HÚSVÉT A SÁRKÖZBEN
Időpont:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:

2020. április 02. (péntek)
autóbusszal
6.30 órától, a Blaha Lujza téren
7.00 órakor

Program
Tolna megye legismertebb és legszínesebb néprajzi tája a hagyományokban gazdag Sárköz. Kultúrájának
legszebb elemei a népviselet, a hímzések és a szőttesek, amelyek nemzetközi hírnévre is szert tettek. A
hímzések közül a legszebb és leggazdagabb a rendkívül aprólékos munkával kidolgozott főkötő, valamint
a bíborvég motívum. Mindezekkel többek között a tájházakban és a decsi Babamúzeumban
ismerkedhetünk meg.
Utunk első állomása Tolna, mely nem tartozik még a Sárköz területéhez,
de országosan is egyedülálló látnivalója indokolja a megállást. Itt
található az egyetlen ma is működő Kékfestő Műhely. Az 1810-ben
alapított műhely a mai napig hagyományos eszközökkel, technológiával
készít kékfestő textileket. Következő megállónk Őcsény. A Sárköz első
falujában megtekintjük a késő barokk református templomot, valamint a
Tájházat.
Innen a Sárköz „fővárosába”, Decsre vezet utunk. Kiemelkedően szép
látnivalója a Tájház. Egy valódi, oszlopos tornácos ház. Az első három
helyiségében tisztaszoba, konyha- és lakószoba-berendezés látható a 1920. századból. De megismerkedhetünk a gyöngyfűzéssel, és a szövéssel
is, sok más látnivaló mellett. A Babamúzeumban a sárközi emberek
viseletei tekinthetők meg a születéstől a temetésig. Bátaszéken a
ciszterci kolostor maradványait keressük fel. Az első magyar ciszterci
apátságot II. Géza alapította 1142-ben. Megnézzük a település Tájházát
is. Az anyagi jólétet sugalló, rangos német parasztházban a Bátaszéken
élő három legnagyobb népcsoport tárgyi emlékeit ismerhetjük meg.
Utolsó állomásunk Báta, a sárközi hímes tojás bölcsője. A tojás
gyűjteményen kívül egy módos, katolikus paraszt család portájára is
bepillanthatunk. Az ország egyetlen
Szent Vér kegyhelye is Bátán
található. A monumentális templom
már messziről csalogatja az ide
látogatókat. Hazafelé indulva megállunk még Szálka határában a
Mausz kápolnánál. Húsvét után a hívek Szálkáról ide gyalogoltak fel
Krisztus emmauszi útját megidézve. Várható visszaérkezés Budapestre
20 óra körül. Belépők: kb.4.000,- Ft.

Részvételi díj: 11.990,- Ft/fő

Akciós ár: 7.990,- Ft/fő
Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő
Program változtatás jogát fenntartjuk!
__________________________________________________________________________________________________________________

Neoline Utazási Iroda
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