Csodálatos családi programra hívjuk a gyülekezeti tagokat!
Siófokra indul a gyülekezet busszal 2018 május 12-én 7 órakor.
A jelentkezéseket május elsejéig várjuk.
Tudnivalók:
1. Gyülekezés a templom udvarában fél héttől. Kinyitjuk a Látogatóközpontot, le lehet ülni bent
és kint az udvaron is.
2. Buszra 7 órakor szállunk fel Pápán a Széchenyi u. 15. sz. előtt.
3. 9 óra után érünk Siófokra, ahol megtekintjük a méltán híres Makovecz Imre által tervezett
evangélikus templomot. A gyülekezet lelkésze az egykor pápai Lampért Sándor, aki nagy
szeretettel vár minden pápait és környékbelit.
4. Az evangélikus templom megtekintése után kezdődik a városnézés.
5. A Kálmán Imre Emlékház az első megállónk. Felnőttjegy 500 Ft, diák és nyugdíjas 250 Ft.
6. Pár lépésnyire található a világ egyik legjelentősebb magángyűjteménye: az Ásványmúzeum.
Csoportjegy: Felnőttjegy 300 Ft, gyerekjegy 300 Ft.
7. A múzeumok megtekintése után ebédszünet következik 14.00 óráig.
8. Erre az időre ajánlok néhány szép programot.
- Víztorony /lifttel fel lehet menni, körben forgó kávéház, gyönyörű kilátással/
- Aquapark /májusban már működik/
- Móló /kimondottan ajánlom fényképészeinknek/
- Fagylaltozás /kézzel készített, kiváló minőségű, a sétálóutca közepén találjuk a fagyizót/
- Ebédelni lehet a mólón, kisvendéglőben vagy vigyünk magunkkal szendvicset
9. 2 órakor gyülekezünk a busznál és indulunk a városszéli állatkertbe. Ennek a belépőnek az ára
benn van a befizetésben.
10. Jelentkezés és befizetés május elsejéig. Lehet az irodában Gungl Zoltánnénál vagy Kovács
Endre Zoltánnénál. Felnőtteknek 3000 Ft, gyerekeknek 2000 Ft.
11. Az árba beleszámít délután a belépődíj az állatparkba. A délelőtti belépődíjakat mindenki
maga fizeti.
12. Rengeteg állatot láthatunk, fényképezhetünk és simogathatunk: van ló, teve szurikáta,
papagáj, ararák, kakaduk, szamarak, macskák, kutyák, alpakák, lámák, zebrák, kecskék,
birkák, tyúkok, malacok, pávák, récék, kenguruk, emuk és még sok-sok állat.
13. Itt is szabadon lehet étkezni, van mosdó, WC.
14. Lehet a büfében üdítőt és apróságokat venni. Állateleség is kapható.
15. Az állatkertben van állatsimogató, sétalovaglás, pónilovaglás, hintón kocsikázás, tevegelés,
buborékozás, zorb ball, ugrálóvár. Ki amit választ, igazán jó családi program gyerekekkel,
unokákkal.
16. 16.00 órakor gyülekező a busznál, kb. 18 órakor érkezünk haza.
17. Szép emlékeket és jó szórakozást kívánunk mindnyájuknak!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt:
Kovács Endre Zoltánné
a Bóra Katalin Evangélikus Asszonykör vezetője
06 70 276 3356

