
 
 

 

„Budapest, Budapest te csodás” 

2015. június 5-7. 

 (3 nap /2 éjszaka) 

 

Utazás: kényelmes, légkondicionált autóbusszal,  

Szállás: A Premium Apartmanház 2-3 ágyas zuhanyzós szobáiban,  

Ellátás:  napi egy meleg étkezés  

Indulás: 05,00 óra, Sárospatak, A Művelődés Háza és Könyvtára parkolója 

 

1. nap: Ismerkedés a belvárossal. Séta a szépen felújított Kossuth téren, majd a Steindl Imre által 

tervezett neogótikus Országház megtekintése. Innen a Szabadság téren át séta a Szent István Bazilikához, 

érintve az egykori Tőzsdepalotát (volt MTV). A Hild József tervei alapján, Ybl Miklós áttervezése után 

1905-re elkészült neoreneszánsz Szent István Bazilika megtekintése. A Bazilikától az Ybl Miklós által 

tervezett neoreneszánsz Operához megyünk, majd a kontinens első földalattijával irány a Vörösmarty 

tér, ahol a bátrabbak a Vörösmarty Cukrászdában (Zserbó) elfogyaszthatnak egy kávét, fagylaltot, stb. A 

pihenő után irány a Feszl Frigyes által „megálmodott” Pesti Vigadó, ahol az épület megcsodálásán, Lotz 

Károly és Than Mór falfestményein túl a panoráma teraszról szép kilátás nyílik a Budai várra, a 

Várbazárra.   

  

2. nap: Városligeti sétánk során meglátogatjuk a Czigler Győző tervezte, 1913-ban átadott Széchenyi 

gyógyfürdőt és az Alpár Ignác tervei nyomán a millenniumi ünnepségekre készült Vajdahunyad várát. 

Az épület nevét a vajdahunyadi várat mintázó főhomlokzatáról kapta. Megtekintjük a Világörökség részét 

képező Hősök terét a Millenniumi emlékművel, a Művészetek Palotáját és a Nemzeti Színházat.  

Kirándulás a János-hegyi Erzsébet-kilátóhoz, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a városra, vagy a 

napot igény és lehetőség szerint egy színházi előadással zárjuk. 

 

3. nap: Megtekintjük az Ybl Miklós tervezte neoreneszánsz stílusú Várkert Bazárt, ami 1961 és 1984 

között a Budai Ifjúsági Parknak (Ifipark) adott helyet. Megnézzük a Budai vár épületegyüttesét 

(Dísztér, Történeti Múzeum, Országos Széchenyi Könyvtár, Sándor palota), a Halászbástyát és a 

Schulek Frigyes tervezte neogótikus Mátyás-templomot. 

 

Részvételi díj: 29.000 Ft/fő  A részvételi díj tartalmazza az utazást, a szállást, napi egy meleg étkezést 

valamint az idegenvezetést és a belépőket. Külön fizetendő a csoportos utasbiztosítás. 

 

Szervező: A Művelődés Háza és Könyvtára 

Stumpf Gábor  Tel.: +36/47311-811, +3620567-3401 

 


