Őszi élmények 5 millió év nyomában a VulkánSágban
CSOMAGAJÁNLAT
ÉRVÉNYESSÉGE:

Szeptember 1-től november 30-ig

1. nap: "Izzik a galagonya" - Költők, korszakok, történetek
VulkánSág apró falvain átvezető irodalmi emléktúra: Egyházashetyén Berzsenyi Dániel,
Ostffyasszonyfán Petőfi Sándor, Csöngén Weöres Sándor és Károlyi Amy nyomában.
- A szinte egész napos program 9:00 órakor indul Celldömölkről a műemlék Joachim Kávé- és
Civilházból (Hollósy tér 2. - a kegytemplom mellett)
- Az emlékhelyeken szakvezetés és elmúlt idők történetei: Berzsenyi Dániel Emlékmúzeum, Petőfi
emlékszoba, Weöres Sándor és Károlyi Amy Emlékház
- Csöngén az emlékház kertjében álló fedett pavilonokban ebédlehetőség menürendeléssel
- A program zárásaként a Buti Pálinkaház megtekintése, majd kemencés cicegesütés és
pálinkakóstoló a család gyümölcsösében.

Kiegészítő programok:
- A pálinkakóstoló idején a gyerekeknek játékos foglalkozás a gyümölcsösben
- Ostffyasszonyfán I. világháborús hadifogolytábor történetét bemutató állandó kiállítás
(A teljes program kb. 5-6 órát vesz igénybe.)
Árak:
Vezetéssel, pálinkaház megtekintésével, pálinkakóstolással, kemencés cicegével (utazás saját
gépkocsival)
Felnőtt 6000 Ft/fő
Gyerek 3500 Ft/fő (pálinkakóstolás nélkül)
Joachim Kávé- és Civilházban történő fogyasztás árlap szerint. Bővebb információ a helyről:
http://dev.joachim.hu/.
Menürendelés a Vulcano Vendégház étlapja alapján:
http://vulcanovendeghaz.hu/index.php?lang=HUN&tart=menu
Az emléktúra időpontjai: 2017.10.13. 09:00 és 2017.11.10. 09:00
A túrák előzetes bejelentkezés alapján indulnak. A minimális létszám 5 fő.
A program előzetes egyeztetés alapján más időpontban is igénybe vehető.

Bejelentkezés: Tourinform Celldömölk, Dr. Géfin tér 12., hétfő – péntek 09:00-17:00, tel.: +3695/777-054; info@vulkansag.hu
Az emlékhelyek egész évben bejelentkezéssel, ingyenesen látogathatók:
Berzsenyi Dániel Emlékmúzeum: Tel.: +36-95/472-004
Bővebb információ: http://vulkansag.hu/oRoKSeGuNK/Muzeum.html
Weöres Sándor és Károlyi Amy Emlékház: Tel.: +36-30/451-4687 vagy +36-95/395-001 vagy +3670/ 201-7142
Bővebb információ: http://www.csonge.hu/pages/latnivalok.php
Petőfi emlékszoba és az I. világháborús hadifogolytábor történetét bemutató állandó kiállítás:
A művelődési ház nyitvatartási idejében:
hétfő – péntek 08:00-12:00, 13:00-16:00, szombaton 13:00-16:00,
valamint az alábbi elérhetőségeken látogatási időpont egyeztethető:
• Petőfi Sándor ÁMK - Művelődési Ház
9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 44. Telefon: 06-95/394-198
• Polgármesteri Hivatal 9512 Ostffyasszonyfa, Kosuth u. 40. Telefon: +36-95/394-001
Bővebb információ: http://ostffyasszonyfa.hu/turizmus/petofi-emlekek-ostffyasszonyfan_48/
A túra útvonalán kitáblázott kerékpárútvonal halad, a táv 68 km. (A teljes kitáblázott útvonal
online is elérhető: http://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-1499348394npzk)
Kerékpárkölcsönzési lehetőség (Gepida Alboin típusú trekking kerékpárok):
A celldömölki tourinform irodában, annak nyitvatartási idejében (hétfő – péntek 09:00-17:00),
telefon: +36-95/777-054
Árak:
Felnőtt kerékpár 2100 Ft/fél nap (1-12 óra), 3000 Ft/egész nap (12-24 óra)
Gyermek kerékpár 1260 Ft/fél nap, 1800 Ft/egész nap
Alternatív programlehetőség: Zarándoktúra a Mária Út vonalán
A Mária Út Celldömölk-Mesteri szakaszának bejárására javasolt, kitáblázott útvonal:
- Szűz Mária-kegytemplom (Hollósy tér 1.), a templomban kialakított tárház az ősi kegyhely
kincseivel, a templom előtt a kútásó legendáját őrző Mária-kút, a templom mögött a Kálvária, a
szomszédos Szentháromság téren a Szentháromság-szobor.
- XII. századi bencés apátsági romtemplom a Koptik odó u. végén
- A Mária Út ezután a Ság hegy alatt vezet tovább Mesteribe a kicsiny Árpád-kori Szent Mihálytemplomhoz

Bejárható: autóval, kerékpárral és gyalogosan (oda-vissza 14 km)
A templomok bejelentkezéssel, ingyenesen látogathatók.
Bejelentkezés:
Celldömölki helyszínek: Katolikus Plébánia Celldömölk: +36-95/420-135;
Szent Mihály-templom: Mesteri Önkormányzati Hivatal: +36-95/445-030, +36-70/382-9205;
mesteri@mesteri.hu;
Bővebb információ: http://vulkansag.hu/VALLaSI_TURIZMUS.html]

