Dél-alföldi kirándulás

· Szeged, a napfény városa
· A „maros-menti Konstantinápoly”, Makó
· Az Alföld természeti és néprajzi kincsei
Utazás időpontja

Alapár Utazás

Július 05 - 06.

39 500 Ft

Augusztus 14 - 15.

39 500 Ft

Június 22 - 23.

39 500 Ft

Szeptember 14 - 15. 39 500 Ft
1. NAP: DEBRECEN / PÉCS – BUDAPEST – RÖSZKE – SZEGED – MAKÓ
Ingyenes vidéki transzferek után indulás Budapestről déli irányba. Első megállásunk Röszkén lesz,
ahol megismerjük a méltán híres szegedi paprika történetét. Helyi tárlatvezetésünk részeként
betekintést kapunk egy autentikus paprikamalomba, valamint végigjárjuk a Paprika Múzeumot is.
Lesz lehetőség paprikát kóstolni, friss, prémium minőségű őrleményeket vásárolni. Rövid utazás
után Szegedre érünk, ahol először buszos városnézés keretében mutatjuk meg Szeged legfontosabb
városrészeit, látni fogjuk a XV. századból származó Havas Boldogasszony templomot is. Kellemes
séta keretében fedezzük fel a „Napfény városának” legszebb részeit, megismerjük a Dómot,
korzózunk a Kárász utcán, látni fogjuk, a Széchenyi teret, a Városházát több fantasztikusan szép
szecessziós palotát és az egyetem épületét is. Lefényképezhetjük Magyarország második, a világ
negyedik legnagyobb funkcionáló zsinagógáját. A belvárosi szabadidő alatt ebédelhetnek is. Délután
indulunk Makóra. Megállunk Klárafalván a Kontyos Borházban. A gazdaság meglátogatását
egybekötjük egy borkostolóval. A kis családi vállalkozás kimagasló minőségű gyümölcsborokat állít
elő, pl. málnából, meggyből. Makón ****-os hotelben a szállás elfoglalása. Fakultatív vacsora.
Utasaink ellátogathatnak a hotel szomszédságában található Hagymatikumba (fakultatív), a fürdők
templomába, mely Makovecz tervei alapján épült. Több medencével és exkluzív szaunavilággal
rendelkezik. Hétköznapokon 20, hétvégeken 24 óráig tart nyitva.
2. NAP: MAKÓ – ÓPUSZTASZER – SZARVAS – BUDAPEST – DEBRECEN / PÉCS
Reggeli után gyalogos városnézés Makón. 1998-ban épült az első Makovecz-épület. Mostanra a
Kossuth-díjas építészhez köthető alkotások száma elérte a tizenhármat. Természetesen a világhírű
makói hagyma története is kibontakozik a nap során, mely hírnév összefonódik a makói zsidóság
történelmével, akik kereskedtek a hagymával és híressé tették. Városnézésünk után Ópusztaszerre
utazunk. Két programlehetőséget is kínálunk. A Történeti Emlékpark az ország egyik leghíresebb
emlékparkja és szabadtéri néprajzi múzeuma. Különlegessége a Rotunda épületben kiállított Feszty
Árpád: A magyarok bejövetele című monumentális körképe. A komplex élményt nyújtó szabadtéri
múzeum része egy „nomád park” is, ami Eurázsia sztyeppéinek világát idézi fel, jurtákkal. A
Csillagösvény Európa legnagyobb sövénylabirintusa melyet a magyar történelem, élővilág érdekes,
játékos módon történő megismertetése teszi még izgalmasabbá. Egy hangulatos csárdában ebédelési
lehetőség. Szarvasra, a délutáni órákban érünk, ahol az arborétumban tehetünk egy kellemes sétát.
Aki akar a szomszédságában lévő Mini Magyarország nevű makettparkba is bemehet. A rendkívül

részletgazdag, speciális technológiával készült makettekből álló park nem csak lélegzetelállító
látványt, de interaktív élményt is nyújt, hiszen az ország legnagyobb szabadtéri vasút-makett pályája
is egyben. Szarvasi programunk után buszra szállunk és Budapestre utazunk. Visszaérkezés az esti
órákban. Ezt követően vidéki utasainkat a felszállási helyükre szállítjuk.

