A Deseda Egyesület tanulmányútjának programtervezete
2018. június 23-24.
Indulás: 2018. június 23. szombat 7.00 óra Kaposvár OBI parkoló. Az autóbusz ezután megy Toponárra és
felveszi az utasokat a Muskátli presszó előtt, az Orci úti elágazásnál és a Toponári út végén Kisbank
Sanyiéknál.
Érkezés: 2018. június 24. vasárnap kb. 20.00 óra Toponár, majd Kaposvár OBI parkoló.

Tervezett program
Június 23. szombat
Kisbalaton-Kányavári-sziget: ismerkedés a Kisbalaton vízi világával és a vízhez kötődő
életközösségeivel.

Zalavár: Várszigeten a Történelmi Emlékpark látnivalóinak megtekintése: Cirill és Metód-emlékmű,
Recéskúti Bazilika romjai, Kis-Balaton Ház.
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Vindornyaszőlős: Séta a Bazaltutcában (Zala megye kincse) és a Vadlány-lik barlang felkeresése.

Bazsi: Berzsenyi Dániel emléktáblája

„Messze setétedik a Ság teteje,
Ezentúl elrejti a Bakony erdeje,
szülőföldem képedet.
Megállok még egyszer s reád visszanézek,
Ti kékelő halmok! Gyönyörű vidékek!
Vegyétek bús könnyemet.”
Berzsenyi Dániel: Búcsú szülőföldemtől
Zalaszántó: Béke Sztúpa és Meditációs Ház megtekintése
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Rezi: borkóstolás és vacsora.

Szállás: Rezi

Június 24. vasárnap
Káptalantóti: Liliomkert Termelői piac, helyi és kézműves termékek vására.

Kékkút: Theodora-forrás. Vizet veszünk és kóstoljuk a híres ásványvíz kifolyóján.
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Szentbékálla: a csodálatos kőtenger felkeresése, egy tényleg mozgó ingókő megmászása.

Monoszló: Hegyes-tű Geológiai Bemutatóhely

Tihany: szélmarta sziklák a Kiserdő-tetőn, Visszhang-domb, apátság

Kompozás: Tihany és Szántód között.
Szőlősgyörök: vacsora a Trunkó Pincészetben (fakultatív program).
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Étkezés
A közösen a következő étkezéseket szervezem: Rezi: vacsora, reggeli, Szőlősgyörök: vacsora.
A többi étkezést egyénileg kell megoldani, javaslom a szendvicseket.

Utazás
Bérelt autóbusszal, nagysága a jelentkezők számától függ.

Költségek
Részvételi költség: 15 000 Ft, amely tartalmazza:
 az autóbusszal kapcsolatos költségeket (km-díj, napidíj, kompdíj, parkolási díj, autóbuszvezető
szállása és étkezése)
 szállásköltséget ágynemű nélkül. Ágynemű mosatási költség + 500 Ft. Saját ágynemű (huzat) vagy
hálózsák használata esetén nem kell fizetni.
 kompdíjat Tihany és Szántód között,
 közös étkezések költségét (szombat: vacsora, vasárnap reggeli).
 belépődíjakat a következő helyekre:
 Zalavár: Kis-Balaton Házba,
 Hegyes-tű Geológiai Bemutatóhelyre.
A részvételi költség nem tartalmazza:
 A szőlősgyöröki Trunkó Pincészetben elfogyasztott vacsora és borkóstoló árát (3500 Ft). Ez
fakultatív program, amelynek során 5 féle bort kínálnak, valamint kemencében sült tarja, kacscomb,
párolt káposzta és burgonya várja az éhes gyomrokat.
 A tervezett programban nem szereplő helyszínekre (pl. Tihanyi Apátság) a belépőjegy árát.

Jelentkezés
A davidjanos@gmail.com e-mail címre írt levélben. Közölje egyértelműen, részt kíván-e venni a
tanulmányúton. Igényli-e a Trunkó Pincészetben elfogyasztandó vacsorát és a borkóstolót. Kér-e ágyneműt és
huzatot a szálláshelyen.
Jelentkezési határidő: 2018. június 3.

Részvételi díj fizetése
Az utazás előtt a jelentkezéssel egyidőben a szervezőnek vagy Toronyi Józsefnek.
Kaposvár, 2018. május 16.
A kellemes kirándulás sikerében bízva üdvözlettel:

Dávid János
szervező
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