Erkel városa - GYULA
(Almásy-kastély - fürdőzési lehetőség)
Időpont:
2019. november 3. (vasárnap)
Találkozás: 6:00 órától, a Blaha Lujza téren

Utazás:
Indulás:

autóbusszal
6:30 órakor

Program
Az Alföld délkeleti részén, a Körös menti síkon, a Fehér-Körös bal partján található, közvetlenül a román határ
mellett. Magyarország legmélyebben fekvő területe, nyolcvannyolc méter tengerszint feletti magasságban, sík
vidéken fekszik.
Elindulás 6.30 órakor a Blaha Lujza téri parkolóból, érkezés Gyula városába a délelőtti órákban (10 óra körül).
Két programlehetőség közül lehet választani. Egész napos városnézés (Városi
képtár, Almásy-kastély, Erkel Ferenc emlékház) vagy egész napos fürdési
lehetőség. (A Várfürdő az Alföld egyik legmodernebb, európai színvonalú
strand- és gyógyfürdője, mely 19 medencéjével a Magyar Fürdőszövetség által
minősített legmagasabb kategóriájú, négycsillagos strand- és gyógyfürdő
minősítést nyerte el. Az Almássy kastély 8,5 hektár területű ősparkjában
található. Leginkább az ízületi- és gerincproblémák kezelésére javasolják a
város gyógyvizét, de különböző balesetek vagy esetleg szívproblémák utókezelésének céljából is látogatnak ide
gyógyulni vágyók. (Egész napos belépő felnőtt: 2500 Ft, nyugdíjas/diák: 2.100 Ft))

Városnéző programunk:
A közös séta során felkeressük a Kossuth-díjas festőművészünk, Kohán György hagyatékából összeállított
kiállítást, a Városi Képtárat. (A színházi előadások, műsoros estek,
táncmulatságok számára készült épület 1889-re épült fel az egyik Holt-Körös
meder helyén, a népkertben. 1979-ben a Kohán-hagyaték kapott helyet az
épületben. Végrendelete szerint 691 festményt és 2215 grafikát ajándékozott
Gyula városának, melyek egy része a
Képtárban látható.) Képtár után elsétálunk és
a nemrég felújított Almásy-kastélyt keressük fel. Megismerjük az arisztokraták
életét, öltözködését, mindennapjait interaktív technika segítségével. A
látogatóközpont Gyula belvárosában, a várral szemben, a Várfürdő
szomszédságában található. A kastélyt egy vezetés keretén belül együtt
tekintjük meg, ami körülbelül 1,5 – 2 óra.
Kastélylátogatásunk után megnézzük az Erkel Ferenc emlékházat. (Az 1795-ben épült kántor- és iskolaház
nemzeti himnuszunk zeneszerzőjének, a magyar nemzeti opera
megteremtőjének állít emléket. A nemzeti kegyhely eredeti – iskola és lakóház
– kettősége felidézésével mutatja meg, hová is született Erkel Ferenc.)
Városnézésünk utolsó állomása a Százéves (egykori Reinhardt) cukrászda.
Gyula egyik legszebb épülete, az Erkel tér sarkán álló egyemeletes polgárház,
melyben az ország második legrégebbi cukrászdája, 1840 óta működik.
Visszaindulás 17.30 óra körül, várható érkezés Budapestre 21-22 óra körül.

Részvételi díj: 10.990,- Ft/fő + belépők: kb. 4.500,- Ft/fő

Akciós ár: 7.990,- Ft/fő
Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő (kötelezően fizetendő)
Program változtatás jogát fenntartjuk!
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