TÖLTSE A HÉTVÉGÉT SZEKSZÁRDON!
Kultúra-természet-bor-élmény
Programajánlat családoknak, baráti társaságoknak
Érvényes: május, június, július, augusztus, szeptember hónapokban
Előzetes bejelentkezés és szállásfoglalás szükséges!
SZOMBAT:
09,45 találkozás Szekszárdon a Tourinform irodában (Béla király tér 7)
Délelőtt városnézés idegenvezetővel (minimum létszám 4 fő, díja 500 Ft/fő).

Gyalogos informatív városnézés keretében ismerkedés a város nevezetességeivel: Babits
Mihály szülőháza (kívülről), Béla király tér Belvárosi Katolikus templom, Régi Vármegyeháza
a bencés apátság romjaival, Garay tér, Prometheus park, Művészetek Háza, Wosinsky Mór
Múzeum (kívülről).
Ebéd egy belvárosi vendéglőben : Menü: Csontleves cérnametélttel, bécsi szelet körettel
vagy marhapörkölt galuskával 1.490 Ft/fő, desszert 350 Ft/fő, Gyermekeknek 70 %
kedvezmény.
Délután látogatás a Wosinsky Mór Múzeumban (Tolna megye évszázadai és az Egy
kisváros a századfordulón kiállítások megtekintése) , a régi Vármegyeházán, majd a Babits
Mihály Emlékházban, és a Mészöly Miklós Múzeumban.
Kombinált belépő ára: 1.200 Ft/fő
A borvidék történelmét, jellegzetességét,
kultúráját bemutató Bormúzeum
megtekintése. (belépő felnőtt 500 Ft)

Látogatás a Petrits Mézeskalács Múzeumban .A Petrits család közel 200
éve foglakozik mézeskalács, gyertya, cukorka és sütemények készítésével.
Jelenleg a hatodik generáció készíti a termékeket, melyek a helyszínen
megvásárolhatók. (belépő felnőtt 500 Ft, diák/nyugdíjas 300 Ft.)
Kb 16,00 órától
A: Családoknak, aktív turistáknak a Benedek lösz-szurdik tanösvény
bejárását javasoljuk. Egy rendhagyó túrára invitáljuk Önöket a hűvös és
vadregényes lösz-szurdokok világába. Nincs még egy olyan város
Magyarországon, melynek belterületén ennyi löszbe vájt szurdik, fal vagy mélyút
lenne megtalálható. A 6,1 km-es tanösvény útvonala a löszbe vájt egykori
barlanglakások, hagyományos és modern művelésű szőlőterületek mellett vezet,
ahol időnként csodálatos panoráma fogadja az idelátogatót. A túra végén
térjenek be egy pohár szekszárdi vörösborra, és zsíros kenyérre a Frankos Borházba!
B: Baráti társaságoknak a SZEKSZÁRDI BORONGOLÓ programot
javasoljuk, a kellemes, félnapos túra során gyönyörködhet a Szekszárdi
Történelmi Borvidék lankáiban, valamint megízlelheti a vidék kivételes
borait. A bormustra túra egyéni ütemben, kötetlenül megtehető. A
pincék nyitva tartanak és boros gazdák várjak a bort szerető turistákat
pincelátogatásra, borkóstolóra, borvásárlásra a szombati nap folyamán.

Az esti órákban a szállás elfoglalása.
Szállást fizetővendég lakásokban ( 2.500 Ft- 4.000 Ft/fő/éj), apartmanokban (7.135 Ft- 11.000
Ft/fő) vagy szállodában (7.000-7.750 Ft/fő/éj) tudunk ajánlani Szekszárdon. Tekintse meg
honlapunkat: www.szekszard.hu/Szabadidő/Turizmus/Szálláshelyek vagy:
www.tourinformszekszard.hu/Szálláshelyek.
Belépőjegyek+idegenvezetés összesen: 2.700 Ft
Ebéd: 1.490 Ft + 350 Ft
Borkóstoló a helyszínen fizetendő.
Szállás: igény szerint, előzetes megrendelés szükséges.
VASÁRNAP:
10,00-16,00 Látogatás a Szekszárdi Élményfürdőben.

A 2011. szeptemberben átadott családbarát élményfürdő 7 medencével, 4 csúszdával
családbarát létesítményekkel várja a vendégeket májustól szeptemberig.
Nyitva tartás: 6.00-19.00 óráig
Belépőjegy árak:
Reggel 6.00 – 8.00 óráig:
550 Ft
Egész napos belépő
Délután 16.00 órától:
felnőtt jegy:
2.200 Ft
felnőtt jegy:
1.200 Ft
gyerek jegy
gyerek jegy:
0 - 6 éves korig:
500 Ft
0 - 6 éves korig:
0 Ft
6 – 14 éves korig:
1.200 Ft
6 – 14 éves korig:
700 Ft
14 évtől diákigazolvánnyal:
1.600 Ft
14 évtől diákigazolvánnyal: 900 Ft
Nyugdíjas jegy:
1.600 Ft
Nyugdíjas jegy:
900 Ft
Bejelentkezés, foglalás, további információ:
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft
7100 Szekszárd, Béla tér 7.
Tel.: 74/315-198 Fax: 74/510-131
E-mail: szekszard@tourinform.hu
Web: www.szekszard.hu, www.tourinformszekszard.hu

