Budapesti séták 2. – Gerbeaud séta Vigadva
2022. február 05. (szombat) résztvevők száma max. 8 fő
Ára 18 700,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, és a Gerbeaud idegenvetéses sétát.
NEM tartalmazza a Vigadó belépő díját (1 500/750/0,- Ft) és
az épülettörténeti séta árát (1 500/750/750,- Ft).
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Kozármisleny, Pécs, Bonyhád).

A Gerbeaud-legenda 2 órás városi séta helyi vezetéssel
Megidézzük a békebeli cukrászélet
szereplőit! A Gerbeaud több, mint
egy cukrászda: fogalom.
Mindenkinek van egy története a
leghíresebb budapesti cukrászdáról,
ami méltó párja a bécsi Sachernek
vagy a párizsi Ladurée-nek. Sétánkon
felfedezzük a pesti édes életet, ahova
járni rang volt és mindenki
megfordult, aki számított a boldog
békeidők Budapestjén. Bepillantunk a
Gerbeaud-kisasszonyok
mindennapjaiba és megtanulhatjuk
különleges nyelvüket, miközben
megismerjük a cukrászdát alapító
Kugler Henrik és üzemmé fejlesztő
Gerbeaud Emil életét is.
Sétánk végére már nem lesz kérdés, miért ez a cukrászda vált Erzsébet királyné budapesti törzshelyévé és a
legújabb süteménykreációt megkóstolva azt is megtudjuk, minek köszönhetjük a Gerbeaud mai reneszánszát.

Pesti Vigadó - ÉPÜLETTÖRTÉNETI SÉTA
A főváros szívében, a Duna partján
található, összművészeti központként
működő Pesti Vigadó a hét minden
napján várja látogatóit és leendő
rendezvényei iránt érdeklődőket. Az
alábbi oldalak segítségével
megismerkedhet az épület páratlan
történelmi múltjával és egyedülálló
jelenével.
A
török
hódoltság
1686-ban
bekövetkezett bukásakor a zömében
magyarok lakta, fontos kereskedelmi
utak találkozásában fekvő vásárváros,
Pest romokban hevert, ám néhány
évtized alatt erőre kapott. A mai
Vigadó tér környékén akkoriban egy
zord kőtömeg, a várost védő rondella
terpeszkedett – ez volt Pest északi határa.
1789-ben ezt az északi nagyrondellát elbontották, helyére színházépületet szántak, melynek megépítését
azonban a pénzhiány sokáig nem tette lehetővé. A pesti publikum egyre inkább igényelte a tánctermet,
melynek kivitelezése végül a Pollack Mihálynak adott megbízás alapján 1829-ben indult el. Így épült fel a
Redoute, a mai Vigadó elődje, amely a pesti klasszicista építészet egyik csúcsteljesítménye lett.
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