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2016. szeptember 10. (szombat ) 
Budapest – Szenna – Bőszénfa – Pécs - Budapest, 

 

Indulás: 2016. szeptember 10. reggel  6.00 óra. 

Budapest XIII. ker. Teve u. 4-6 szám elől légkondicionált autóbusszal. 

Részvételi díj :  6000 Ft +belépőjegyek 

Jelentkezés: Név ( összes utazó név szerint ) lakcím, telefonszám megjelölésével a 
brdsz@brdsz.hu email címen. Jelentkezési határidő : 2016. augusztus 19. péntek 10 óra 

Fizetés:  Készpénz fizetés a BRDSZ Irodán Bp. VI. kerület. Benczúr u.45. IV. emelet 
augusztus 22 – 23 reggel 7.00 – 14.00 óra között. 

Átutalás: NÉV, UTAZÁS, megjelölésével az alábbi számlaszámra: 

1170500822525570 

 

 

 

Szennai Skanzen 

A Szennai Skanzen, a Zselic kapujában, Kaposvártól 8 km-re található. Az 
országban egyedülálló módon egy élő falu közepén jött létre. Célja Belső-
Somogy és a Zselicség népi építészetének, lakáskultúrájának és 
életmódjának bemutatása a 19. század közepétől a 20. század első feléig 
eredeti, áttelepített épületekkel, hiteles tárgyakkal. Az áttelepítés a 
hitelesség igényével, az eredeti faelemek lehető legnagyobb mértékű 
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megtartásával, a hagyományos anyagok és technika alkalmazásával 
történt.  
Az első lakóépületet 1975-76-ban telepítették át, és 1978-ban nyitották 
meg. Jelenleg öt porta áll az egy utcából álló, múltidéző épületsoron. A 
lakóházakon és a hozzájuk tartozó gazdasági épületeken kívül több pince, 
présház és a megye vallási sokszínűségét bemutató szakrális építmények 
is megtekinthetők. A múzeum területén található Somogy egyik legszebb 
műemléke, az 1785-ben népi barokk stílusban épült festett, kazettás 
mennyezetű református templom, mely igazi ékköve a megyének. A 
templom máig aktív szerepet tölt be a falu életében. A Szennai Skanzen az 
épületek sikeres és hitelese újra telepítéséért 1982-ben megkapta az 
Európa-Nostra Díjat. 

 

 

 

Teljesárú belépőjegy 900 Ft/fő 
Csoportos felnőtt belépőjegy (10 fő felett)700 Ft/fő 
Tárlatvezetések: 
45 perces 2750 Ft/csoport (max.20 fő/csoport) 
Templomi belépő: 
Teljesárú 300 Ft/fő 
Kedvezményes (14 éves korig) 100 Ft/fő 
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Bőszénfai szarvasfarm 

 

 

A hangulatos zselici dombok között fekvő kis falu, Bőszénfa ad otthont a 
Kaposvári Egyetem Vadgazdálkodási Tájközpontjának, a több mint 2 évtizedes 
múltra visszatekintő szarvaságazatnak. A vadtenyészet mára Közép-Európa 
egyik legjelentősebb állományává nőtte ki magát. Az 1300 hektáron 
elhelyezkedő birtok több mint 1500 gímszarvasnak, 300 vaddisznónak, 200 
dámvadnak, 150 muflonnak és mintegy 50 őznek nyújt élőhelyet. A 
szarvasfarmon nagyvadak mellett háziállatok tenyésztése is zajlik.. A 
létesítmény alapvetően oktatási, kutatási és termelési célokat szolgál, de 
érdekes és sokrétű látnivalókat kínál egész évben az állat- és 
természetbarátoknak is. A látogatók bepillantást nyerhetnek az itt folyó 
munkába, megtekinthetik és meg is simogathatják a szarvasokat.  

A vadételekre specializálódott étterembe megkóstolhatóak a saját 
vadfeldolgozó üzem által készített ételek. Előzetes bejelentkezés szükséges. 

Belépőjegy:          800 Ft 

Gyermek14 év alatt:   500 Ft 

 

A ZSOLNAY NEGYED Pécs 
 

Pécs az „Európa Kulturális Fővárosa” cím elnyerésével kiemelkedő 
lehetőséget kapott az Európai Unió támogatásával a város kulturális, szellemi 
és művészeti életében meghatározó beruházások megvalósítására. 
 
E projekt keretében jött létre a Zsolnay Kulturális Negyed, mely végső formáját 
2011 decemberére nyerte el. A 11 milliárd forintos beruházás során felújították 
a Zsolnay család egykori gyárépületeinek és lakhelyének területét, mely Közép-
Európa legnagyobb ipariműemlék-rekonstrukciója volt. Ennek eredményeként 
5 hektáron 40 ezer négyzetméternyi épület felújításával Magyarország egyik 
legnagyobb kulturális központja jött létre. 
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JEGYÁRAK 
 

Vezetés a negyedben : 5000 Ft/csoport 
 
A helyszínen még választható programok:  
 
Zsolnay Család– és Gyártörténeti Kiállítás 
Teljes árú: 1.200 Ft 
Diák / nyugdíjas / pedagógus: 700 Ft 
Csoportok érkezése esetén tíz fő felett 15% kedvezményt biztosítunk a 
teljes árú jegyek árából. 
 
  Látványmanufaktúra 

A Látványmanufaktúra jelenleg ingyenesen látogatható! 

 
Zsolnay Mauzóleum 

Teljes árú: 1.100 Ft 
Diák / nyugdíjas / pedagógus: 600 Ft 
Csoportok érkezése esetén tíz fő felett 15% kedvezményt biztosítunk a 
teljes árú jegyek árából. 

 

 

 

 


