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő

Adminisztrációs díj: 1.500,- Ft/fő

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Neoline Utazási Iroda
Ügyfélszolgálati iroda: 1075 Bu dapest Síp u. 4.
: 317-1056, 317-1256
Engedélyszám: U-714/2006
www.kalandozastravel.hu
kalandozas@t-online.hu

