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KECSKEMÉTI KARÁCSONY

MIKULÁSKUCKÓ A CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZBAN
A Mikuláskuckó 2021. november 28-tól érhető el Ciróka Bábszínházban (Budai utca 15.).
Ingyenesen látogatható, azonban előzetes bejelentkezéshez kötött, családokat és
csoportokat is egyaránt fogadnak. 
Telefon: 06 76/482 217; 06 30/831 0625. E-mail: jegyertekesites@ciroka.hu.

VÁROSNÉZŐ KISVONAT TÉLI, MIKULÁS KÜLÖNJÁRATAI
A Mikulás járatok 2021. december 3., 4., 5., 6-án indulnak, ahol a résztvevők együtt utazhatnak a Mikulással.
Ezeken az időpontokon kívül a téli kisvonat ünnepi díszkivilágítással, rövidített menetidővel december 10.,
11., 12., 17., 18., 19-én is közlekedik Kecskemét belvárosában. A járatok minden felsorolt dátumon 17:30-kor,
18:00-kor és 18:30-kor indulnak a Katona József Nemzeti Színház elől. 
Jegyeket a sofőrtől a helyszínen vásárolhatnak, melyek a felnőtteknek (7 éves kortól) 1000 Ft-ba, 3 és 6 éves
kor között 600 Ft-ba kerülnek, illetve 3 éves kor alatt ingyenes.

BETLEHEM
Idén a Betlehem a Főtéren kapott helyett, közvetlenül az adventi koszorú és az óriáskerék mellett, mely
2022. január 1-ig, a Téli Fényünnep és Csodaország programsorozat ideje alatt tekinthető meg.

ADVENTI KOSZORÚ
Az adventi gyertyagyújtás szombatonként (december 4-én, 11-én és 18-án) 17 órakor lesz a Főtéren, amelyet
minden alkalommal adventi gondolatokkal és programokkal tesznek színesebbé.

ÓRIÁSKERÉK
Az Óriáskerék idén első alkalommal került felállításra Kecskemét Főterén a Lordok előtti téren. Az
érdeklődők a 35 méter magasból most úgy gyönyörködhetnek az ünnepi fényekkel feldíszített Kecskemét
panorámájában, ahogyan eddig még sohasem. Az óriáskerék a felnőtteknek 1500 Ft-ba, a gyerekeknek
(140 cm alatt) 1200 Ft-ba kerül, továbbá 5000 Ft-ért családi jegy is váltható (2 felnőtt és 2 gyermek részére).

KARÁCSONYI VÁSÁR
A karácsonyi vásár 2022. január 1-ig tart, három helyszínen: a Főtéren, a Deák téren és a Malom Központ
előtti sétányon. Helyi kézműves termékekkel és vásári finomságokkal várják a látogatókat.

HANCURPLACC
A Szent István szobor előtti téren december 23-ig Hancurplaccot szerveznek, ahol világító szobrok és
barátságos kis házikók várják a gyerekeket, melyek mind látványelemként, mind funkciójukban felhőtlen
kikapcsolódást kínálnak.

KECSKEMÉT KARÁCSONYFÁJA
A város karácsonyfája a Városháza és a Nagytemplom közötti téren, a Lechner Ödön utca felöli oldalon
csodálható meg, melyet világító rénszarvasok is őriznek.

JÉGSZOBRÁSZ
2021. december 12-én, vasárnap 16 órától Jégszobrász show lesz a Deák téren.

HÍRŐS AGÓRA IFJÚSÁGI OTTHON
A Téli Fényünnep és Csodaország programsorozat keretében karácsonyi kreatív és családi programokkal
várják a kicsiket és nagyokat az Ifjúsági Otthonban. A részletes programot a www.hirosagora.hu
weboldalon érhetik el.

mailto:jegyertekesites@ciroka.hu
http://www.hirosagora.hu/

