Felfedeztük Dél-Dunántúl szépségeit
A nyár végén a családommal ellátogattunk Siklósra és környékére, ahol öt napot
töltöttünk el.
Siklós messze van tőlünk, 3,5 óra autóval, ezért útközben beiktattunk egy pihenőt, és
megálltunk Kaposváron. Nem volt sok időnk, így csak a főteret és a sétálóutcát néztük meg,
amit milliónyi régi, díszes, színes, csodálatosan rekonstruált ház díszített. Engem leginkább a
Csiky Gergely Színház gyönyörű épülete fogott meg.

Ezután tovább folytattuk az utunkat Siklósra, ahova délután érkeztünk meg. A
szállodához tartozott élményfürdő is, így este még volt időnk egy kis fürdésre.
A következő nap Pécs városába mentünk kirándulni, ahol először a Pécsi Állatkertet
tekintettük meg. Sok aranyos, érdekes és különleges állattal találkoztunk – a szurikáták voltak
a kedvenceim, majd felmentünk a TV toronyba is. Innen gyönyörű panoráma tárult elénk, egész
Pécsre és a környékbeli
vidékre ráláttunk.

A város keleti részén terül el a Zsolnay Kulturális Negyed. Itt több kiállítást is
megtekintettünk, a Zsolnay család 150 évet felölelő, generációról generációra terjedő
munkásságából. A kor követelményeinek megfelelően változtak az elkészítési technikák,
stílusok, a szín- és formavilág. Áhítattal néztük az elkészített vázákat, tányérokat és még sok
más kézzel festett egyedi, gyönyörű alkotást, melynek értéke néhány ezer forinttól több millió
forintig terjed.

Másnap Villány felé menet már messziről láttuk a hosszúra nyúló, zöld színben
pompázó szőlőültetvényeket. Villány egy kis település, telis tele borászatokkal, régi
présházakkal. Felmentünk a Templomhegyi kilátóba, ahonnan láttuk a Mecseket, a Pécsi Tvtornyot, sőt Horvátország kisebb dombjait is.
Harkányban is jártunk, ahol a nap többi részét
fürdéssel töltöttük.
A negyedik napon felfedeztük a Siklósi várat.

Az
erődítményt
dombtetőre
építették, így a zöld lombkorona felett,
már távolról is látszott az építmény.
A várban megtekinthettünk sok
régi értékes eszközt, ruhadarabot, amit a
vár rekonstrukciója során tártak fel.
Jártunk a várfalon, kiállításokon még a
várbörtönben és a kínzókamrában is.

Megtudtuk, hogy itt forgatták a Tenkes kapitánya című magyar filmet. A vár megtekintése után
a várost is gyalog körbejártuk, megnéztük nevezetességeit, régi házait, majd fagyizással zártuk
a napot.
Másnap elérkezett a nyaralásunk vége. Hazafelé menet még ellátogattunk az Abaligeti-cseppkőbarlangba, ahol több százezer éves cseppkövekkel találkoztunk.

Nagyon vigyázni kell
rájuk, mivel 100 év alatt 1 cmt nőnek. A barlang levegője
nagyon
hasznos
az
allergiások és tüdőbetegek
számára, dús páratartalma és
tisztasága
miatt,
ezért
gyógybarlangnak is nevezik.

Élményekkel gazdagon indultunk haza zalaegerszegi otthonunkba. A pihenés mellett
tartalmasan telt nyaralásunk, és felfedeztük országunk egy újabb kis szeletét.
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