Kedves Túratársak!

Ez az év se múlik el adventi kirándulás nélkül! Tudjátok, ez az a nap, mikor útra
kelünk, és megnézzük egy másik város látnivalóit, történelmi-kulturális értékeit,
rácsodálkozunk az adventi készülődésre.
Idén Miskolcra esett a választás! Tartsatok velünk, tegyünk egy izgalmas látogatást a
gyönyörűen felújított Diósgyőri Várba, és ismerkedjünk meg a Bükk keleti kapujával,
Miskolc városával.
Indulás: 2019. december 14. szombat 7:00 órakor a Petőfi térről.
Az időjárás és a forgalom függvényében 9:00 óra körül érkezünk Miskolcra. 10:00
órára foglaltam időpontot a Diósgyőri Várba, amit vezetéssel fogunk megtekinteni.
A várlátogatással kapcsolatos tudnivalók, árak, a levélben kapott információk szerint:
„Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy abban az esetben tudjuk Önöknek biztosítani a tárlatvezetést, amennyiben a megadott időpont előtt körülbelül 20-30
perccel érkeznek a pénztárhoz.
A jegyárak a következőképpen alakulnak:
A felnőtt belépőjegy ára 1500 Ft/fő, ami automatikusan tartalmazza a
tárlatvezetést.
A diákok számára 1200 Ft/fő a tárlatvezetésre is feljogosító jegy ára.
A diákok számára tárlatvezetés nélkül 600 Ft/fő a belépőjegy ára.
Nyugdíjasok számára a belépőjegyek a következőek:
70 év alattiak számára 1200 Ft/fő (ez jogosít tárlatvezetésre is), tárlatvezetés
nélkül 600 Ft/fő a belépőjegy.
70 év felett a tárlatvezetésre jogosító jegy ára 750 Ft/fő, tárlatvezetés nélkül
pedig ingyenes a belépés.
0-6 év közötti gyerekek számára a belépés ingyenes csupán regisztrációs jegyet
kell venniük.
A tárlatvezetés időtartama várhatóan 45-50 perc.”
A kérésem, hogy a jelentkezéskor mindenki gondolja át, és közölje, hogy milyen
jegyet akar venni! Így előre össze tudjuk szedni a belépők árát, és gördülékenyebb
lesz a bejutás.
Javaslom, hogy mindenki tárlatvezetésre feljogosító jegyet vegyen, akkor együtt tud
mozogni a csoport, és azzal meg tudjuk hallgatni Dr. Lovász Emese régész előadását.
A nagynevű régész végig részt vett a vár feltárásának és felújításának munkálataiban,
rendkívül nagy tudással rendelkező szakember. Az előadás 11:15-kor kezdődik:
"Ünnepi fogások a király asztalánál" c. előadás középpontjában a középkori karácsonyi szokások állnak: hogyan ünnepelték a karácsonyt a 14-15. században, és
milyen ételek, italok kerültek a király asztalára? Az ünnepi készülődésben érdemes
egy kis időt szakítani és eljönni a Diósgyőri várba, ahol az előadás közben egy-egy
fűszeres falat kóstolásával is emlékezünk a régi ünnepekre.

Az előadás után, a vár környékén keresünk egy alkalmas, lehetőleg önkiszolgáló
éttermet, ahol melegedünk, mosdózunk, és igény esetén ehetünk valami meleg ételt.
Ezt követően 14:00-16:00 óráig belvárosi sétára indulunk, ahol Garadnay Sándor,
miskolci túratársunk kalauzol bennünket. Ő nemcsak kitűnő túrázó, vizsgabiztos,
szaktekintély, hanem a Herman Ottó Múzeum munkatársa, tehát korrekt szakvezetést
kapunk.
A városnézést követően szabad program lesz. Ekkora besötétedik, így megcsodálhatjuk az adventi fényeket, és mindenki kedve szerint bóklászhat, nézelődhet a
belvárosban.
A megbeszélt helyen és időpontban találkozunk az autóbusznál, és indulunk haza.
Hazaérkezés várható időpontja: 19:00-20:00 óra.
Az adventi utazás díja: 3.000.-Ft, mely az utazás és szervezés költségét tartalmazza.
Nincs benne utasbiztosítás, és a belépők ára. Jelentkezés és befizetés szerdai napokon a fogadóóra időpontjában a Kossuth u. 1. szám alatt (16:00-17:30).
Az utazáson mindenki saját felelősségére vesz részt!
A programváltozás jogát a szervező fenntartja.
Ajánlott: bejáratott, kényelmes lábbeli, időjárásnak megfelelő, réteges öltözék,
esőkabát, esernyő, egyéni szükségletek szerint túrabot, gyógyszer, stb.
Felszállási lehetőségek: Debrecenben a Böszörményi út elején és a Doberdó utcán
lévő buszmegállók, Józsán és Hajdúböszörményben a szokott helyeken. Az indulási
helytől eltérő felszállást jelezzétek előre.

Remélem - az előző évekhez hasonlóan -, idén is élményekben gazdag adventi
kirándulás lesz.
Mindenkit várunk szeretettel!

Lévai Gyöngyi
szervező

