2. nap: 5 millió év nyomában – Ság hegyi élménytúra
Európában is egyedülálló élmény egy vulkán évtizedekkel ezelőtt kibányászott belsejében,
kráterében sétálni, közelről szemlélni a kiömlő láva megkövült nyomait, bazaltkövekkel kirakóst
játszani, megismerni a Kemenes Vulkánpark titokzatos épületét.
A túrát megelőzően, délelőttre ajánljuk:
Időszaki kiállítás megtekintése a Kemenesaljai Művelődési Központ Móritz-galériáján.
A belépés ingyenes.
Nyitva tartás: hétfő 14:00-20:00
kedd – szombat 8:00-20:00
Az aktuális kiállításról információ: http://vulkansag.hu/Kiallitas.html]
További alternatív programok:
- Horgászlehetőség a Celldömölki-horgásztónál, Merseváti-tőzegbányatónál, a Marcalgergelyi Joótónál.
Részletes információ: http://vulkansag.hu/TERMeSZET/Horgaszto.html

- Nordic walking túra a Vulkán Gyógy- és Élményfürdőtől a Kemenes Vulkánpark érintésével a
Trianoni-emlékkeresztig. (Érinti a délutáni helyszíneket.)
Bővebb információ az útvonalról:
http://vulkansag.hu/TERMeSZET/Turautvonalak/Nordic_Walking_turak.html
Megközelítés: A vasútállomásról a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő gyalogosan 2 km, kb. 30 perc,
információs tábla az állomás épülete előtt található.
A Vulkán Gyógy-és Élményfürdő helyijárattal is elérhető, menetrend:
http://www.celldomolk.hu/aloldal.php?mod=cikk&id=71
Nordic walking bot kölcsönzési lehetőség: Tourinform Celldömölk, tel.: +36-95/777-054 (hétfő –
péntek 09:00-17:00)
Árak:
750 Ft/nap/bot (12-24 óra)
500 Ft/ fél nap/bot (1-12 óra)
Délutáni szervezett túra:

- 13:00 órai indulással a Kemenes Vulkánpark, hazánk egyetlen vulkanológiai gyűjteményének
megtekintése vezetéssel, majd az egykori bánya transzformátorházában berendezett Sághegyi
Múzeum értékeinek bemutatása.
- Vulkántúra szakvezetéssel az ősz színeiben pompázó Ság hegyre. Séta a hegy kráterében, pazar
kilátás a hegytetőn, csendes emlékezés Magyarország legmagasabb trianoni emlékművénél.
- Borkóstoló (4 fajta borral és paraszttállal).
(A program kb. 5-6 órát vesz igénybe.)

Árak:
Felnőtt 7000 Ft/fő
Nyugdíjas 5600 Ft/fő
Gyerek 4100 Ft/fő (borkóstolás nélkül)
Fogyatékkal élő felnőtt 3900 Ft/fő
Fogyatékkal élő gyerek 2400 Ft/fő
Csoportos felnőtt (15 fő felett) 5800 Ft/fő
Csoportos diák (18 éves kortól), nyugdíjas (15 fő felett) 5200 Ft/fő
Csoportos diák (18 éves kor alatt) 3700 Ft/fő
A Kemenes Vulkánpark egyéb kedvezményei a fenti árakból érvényesíthetők. Információ a
kedvezményekről: http://www.kemenesvulkanpark.hu/informaciok]
Az élménytúra időpontjai: 2017.10.14. 13:00 és 2017.11.11. 13:00, előzetes bejelentkezés
alapján. Minimális létszám 5 fő.
A Kemenes Vulkánpark egyéb őszi túraidőpontjai:
Szeptember 9., 16., 23. 15:00
Október 7., 21., 28. 15:00
November 18., 25. 15:00
Bejelentkezés: Kemenes Vulkánpark, tel.: +36-95/777-400, kedd – vasárnap 10:00-18:00;
info@kemenesvulkanpark.hu

A Sághegyi Múzeum nyitvatartása egyéb időpontokban:

Október 15-ig: szerda – péntek 12:00-18:00
szombat, vasárnap 10:00-18:00
A Kemenes Vulkánpark nyitvatartása egyéb időpontokban:
Október 31-ig: hétfőn zárva
kedd – vasárnap 10:00-18:00
November 2-től november 30-ig: hétfőn zárva
kedd – vasárnap 10:00 - 17:00]
Bővebb információ a Kemenes Vulkánparkról: http://www.kemenesvulkanpark.hu/informaciok

