EPLÉNYI SÍELÉS VAGY BAKONYI
KIRÁNDULÁS (TÉS, BAKONYBÉL)
Időpont: 2021. január 16.
Találkozás: 7:30 órától a Blaha Lujza téren

Utazás: autóbusszal
Indulás: 8:00 órakor

Program
Reggel 8 órakor indulás az autóbusszal a Blaha Lujza térről Eplénybe a
sípályához. A 4,9 km-es pályarendszeren mindenki megtalálja számítását:
a teljesen kezdőknek az elkülönített tanulópálya, a kihívást keresőknek az
ország egyik legmeredekebb pályája – melynek lejtése a 30 fokot is eléri –
nyújt sportolási lehetőséget, és a kettő között a lendületesen és
kényelmesen csúszható pályák is megtalálhatók.
Magyarország egyetlen kivilágított, hóágyúzott, felvonóval ellátott
szánkópályája várja a szánkózás szerelmeseit. Ha a természet nem állna a
szánkózók pártjára, hóágyúink akkor is sportolásra alkalmassá teszik a
területet. Itt van az ország első négyüléses felvonója, illetve egy új
kétüléses sífelvonóval is bővült a kínálat. Akik nem a síelést választják,
azokkal egy kis szabadidő után egy bakonyi kirándulásra indulunk.
Először Tésre látogatunk. A település fő látványossága a két felújított
szélmalom, amely ezen a vidéken ritka látvány, mindkettő népi műemlék.
Új látványosság a Széchenyi Zsigmondról elnevezett kilátó, melyet a Tésifennsík platójára építettek. A bükkerdőben lévő kilátóról csodálatos
panoráma nyílik a szomszédos településekre, és a bakonyi tájra. (1,5 km
séta, ha a hóviszonyok lehetővé teszik) Innen Bakonybélbe látogatunk,
ahol először a szent Mauríciusz monostor-t látogatjuk meg. 1018-ban
Szent István király alapított monostort Szent Günther szerzetes javaslatára
a Bakony kies völgyében, a mai Bakonybél környékén. E területen
remetéskedett Imre herceg tanítása után Szent Gellért is. Néhány éve
Magyarországon az első csillagásztörténeti kiállítás, digitális planetárium,
távcsőpark, 3D, mars mozi,
valamint csillagászati és űrkutatástörténeti kiállítások is. Végül
kilátogatunk a közeli Szentkútra,
ahol két szent emlékével is
találkozhatunk. A hagyomány szerint a béli monostort alapító
Szent Günther és a később vértanúhalált halt Szent Gellért is e
hely közelében töltött remeteségben néhány évet. Budapestre
érkezés 18-19 óra körül. Belépők: kb. 5.000,-Ft

Részvételi díj: 9.990,- Ft/fő

Akciós ár: 6.190,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő (kötelezően irodánkban fizetendő)
Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő
A program változtatásának jogát fenntartjuk!!!
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