VESZPRÉM
A KIRÁLYNÉK VÁROSA
Időpont:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:

2018. szeptember 2.
autóbusszal
6.30 órától a Blaha Lujza téren
7.00 órakor

Az öt dombra épült 65 000 lakosú város ősi királyi és vallási központ, Székesfehérvár és
Esztergom mellett az államalapítás körüli évtizedekben már „fejedelmi (illetve királyi) szállás és
tartózkodási hely” volt. Első királynénk itt hímezte a koronázási palástot, és veszprémi püspök
koronázta az utolsó magyar királynét. Az Árpád-ház uralkodása alatt alapították Veszprém első
templomait, melyet a kora keresztény egyház szentjeiről neveztek el. Írók, költők, szobrászok,
neves építészek lakóhelye volt. E kedves várossal ismerkedünk a nap során.
A város legjelentősebb nevezetessége a vár. Területén ma
értékes műemléki épületek sorakoznak. Ezek közé tartozik a
Pósa-ház is, melyet 1739-ben egykor a zirci ciszterciek
építettek, ma megújítva egy bank otthona. A Hősök kapuján
belépve érkezünk az óvárosba, ahol a patinás épületek egész
sorával találkozunk. A séta során megismerkedünk a Simoga
házzal, mely szép kapuzatával, mely szép kapuzatával hívja
fel a figyelmet. Falain belül ma a Művészetek Háza található.
A régi Megyeháza egy része csaknem kétszáz éve börtön. A
Piarista
gimnázium
épületében
közgazdasági
szakközépiskola működik.
A Vár egyházi épületei közül kiemelkedő jelentőségű a
Dubniczay-ház, amely ma a Vár Galéria állandó kiállításának
ad otthont. Legjelentősebb épülete az Érseki palota, melynek
helyén a hajdani gótikus királyi palota, majd a püspöki rezidencia állott. Mellette a magyar
Árpádkori építészet híres alkotása, a 13. században épült Gizella-kápolna látható.Közelében a város
leghíresebb épülete a Szent Mihály székesegyház épülete
vonja magára a figyelmet és a középkori Szent György
kápolna, melyet oly sokszor emlegetnek a középkori
krónikák. Falai között tett szüzességi fogadalmat Szent Imre
herceg.
A Várfalakon kívül megismerkedünk a Laczkó Dezső
múzeum gazdag kiállításával, az európa hírű Kittenberger
Kálmán Növény- és Vadasparkkal, és felkeressük az
Apácakolostor romjait, valamint megtekintjük a Bakony.Ház
kiállítását, a Megyeházát és a Petőfi Sándor nevét viselő
színházat. Visszaérkezés 20 óra körül.

Részvételi díj:

5.790,- Ft/fő + belépők (kb. 2.500,- Ft)

Akciós ár: 5.290,- Ft/fő (augusztus 3-ig való befizetés esetén)
Gyerekkedvezmény: 1.000,- Ft (18 éves korig a tejes árból) Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő
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