Fürdőzés a Cserkeszőlői Gyógy- és Strandfürdőben
Látogatás az Árpád-kori falurekonstrukción Tiszaalpáron
2022. augusztus 13. (szombat)
2022. augusztus 13-án (szombaton) 7 órakor indulunk Szegedről, a Rókusi krt-i Tesco Extra
parkolóból. Első programunk a tiszaalpári Árpád-kori falurekonstrukció lesz. Tiszaalpár és térsége a
bronzkor időszakától lakott volt, bizonyítja ezt az itt talált régészeti leletek és lelőhelyek sokasága. A
Tiszaalpáron 2000-ben épített honfoglalás kori település rekonstrukciója a környéken folyó ásatások
során előkerült településszerkezetet jeleníti meg. Az apró skanzen az eredetihez képest kissé zsúfolt,
hiszen a valóságban egy falu 4-6 hektáron terült el. A felépített falurészletben megtekintjük a korabeli
mindennapi élet és az állattartás építményeit: félig földbe mélyített veremházat a maga egyszerű
berendezésével, külső kemencét, vesszőfonatos karámokat, vesszőbéléses kutat, gabonatároló vermeket.
Ezt követően Jász-Nagykun-Szolnok megye legismertebb turisztikai helyszínére, Cserkeszőlői Termálés Strandfürdőbe látogatunk el. Itt töltjük a nap hátra lévő részét. Csak késő délután fogunk haza indulni.
1940-es évek első felében szénhidrogén-kutatás közben bukkantak a termálvízre. A 2300 méter mélyről
feltörő, mintegy 82 °C-os gyógyvíz magas alkáli-klorid és hidrogén-karbonát tartalmának köszönhetően
számos egészségügyi problémára rendkívül pozitív hatással bír. A víz jótékony hatásainak köszönhetően
eredményesen gyógyíthatók a krónikus mozgásszervi és reumatikus betegségek, valamint a
nőgyógyászati bántalmak is. A 2010-ben felújított és kibővített Gyógy- és Strandfürdő azonban nem
csak a gyógyulni vágyók számára kínál kiváló alternatívát, hiszen a kilenc medence, a csúszdák, a
strandröplabda-, strandfoci pálya, minigolfpálya, kortól és nemtől függetlenül mindenki számára
kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínál.
Akciós ár: 9.800,-/fő, amely tartalmazza az útiköltséget és az idegenvezetés díját.
A részvételi díj nem tartalmazza a fürdő belépő árát!
Belépők:
Felnőtt jegyár: 2.990,-/fő Nyugdíjas és diák: 2.390,-/fő
A belépő árak tájékoztató jellegűek!
Felszállási lehetőség: Szegeden, Algyőn, Hódmezővásárhelyen és Makón.
Ülésrendet készítünk! A jelentkezések sorrendjében a részvételi díj befizetésekor lehet a helyet
lefoglalni.
Jelentkezés és további információ:
midtravel2019@gmail.com
0620 43 12 094
6727 Szeged, Délceg u. 11.
MID TRAVEL: KÖZÖSSÉGBEN UTAZUNK!

