A TÉLI BÜKK
Időpont:
2021. 02.07.
Találkozás: 6.30 órától, a Blaha Lujza téri parkolóban

Utazás: autóbusszal
Indulás: 7.00 órakor

Program
A több mint 43 000 ha kiterjedésű Bükk hegység az Északi-középhegység tagja,
mely a Tarna völgyétől a Sajó völgyéig húzódik. Átlagmagasságát tekintve a
legmagasabb hegységünk, mészkőormai meghaladják a 900 méteres
magasságot. Változatos felszíne, mikroklímája gazdag növény- és állatvilágnak
ad otthont. Mindezek fennmaradását biztosítja 1977 óta az itt létrehozott Bükki
Nemzeti Park, mely lehetőséget kínál túrázásra, pihenésre, a természeti és
kulturális értékek megismerésére.
Először Bükkszentkeresztre látogatunk, ahol egyedülálló élményt nyújt a téli dzsipes bükki túra. Hiába van tél,
az élet nem áll meg a bükki erdőben sem: több érdekes, értékes növényt ismerünk meg, míg forog a négy kerék.
Ezután megnézzük a Bükki Üveghuták Ipartörténeti Múzeumát. A múzeumban üvegolvasztó kemencével,
olvasztóüstökkel, az üvegfúvás segédeszközeivel, valamint számos fúvóformával ismerkedhetnek meg a
látogatók. A XIX. és a XX. század különféle üvegtárgyai közül igazi
ritkaságokat tekinthet meg az érdeklődő.
Következő megállónk Lillafüred, a bükk egyik legnépszerűbb turista célpontja,
mely télen is elvarázsol. A település egyik legnagyobb
látványossága, a Szinva vízesése, mely kemény teleken
teljesen jégbe fagy. A központban sétálva
gyönyörködünk a Palotaszálló és a Hámori tó téli
látványában is. Majd a közeli Anna barlangot nézzük
meg egy vezetés keretében. A világviszonylatban is egyedülálló barlang a Szinva forrás
vizéből kivált mésztufában keletkezett. A tárlatvezetés időtartama körülbelül 30 perc. A
barlangban a hőmérséklet egész évben +10oC. Ezután lehetőség lesz Lillafüred új
attrakcióját a libegőt is kipróbálni. A drótkötélpályás felvonó 333 méterről indul és a
606 méter magasan fekvő hegyi állomásra szállítja az utasokat 1080 méter hosszan. A
16-18 perces menetidő alatt gyönyörködhetünk a tájban.
Utolsó állomásunk Görömböly. A görömbölyi pincesor Miskolc
második legjelentősebb, pincesora, ahol több mint 500, ma is
működő borpince található. A három soros történelmi pincesor
különleges
látnivalókat
kínál.
Részt
veszünk
egy
pincelátogatáson a Grál Pincében, Ducsai Attila pinceszobrász
saját faragású, különleges érzelemvilágú pincéjében. Várható
érkezés Budapestre 19 óra körül. Belépő: kb. 6.500,- Ft/fő

Részvételi díj: 9.990,- Ft/fő + belépők

Akciós ár:6.190,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő (irodánkban kötelezően fizetendő) Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő
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