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Az Alapítvány Alsómocsoládért szervezet és az Őszi Fény Alapítvány 2016. június 02-án
Vállalkozási szerződést kötött a „Generációs-híd program – Közös kirándulások,
élménytúrák” tevékenység keretében ellátandó feladatokra. A Vállalkozó részéről a
kapcsolattartásra kijelölt személy: Dávidné Varga Rózsa kuratóriumi elnök.

Teljesítési időszak: 2016. szeptember 1. – 2016. szeptember 30.

Kirándulás a Reneszánsz Élménybirtokra
Helyszín: Élménybirtok, Bikal
Időpont: 2016. szeptember 10.

Elvégzett tevékenység:
„A szeretet hidat képez olyan pontok között is,
melyek között lehetetlennek tűnik a kapcsolat.”

A programelem célja a generációk megismerjék egymást és idővel hidakat építsenek és ezek a
kirándulások nagyon alkalmasak, arra, hogy a hidak alapjait lefektessük.
Az első kirándulás a bikali Reneszánsz élménybirtokra vezetett. Az élménybirtokon
megelevenedik történelmünk egy igen érdekes és kulturális kincsekben gazdag korszaka, melyet
eseményekben, képekben, látványosságokban, emlékezetes tárgyakban és történésekben keltenek
életre a vendégfogadók.
A reneszánsz korszakának európai magyar kultúráját és művészetét ténylegesen megjelenítő
élménybirtok a vendégfogadás és élményszerzés minden adottságát "bevetve" kívánja egyszerre
több nemzedék számára biztosítani a szórakozás, kikapcsolódás, játék és tartalmas időtöltés,
valamint a testi-szellemi feltöltődés feltételeit a hét és fél hektáron elhelyezkedő birtokon, ezen
kívül a reneszánsz korát megelőző és követő időszak népi építészetének a különböző
tájegységekre jellemző falusi háztípusaival találkozhat az ide látogató.
Az utazás alkalmával nagyon sokat beszélgettek a résztvevők a régmúltról és történelem
fontosabb eseményeiről, az idősebbek rengeteg új információval látták el az ifjabbakat.
A kirándulás alkalmával nagyon szép idő volt. Bebarangolták a résztvevők, a középkori falut,
körülnézhettek a lakóépületek között. A középkorba történő belépés a boszorkányházával
kezdődött, a bátrabbak kipróbálhatták a ház mellett lévő óriás seprűt. A következő megálló a
középkori utazásban a kovácsműhely volt, ahol éppen akkor kezdett el munkálkodni a „mester”.

A faluban tovább sétálva a kishídhoz értek a résztvevők, ahol megpillanthatták az állatfarmot,
ahol Pedró fogadta őket, aki egy láma, mindenki érdeklődését felkeltette és többen körbe is
járták az állatfarmot.
Tovább haladva a Palotához értek, ahol nagyon finom ebéd várta a kirándulókat, amit a
kirándulás résztvevői jóízűen fagyasztottak el, a kiszolgálás nagyon gyorsan ment és kedvesek
voltak a pincérek.
Ebéd után a Palota árnyékában megpihentek a kirándulás résztvevői. A pihenő után
megnézhették a kézműves termékeket és a bátrabbak ki is próbálhatták magukat, lehetett
mézeskalácsot díszíteni, tűzzománcot festeni, ólomkatonát készíteni.
A nap végére a résztvevők nagyon elfáradtak, de élményekkel tele utazhattak haza.

A kirándulás résztvevői felejthetetlen élményekkel utazhattak haza.
Alsómocsolád, 2016. szeptember 30.
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