1980 óta szeptember 27-én ünnepeljük a Turizmus Világnapját. Idén Miskolc TDM
szervezete, a MIDMAR Kft. felhívására több attrakció és programgazda is egyedi módon
készül a világnap megünneplésére. A változatos programok már a világnap előtti hétvégén
megkezdődnek és több városrészt is érintenek.

Szervező
Miskolci Fürdők Kft.

Bükki Nemzeti Park
igazgatósága

szept. 25. szombat
09:30-10:15
száraz lábas túra az
Ellipsum
Élményfürdőben

szept. 26. vasárnap
09:30-10:15
száraz lábas túra az
Ellipsum
Élményfürdőben

szept. 27. hétfő
09:30-10:15
száraz lábas túra az
Ellipsum
Élményfürdőben

Egész nap (10:0020:00)
30 %-os kedvezmény
az Ellipsumban
10:00-12:30
Szakvezetéses túra a
Szeleta-barlanghoz

Egész nap (10:0020:00)
30 %-os kedvezmény
az Ellipsumban

Egész nap (10:0020:00)
30 %-os kedvezmény
az Ellipsumban
16:00-16:30
Denevérlesen a Szent
István-barlangban

Miskolci Kulturális
Központ Kft.

16:00-18:00
A velencei békekötés
előadás

MÁV START Zrt.

MIDMAR Kft. Tourinform Miskolc

10:00-12:00
„Selmectől Miskolcig”
garantált séta az
Egyetemvárosban
Ajándéktárgyak
sétajegy vásárlás mellé

07:00-18:30
Ajándéktárgy
menetjegy és
bérletvásárlás mellé
14:00-16:00
Helytörténeti
kardioséta az Avashegyre a Tourinform
irodától
Ajándéktárgyak
sétajegy vásárlás mellé

RÉSZLETES PROGRAMOK

A Miskolci Fürdők Kft. programjai:
 Szárazlábas túra az Ellipsum Élményfürdőben
A program keretében bejárható Miskolc vadonatúj élményfürdője, megtekinthetők a több csarnokból
álló komplexum bel –és kültéri élményelemei, valamint a hatalmas gépészeti terem is.
-

időpontja: szeptember 25.; szeptember 26.; szeptember 27.; mindhárom nap 09:30
részvételi díja: 500 Ft/fő
regisztráció igény a 70/506 0605 telefonszámon, hétköznap 8 és 16 óra között szeptember
24-ig (max. 15 fő/turnus)
a résztvevők apró Ellipsum logós ajándékot is kapnak
a program tervezett hossza 30-40 perc, gyülekezés és jegyvásárlás 09:15-09:30

 Ugorj fejest az Ellipsum kedvezményeibe!
A Turizmus Világnapja alkalmából 30% kedvezményt vehetnek igénybe a vendégek az időkorlát
nélküli jegyekre.
-

-

időpontja: szeptember 25.; szeptember 26.; szeptember 27.
részvételi díja: CSAK ÉLMÉNYFÜRDŐ időkorlát nélkül belépők (strandfürdő már nem üzemel):
Felnőtt: 5990 Ft helyett 4195 Ft
Diák (14-25 éves korig)/nyugdíjas: 4190 Ft helyett 2935 Ft
Gyermek (4-14 éves korig): 3 590 Ft helyett 2515 Ft
Gyermek (4 éves korig): ingyenes
esetleges regisztráció igénye: nincs

A Bükki Nemzeti Park programjai:
 Ingyenes, 2 -2.5 órás túra a függőkerttől a Szeleta-barlangig
Szeptember 25-én 10 órától a lillafüredi függőkerttől elindulva szakvezetéses túrát tartanak az
ősembernek is otthont adó Szeleta-barlangig. Gyülekezés helye a lillafüredi függőkertben az Annabarlang előtti területen a Felsőhámor felőli oldalon. Túrabakancs, túracipő ajánlott. Rossz idő (esős,
sáros útviszony) esetén a túra elmarad. Előzetes regisztráció a garzocs@bnpi.hu címen. Max. létszám
50 fő
 Denevérlesen a Szent István-barlangban
Szeptember 27-én 16 órától a lillafüredi Szent István-barlangban lehet egy denevérlessel egybekötött
túrán részt venni. Rendhagyó módon, a barlang története, változatos formakincse és kialakulása
mellett, kiemelt figyelmet szentelnek a barlang élővilágára, az itt telelő denevérekre és azok
védelmére. A látogatók megtudhatják, vajon miért keresik fel a barlangokat a denevérek, miként
vészelik át a tél viszontagságait, mivel táplálkoznak, hogyan segítik a barlangkutatók munkáját és jó
eséllyel még függeszkedő példányokat is láthatnak. A barlangi túra normál belépőjegyekkel
látogatható.

A Miskolci Kulturális Központ Kft. programja:
 A velencei békekötés
Szeptember 26-án a Diósgyőri vár melletti Lovagi tornák terére várják az érdeklődőket, ahol az Utazás
a középkorból a jövőbe programon belül 16 órától a velencei békekötést bemutató előadást
tekinthetik meg a Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend és Lovász Emese muzeológus előadásában,
majd játéktári móka 18 óráig a PAJTA játék-tárban. Belépő 500 Ft.

MÁV START Zrt. programja:
 Ajándéktárgy
A Széchenyi utca 35. szám alatti belvárosi menetjegyirodában szeptember 27-én minden menetjegy
és bérletvásárlás mellé diákigazolvány- vagy bérlettokot adnak ajándékba. Nyitva tartás 07:00-18:30.

Tourinform Miskolc programjai:
 Selmectől Miskolcig – garantált séta
Az iroda szeptember 25-én 10 órától a Miskolci Egyetemmel együttműködve garantált sétát tart az
Egyetemvárosban, találkozó az UNI-Hotel bejárata előtt. A séta során megismerhetjük az Eper utca
különlegességeit, régi rádiókat bemutató kiállítást láthatunk, fotókat készíthetünk egy retro
szobában, megismerhetünk néhány selmeci hagyományt és építészeti érdekességeket tudhatunk
meg az egyetemi épületekről. A sétán a helyszínen történő jegyvásárlást követően lehet részt venni
(jegyár 700-1200 Ft).
 Helytörténeti kardioséta az Avas-hegyre
Szeptember 27-én 14 órától a Tourinform irodából indulva (Széchenyi u. 16.) „Helytörténeti
kardiosétán” vehetnek részt ingyenesen az érdeklődők, ahol a belvárosi Avas-hegy rejtelmeivel
ismerkedhetnek meg. A séta az Avasi kilátónál végződik. Kényelmes cipő vagy túrabakancs ajánlott.
 Ajándéktárgyak sétajegy vásárlás mellé
Akik szeptember 27-ig sétajegyet vesznek, Tourinformos ajándéktárgyat kapnak vásárlásuk mellé.

