BÉCS –
MAGYAR EMLÉKEK,
korcsolyázási lehetőség!!!
Időpontok: 2019. március 15.
Találkozás: 6.00 órától a Blaha Lujza tér, Corvin áruház előtt

Utazás:
Indulás:

autóbusszal
6.30 órakor

Program:
Elutazás reggel 6.30 órakor, folyamatos utazás Bécsbe, a Mária Terézia térre. Az osztrák főváros
utcáit járva sűrűn találkozunk magyar emlékekkel. A Testőrpalota éppúgy hozzátartozik történelmi
múltunkhoz, mint a magyar kancellária épülete, vagy az Eszterházyak, a Pálffyak és a Batthyányak
palotái.
A portyázások emlékéről regél mind a mai napig a gyönyörű Maria am
Gestade templom falára kitett történeti leírás, a Hofburg egyik kapujának
domborművén pedig egy nagy bajszú, marcona vitéz alakja emlékeztet arra az
időkre, amikor még fél Európa kalandozó őseinktől rettegett. Mátyás bécsi
uralkodásának idején épült meg a Stephansdom (Szent István székesegyház)
magyar nemzeti színekben pompázó teteje, a Mária Terézia szobor tövében
pedig Nádasdy és Hadik egyenruhás alakja sok győztes csatáikról mesél.
Békésebb kort idéz a magyar Sárkány Rendnek egy belvárosi
kapualjban látható címere, Pázmány Péter papneveldéje, vagy a nemes
úrfiak okítására alapított Theresianum épülete. A Herrengasséban (Úri utca)
márványtábla őrzi a legnagyobb magyar emlékét, a grábeni pestis oszlopon
ott ragyog hazánk koronás címere, a Művészettörténeti Múzeum csarnokát
Munkácsy Mihály freskója díszíti (ez utóbbi csak belépővel tekinthető meg).
Mindezek csak kiragadott példák a gazdag anyagból, a magyar emlékek sorából, amelyekkel a
kirándulás keretében megismerkedhetünk.
Visszaindulás 17 órakor a Maria Theresien tértől, visszaérkezés Budapestre 21 óra körül.

KORCSOLYA SZERELMESEINEK ÉS MINDENKINEK!!!
KÉTSZINTES KORCSOLYAPÁLYA NYÍLT A BÉCSI VÁROSHÁZA ELŐTT !!!
2019-ben lesz először lehetőség arra, hogy két szinten korizhassunk. A "Sky Rink" jégteraszt egy
120 méter hosszú rámpán keresztül közelíthetjük majd meg, kialakításához pedig a Városháza
előtti tér természetes lejtőjét használták. "A Jégálom már most is egy sikertörténet, az új Sky Rink
pedig annak a jele, hogy folyamatosan fejlődik", mondta a bécsi polgármester, Michael Ludwig, aki
a koripálya gazdasági jelentőségét is hangsúlyozta. Az új jégterasz ugyanis még több turistát
csábíthat az osztrák fővárosba. A bécsiek már 25 éve korcsolyázhatnak a bécsi Városháza előtt
kedvező áron, Bécsnek ugyanis fontos, hogy a városlakók olcsón juthassanak városi
sportlehetőségekhez. 2019-ben a korcsolyázáson kívül nyolc curling pálya és széles gasztronómiai
kínálat is várja az idelátogatókat január 18. és március 31. között.

Részvételi díj: 8.990- Ft/fő

Akciós ár: 7.290,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő
Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő Biztosítás: 450,- Ft/fő
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
______________________________________________________________________________________________________
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