
Úri élet két vármegye határán
Rhédey-kastély, Wenckheim családi mauzóleum és bazsarózsa kertészet

2023. május 20. (szombat)

2023.  május  20-án  (szombaton)  7 órakor  indulunk Szegedről,  a  Rókusi  krt-i  Tesco Extra
parkolóból. Első programunk a Békés vármegyei kis faluban Dobozon lesz, amely sokáig a
Wenckheim-uradalom központja volt. A család vadászkastélya 1854-ben Ybl Miklós tervei
szerint  romantikus  stílusban  készült,  ma  iskola.  Felkeressük  1902-ben  épült  Wenckheim-
család  mauzóleumát.  A dobozi  megállót  követően  Vesztő-Mágor  Történelmi  Emlékhelyre
látogatunk el.  Jellegét  tekintve  az emlékhely  összetett  képet  mutat.  14 hektáros  területén,
amely a Körös-Maros Nemzeti Park része, tanösvény, régészeti kiállítások, egy őskori és egy
19. századi házrekonstrukció,  a jelenleg 20 mellszobrot  tartalmazó népi írók szoborparkja,
valamint  az  ősi  magyar  tájfajták  közül  a  racka  juh  és  a  szürke  marha  megtekintésének
lehetősége várja a látogatókat. Ezután elhagyjuk Békés vármegyét és Hajdú-Bihar vármegye
déli  részén fekvő Zsákára látogatunk el.  Ez a térség a Rhédey-család tulajdonában állt.  A
család legismertebb tagja Rhédey Klaudia grófnő, aki III. Károly brit uralkodó szépanyja volt.
A kastély  az  egyetlen  Rhédey-emlékhely  Magyarországon,  melyet  1858-ban  gróf  Rhédey
Gábor építtetett és birtokolt családjával és leszármazottaival 1945-ig. Bástyaszerű elemekkel
díszített formájával hívja fel magára a figyelmet. A kastély bejárás után a közeli Vekerdre
látogatunk  el.  Az  Alföld  egyik  legnagyobb  bazsarózsa  kertészete  családi  vállalkozásban
működik. Hasznos és praktikus tanácsokat kapunk a bazsarózsák ültetésével és gondozásával
kapcsolatosan, ezt követően egyénileg sétálhatunk a szebbnél szebb virágok között. A sétát
követően  hazafelé  vesszük  az  útirányt.  Útközben  rövid  megállót  tartunk  a  szeghalmi
kisvendéglőnél. Szegedre érkezés a kora esti órákban várható.

Részvételi díj: 13.900,-/fő, amely tartalmazza az útiköltséget és az idegenvezetés díját.

A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítást, a belépők és tárlatvezetések árát!

Belépők:
Vésztő-Mágor  Történelmi  Emlékhely:  teljesáru:  600,-/fő,  kedvezményes:  300,-/fő,
tárlatvezetés díja: 200,-/fő
 Zsákai Rhédey-kastély: hamarosan

A belépőárak tájékoztató jellegűek.

Felszállási lehetőség: Algyőn és Hódmezővásárhelyen

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!

Fotók:
www.zsáka.hu
www.doboz.hu

https://rendeljviragot.hu/

http://www.doboz.hu/
http://www.xn--zska-6na.hu/

