Budapest – várhegy - belülről
2021. április 08. (csütörtök) KISBUSZ (résztvevők száma max. 8 fő)
Ára 16 900,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget a sütizést, belépőket, kivéve a
várbarlang belépőt (3 800/2 800,- Ft) és a Mátyás-templom belépőt (1 800/1 200,-Ft)
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Kozármisleny, Pécs). Bonyhád felé.
10.00 érkezés

Arany Sas Patikamúzeum
A magyar gyógyszerészettörténeti emlékek összegyűjtését 1896ban Ernyey József kezdeményezte Budapesten, 1905-ben pedig már
egy szakmúzeum felállítására is javaslatot tett, ám ennek létrejötte
még elég sokáig váratott magára.

House of Houdini
A House of Houdini minden idők legnagyobb szabaduló művészének,
a magyar származású Harry Houdininek állít emléket. Az itt
bemutatásra kerülő állandó kiállítás Európa egyetlen és legnagyobb
Houdini tárlata. A House of Houdini névadója emlékét és művészetét
méltó módon kívánja őrizni az utókor számára.

A Budavári

Nagyboldogasszony (Mátyás)-templom kiemelkedő helyet tölt be az
Egyház és a nemzet történelmében és jelenében, a főváros
idegenforgalmában, illetve keresztény hitünk megélésében.

Schwarczi szelet elfogyasztása a Ruszwurm cukrászdában

Amerigo Tot műterme és állandó kiállítása
Az emlékszoba létrehozásával a Koller Galéria Amerigo Tot
munkásságának bemutatására vállalkozik, létrehozva egy állandó
kiállítást azzal a céllal, hogy a közönséget e különleges művész
életével és munkáival megismertesse. Az emlékszoba lehetőséget
nyújt arra, hogy megismerhessük a nagyszerű művész gondolatait
és alkotásait.

Mária Magdolna Torony
1241 áprilisa és 1242 márciusa között az Európa elleni mongol invázió –
a magyar történetírásban a tatárjárás – következtében Magyarország
lakosságának a fele odaveszett, és hatalmas volt az anyagi kár is. A
hódítók távozása után IV. Béla király – egy újabb támadástól tartva –
elrendelte, hogy a budai Várhegyen várat – valójában erődített várost –
építsenek. Az itt megtelepedő polgároknak 1244-ben kiváltságlevelet
adományozott. Első lépésként felépültek a hegyet ölelő kőfalak, majd az
így elkerített fennsíkon kijelölték az utcákat, kimérték a kiosztandó
telkeket. A királyi alapítású plébániatemplom (Boldogasszony-templom)
mellett a javarészt német ajkú városban a magyar polgárok önálló kápolnát is alapítottak (Szt. Mária Magdolna
kápolna), amelynek papjai a magyar hívek lelkipásztori szolgálatát végezték.

Vár-barlangi séta (vezetéssel)
A séta során bejárjuk a Budai Vár alatt húzódó, több mint 3
kilométer hosszú barlangrendszer látogatók elől eddig elzárt
részeit.
A föld alatti termek és folyosók hosszú során keresztül fény
derül rá, hogy az évszázadok során hogyan alakultak át a
természetes eredetű barlangüregek labirintus szerű
pincékké, és hogyan hasznosították őket a legkülönfélébb
módon a borospincétől a börtönön át az óvóhelyig. Ennek
köszönhetően mára a Budai Vár-barlang Magyarország
talán egyik legrendhagyóbb barlangjává vált.
A túra hossza: 1,5 - 2 óra
- zárt, sötét térben, de állandó, kiépített megvilágítás mellett
- hőmérséklet állandó, kb. 12 °C, magas pártartalommal - ennek megfelelő öltözet
- könnyű séta, nincs szintemelkedés, kevés lépcső, szilárd burkolatú járófelületen (nem akadálymentes)
- Kényelmes túracipő viselése ajánlott. A túravezetés magyar nyelven történik.

19.00 Indulás
Érkezés 21.30 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)

