SZILVÁSVÁRAD – SZALAJKA-VÖLGY
Időpont:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:

2019. szeptember 29.(vasárnap)
autóbusszal
6.30 órától a Blaha Lujza tér Corvin áruház előtt
7 órakor

Szilvásvárad a Bükk hegység nyugati oldalán terül el. A legrégibb
oklevelekben Warad néven fordul elő. Szilvásvárad közelében található a
Bükk-hegység legmagasabb kiemelkedése az Istállós-kő. Az itt talált
leletek bizonyítják, hogy a terület már az őskortól számítva lakott volt. A
török uralmat követően a Keglevich, Erdődy majd a Pallavicini család
birtokolja. 1971-től nemzetközi üdülőhely, de igazán ismertté az 1984-es
Fogathajtó Világbajnokság megrendezésével vált.

Program:
Elsőként Bélapátfalvára látogatunk. Itt a Ciszterci apátságot tekintjük
meg. A Ciszterci apátság Magyarország egyedüli épségben megmaradt
román stílusú ciszterci apátsági temploma, amely 1232-ben épült.
Temploma nemzetközileg is elismert műemléki és történelmi
nevezetesség. Védőszentjeként a Nagyboldogasszonyt tartják számon.
Szilvásváradra továbbhaladva tekintjük meg a Lipicai lovak istállóját és a
Kocsi múzeumot, majd utazás kisvonattal a Szalajka-völgybe.(A
Szalajka-völgy Magyarország egyik legszebb magashegységi völgye. A
sétaúton haladva a természet valóságos kincsestára, látnivalók sokasága
gyönyörködteti a kirándulókat. Utunkat végigkíséri a Szalajka-patak s itt
láthatóak a halastavak, a pisztrángtenyészet, Sziklaforrás, Erdei Múzeum,
a Fátyol-vízesés, az Istállós-kői ősemberbarlang.) Séta a festői völgyben a
Fátyol-vízesésnél (A karsztforrásokból eredő patakok vizéből lerakódott
mésztufa érdekes lépcsőszerű képződményt hozott létre, melyen a
fátyolosan lezúduló tiszta víz, csodálatos látványt nyújt. E vízesés hazánk
egyik legkiemelkedőbb szépségű természeti ajándéka.) majd a Szabadtéri
Erdei Múzeum és a Sziklaforrás megtekintése. Később tovább utazunk a
Pisztráng-telepre. Az út mentén szinte végig találkozhatunk olyan
tavakkal, amelyekben különböző életkorú pisztrángokat nevelnek. Az itt
elterjedt pisztrángfajta a sebes pisztráng és a szivárványos pisztráng. A
fehérjében és „A” vitaminban gazdag, nagy tápértékű, könnyen
emészthető pisztráng látványos sütése az idelátogatók által kedvelt
program, megkóstolása pedig különleges gasztronómiai élményt jelent.
Visszaindulás 19 órakor, visszaérkezés 21 óra körül.

Részvételi díj: 9.990,- Ft/fő + belépők, kisvonat (kb. 2.500,- Ft)
Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő (kötelezően fizetendő) Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!!!
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Neoline Utazási Iroda
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