Budapest kincsei
2021. február 20. (szombat) KISBUSZ (résztvevők száma max. 8 fő)
Ára 22 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget és minden belépődíjat, idegenvezetést.
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Kozármisleny, Pécs).
10.00 érkezés
10.00 -12.00

Hauszmann paripái - Vezetett bejárás az újjáépült Lovarda épületében

A Nemzeti Hauszmann Program keretében újjászületett
épület, a Lovarda, a Budai Várséták tematikus
vezetésén látogatható először! Helyszíne, a Csikós
udvar a II. világháború okozta sérüléséket követően az
1950-es évek kultúrpolitikájának esett áldozatul, így a
Lovarda, Főőrség és Stöckl lépcső épületegyüttesét
elbontották. A Hauszmann Alajos tervei alapján eredeti
helyszínen rekonstruált épületek a környező terület
megújításával, zöldítésével és akadálymentesítésével új
funkciókkal várják majd az érdeklődőket. Sétánkon
betekintést nyerhetünk a századforduló világába:
körbejárjuk a királyi testőrség kiszolgálását biztosító
Főőrség épület impozáns tömbjét. Ezt követően a már enteriőrjében is elkészült Lovardába érkezünk, ahol feltárul előttünk a
grandiózus lovaglócsarnok, annak korhű, ugyanakkor technikai felszereltségével a jelenkori igényeket is kielégítő tetőszerkezete, az
egyedi „hauszmannzöld” üvegablakok, a zenekari és királyi páholy. A csarnok méltó kísérői a további helyiségek különféle terrazzo
burkolatai, az elegáns márvány díszlépcső vagy a kovácsoltvas hibiszkuszvirág-korlát.
13.00 -14.30

Szent István Bazilika

A budapesti Szent István Bazilika hazánk egyik legszebb, legjelentősebb egyházi és idegenforgalmi nevezetessége. Ennek oka egyrészt a névadó szent királyt, az ország államalapítóját megilltető tisztelet, a történelmi múlt, másrészt maga az épület műemléki és
művészeti értéke és a Szent Jobb. E templom építése érdekében az 1810-es években gyűjtés indult, a munkálatokat azonban csak
1851. augusztus 14-én kezdték el, Hild József pesti választópolgár és építész az esztergomi és egri székesegyház alkotójának tervei
szerint.
15.00 -16.30

A Párisi Udvar – álom luxuskivitelben Vezetett bejárás

Mindenkinek van egy álma… Pollack
Mihály és Brudern báró az 1800-as évek
legmodernebb üzletházát látta maga előtt.
Később a Belvárosi Takarékpénztár
részvényeseinek gondolataiban egy másik
pazar épület sziluettje rajzolódott ki.
Budapest összes kereskedőjének álma
pedig egy üzlethelyiség volt az álmok
álmában: a Párisi Udvarban. Ez a
varázslatos világ, ahol összeér a múlt és a
jövő, a luxus és a világszínvonal már száz
éve tartja lázban azokat, akik szeretik a bámulatosan szépet, az elmúlt években pedig nem hagyta álmodozni a megrendelőt, az
építészeket, a restaurátorokat, kőszobrászokat, gépészeket, informatikusokat, szállodásokat és a fine dining ismert szakembereit.
Exkluzív épületbejárásunkon a Párisi Udvar Hotel Budapest jóvoltából valóra váltjuk most a te álmod is – együtt sétálhatunk a
megújult Párisi Udvarban, Budapest legszebb ékkövében. Amiről szó lesz: Schmahl Henrik, wow, kerámialap, Róth Miksa,
elképesztő, Jégbüfé, Zsolnay, Villeroy&Boch, te jó ég, méhsejt, labirintus
17.00 Indulás
Érkezés 20.00 körül a saját lakáshoz (Pécs, Kozármisleny)

Jelentkezés és bővebb információ:
Palotai János (06-30/48-777-38, mail: palotaix@t-online.hu)
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny (www.csakszis.hu)

