Budapesti séták 1. - Szent István-terem
2022. január 20. (csütörtök) résztvevők száma max. 8 fő
Ára 14 500,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, és a tárlatvezetést a BTM-ben.
NEM tartalmazza a kombinált belépőjegy árát, ami 4 500/2 250/0,- Ft.
7.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Kozármisleny, Pécs, Bonyhád).

Szent István-terem – személyes tárlatvezetéssel

A palota déli összekötő szárnyában kapott helyet a Szent István-terem, amely egy valódi ékszerdoboz volt.
Belseje román stílusban készült, ám bizonyos pontokon az alkotók teret engedtek például a magyar
ornamentikának, a magyaros jellegnek is. Hauszmann a magyar iparosmesterek legjobbjait gyűjtötte maga
köré, hogy együtt alkossák meg a századforduló magyar iparművészetének remekművét. A helyiség
berendezésén dolgozott mások mellett Thék Endre, Strobl Alajos és Jungfer Gyula is, a helyiség központi
eleme, a monumentális pirogránit kandalló pedig Zsolnay Vilmos gyárában készült.

Budapesti Történeti Múzeum - tárlatvezetéssel
Vármúzeum Buda, „a királyi méltóság széke és trónusa” – a középkori
királyi palota,
A királyi palota – a Kultúra vára és
A Budavári Palota története 1686-tól napjainkig
A látogatók bejárhatják a középkori palota helyreállított termeit, az egykori
várkápolnát és gótikus termet, valamint megtekinthetik a múzeum
egyedülálló kincseit: a magyar-Anjou címeres selyemkárpitot, a rendkívüli
művészi értéket képviselő és világviszonylatban is egyedülálló gótikus
szoborleletet, vagy a Mátyás király palotájának pompájáról tanúskodó
márvány kőfaragványokat.
A Vármúzeum kiállításai a palotatörténet mellett Budapest történetének
meghatározó eseményeit és személyiségeit is bemutatják. Hogyan alakult ki
a római tartományi központ: Aquincum, majd ennek romjain a középkori
Magyar Királyság fényes székhelye, s hogyan pusztult el mindez a török kori
háborúk és ostromok során? Hogyan jutott el Pest, Buda és Óbuda az
egyesülésig és vált Budapest Közép-Európa egyik leggyorsabban fejlődő
metropoliszává a 19-20. század fordulójára? Hogyan döntötte romba a
második világháború a békeidők nagyvárosát, és hogyan formálódott Nagy-Budapest?

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/2022)

