Dél-Dunántúl központja, Magyarország legszebb fekvésű, történelmi emlékekben igen
gazdag, mediterrán hangulatú nagyvárosa, Pécs gyönyörű, pezsgő belvárosával, színes
kulturális programjaival hazánk egyik legvonzóbb kirándulási célpontja.
A Mecsek lankáira felkúszó város környéke is számtalan izgalmas látnivalót kínál, a
hegységet sűrűn átszelő gondozott turistautakon változatos túrákat tehetünk, páratlan
panorámát nyújtó kilátóktól vadregényes völgyeken át elbűvölő hegyi tavakig.
Pécs két emblematikus épülete, az impozáns négytornyú neoromán székesegyház és a
főtéren álló hajdani, ma katolikus templomként működő dzsámi a város leghíresebb
látnivalói. A török kor emléke még a manapság is muzulmán imahelyként és
múzeumként funkcionáló Jakováli Hasszán pasa dzsámija a kecses minarettel.
Pécset nem véletlenül tartják a múzeumok városának, külön „múzeumutcája” is van, személyes
kedvenceink az egyedülállóan különleges stílusáról ismert magyar festő, Csontváry műveinek
kiállítása, ill. a város nevétől elválaszthatatlan Zsolnay porcelánok múzeuma.
A
török
kor
emlékeit Baranya más
területein
is
felidézhetjük,
a
drámai
mohácsi Nemzeti Történelmi Emlékhely méltó módon állít emléket a sorsfordító
mohácsi vészről, míg Szigetváron a dicső Zrínyi Miklós várkapitányra emlékezhetünk a
vár látogatásakor.
A régió legdélebbi, igazán mediterrán hangulatú vidéke, a Villányi-hegység környéke
elsősorban a méltán híres villányi borvidékről, a Tenkes kapitánya című sorozatból is
ismert siklósi várról és a kénes gyógyvizű harkányi termálfürdőről ismert.

Program:
1. nap

Bonyhád

Perczel Mór Emlékszoba - Perczel Mór sírja és az Ermel-Vojnits
kápolna,
Mohács
Csatatéri Emlékkápolna - II. Lajos Emlékműve
Nagyharsány szoborpark

Villány

Pincesor- látogatás a Bock pincébe borkóstolással

Villányi pincesor

2. nap

Siklós

Pécs
mauzóleum
Szigetvár

Siklósi Vár- Malkocs bég dzsámija

Zsolnay negyed Gyártörténeti kiállítás gyár látogatással – Zsolnay
Zrínyi Vár – Szulejmán szultán dzsámija – Ali pasa dzsámija

Indulás: 2017 szeptember 16-án 6 órakor Skála parkoló (tal: 5ó 45p.)
Érkezés: 2017 szeptember 17.-én 20ó.

Szállás:
Bock Hotel Ermitage (2 ágyas zuhanyzós szobákban) – Wellness részleg ingyenes használatával
Ellátás: 16.-án pince látogatás, borkóstolás és vacsora 17.-én reggeli

Költség 27 500.-Ft mely tartalmazza az utazás, szállás étkezés és belépők költségeit.
Jelentkezési határidő. 2017 május 31.
Befizetés:

Előleg 17 500.-Ft
10 000.-Ft

Túravezetők:

a jelentkezéssel egy időben 2017 május 31.-ig
2017 augusztus 15.-ig

Varga János 20/9469-279

Tallárom János 20/935 6217

A túra min .40 fő jelentkezése esetén indul.

