
 

2016. 08. 26. – PÉNTEK  
„Értékek és élmények a Ság hegy lábánál” 

 

GOE CSALÁDI HÉTVÉGE 

IDŐPONT PROGRAM – HELYSZÍN HELYSZÍN KÉPEKBEN 

15:00 – 15:30  

VASVIRÁG HOTEL – Celldömölk 
Cím: 9500 Celldömölk, Sági u. 56. 
 
Érkezés, gyülekező a szálláshelyen 
(Frissítők fogyasztása – víz, kávé stb.) 
 

Kocsikat itt a szálloda parkolójába 2 napra letesszük, 
mert innentől kezdve együtt gyalogosan vagy busszal 
közlekedünk, hogy bortúránk során minél több 
finomságot kóstolhassunk a környék boraiból. 
 

 

 

16:00 – 17:00 

Celldömölk Város Polgármesteri 
Hivatalában  
a Gáziparosok Országos Egyesületének 
tagjait és családjukat személyesen köszönti 
 
Fehér László – polgármester úr 
Söptei Józsefné – alpolgármester asszony 
Illés Zoltán – a GOE elnöke 
  

17:00 – 19:00 

A város katolikus kegytemploma a híres 
Máriacelli bazilika másának megtekintése 
idegenvezetővel. 
 
Rövid séta a város főterén, majd pihenés 
képpen és egy kis frissítő fogyasztására 
betérünk a híres Joachim kávézóba. 

 

19:00 – 19:50 
A városi szökőkútnál szabadtéri koncert 
estre hívtuk a M.É.Z zenekart, akik ír 
zenéjükkel szórakoztatnak bennünket.  

 

 
 

20:00 – 22:00 
 

A koncert végén átsétálunk a közelben lévő 
ARATÓ házhoz, és itt lesz az esti vacsoránk 
a zenekar tagjaival. 

22:00 Vacsora után hazasétálunk a szállásra 

  



 

2016. 08. 27. – SZOMBAT  

IDŐPONT PROGRAM – HELYSZÍN HELYSZÍN KÉPEKBEN 

7:00 – 8:00 Reggeli  

8:30 – 10:30 

Kemenes Vulkánpark látogatóközpont 
megtekintése, mely a világ vulkánjainak 
képződését, működését interaktív módon 
mutatja be. 
 

 

10:30 

Túravezetővel kisétálunk a Ság hegyre, ahol 
megtekintjük az egyedülálló szépségű 
bazaltsípokkal és oszlopokkal határolt 
vulkanikus krátert.  

11:30 – 14:00 

Busszal átmegyünk a Somló hegy lábához és 
itt tartjuk meg egy ebéddel egybekötött 
pihenőnket.  
Borkóstoló magyaros hidegtállal, 6-féle bor 
kóstolásával a Csordás-Fodor borház 
pincészetében. 

 

 
 

 
 

14:00 – 16:00 Pezsgőüzem megtekintése, kóstolóval 

16:00 Visszaindulunk Celldömölkre a szállásra 

 

16:30 – 17:00 
Gyors felfrissülés, átöltözés után besétálunk 
a város főterére és 3D-s mozifilmet nézünk 
meg a városi mozi különtermében. 

17:30 Filmnézés  

20:00 
Mozi látogatás után visszasétálunk 
a szállásra és itt lesz a vacsora zenével, 
tánccal egybekötve. 



 

2016. 08. 29. – VASÁRNAP  

IDŐPONT PROGRAM – HELYSZÍN HELYSZÍN KÉPEKBEN 

9:00 
Szállás elhagyása és irány 
a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő 

 

 

 

9:00 – 12:00 

A délelőttöt e csodás helyszínen és 
környezetben töltjük. A gyógyvizekben 
kipihenjük az előző két nap dús 
programjait, eseményeit miközben 
gyönyörködhetünk a Ság hegyben. 

12:00 – 14:00 
A fürdő melletti kemping területén a  
„Grill teraszon” tartjuk a közös búcsú 
ebédünket. 

 
14:00 – 

Ezt követően a délután hátralevő részében 
szabad program. Aki szeretne még 
maradni, az estig használhatja a fürdőt, aki 
pedig hosszabb út elé néz, annak ebéd után 
hazaindulás! 

 

 

A három napos családi hétvégén szeretettel várunk minden kedves  

GOE tagot és családját!  

 
  


