Tour d' Opera: természet, sport, kultúra
2016. március 24. csütörtök, 09:45

Nagyszabású komolyzenei rendezvény várja a látogatókat 2016. július 15-16-17-én a
Tisza-tavon. A Természet Operaháza Tisza-tavi Fesztivál változatos programjait bemutató
sajtótájékoztatón Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke úgy fogalmazott: a négy
megyét felölelő Tisza-tó mára az összefogás szimbólumává vált, s örömmel tölti el, hogy a
csodálatos természet, az aktív pihenés és a kultúra ötvözésével idén is egy országos
színvonalú esemény kínál majd kikapcsolódást minden korosztály számára.

Szólt arról is, hogy a Tisza-tó Magyarország egyre népszerűbb üdülési célterülete, s jelentős az
ökoturizmus. Hozzátette, hogy a kezdetektől figyelemmel kíséri a szervezők elismerésre méltó
munkáját, amelynek köszönhetően a régió hagyományaival, értékeivel, s a Tisza-tó
vadregényes tájaival is megismerkedhetnek az érdeklődők a fesztiválon.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a szervezők célja a minőségi kultúra összekapcsolása az
egészséges életmóddal, valamint a Tisza-tó természeti adottságainak, madár- és állatvilágának
megismertetése a nemzetközi és hazai közönséggel. A fesztivál három napja alatt 10
településen egész napos programokkal várják a látogatókat. Interaktív előadások, koncertek,
jelmezkiállítás, színházi bemutató, és kerékpáros tókerülő túra is szerepel a kínálatban. Az
újonnan átadott tiszafüredi Kerékpáros Centrumból indulva, a kerekezők – a csodálatos
természet mellett – a 67 km-es távba beépített 10 pihenő során változatos kulturális élménnyel
is gazdagodhatnak. A fesztivál harmadik napján, a Boat D’Opera során, egy teljesen új és
egyedi kezdeményezés fog debütálni a nagyközönség előtt. A kerékpárokat csónakokra
cserélik, és a kerékpártúrához hasonlóan minikoncerteket hallgathatnak majd meg különleges
helyszíneken.
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A Természet Operaháza Fesztivál nem titkolt célja a Tisza-tavi régió településeinek gazdasági
fellendítése a turisztikai kincsek bemutatása és a kulturális rendezvények által. A fesztiválra
érkezők a helyi vállalkozók saját termékeit ízlelhetik majd meg, illetve helyi készítésű, egyedi,
kézműves termékekkel is megismerkedhetnek.

További részletek a fesztivál honlapján: www.operaofthenature.com
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