Ezüstnet Egyesület
2014. júliusi kulturprogram
2014. július 9.-én szerdán – Újbuda 60+ tagoknak is meghirdetett program!
A Margitszigeten teszünk egy sétát, ahol a felújított Víztornyot és az ott látható Szabad Tér Színház és az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet - közös
kiállítását nézzük meg, illetve a Víztorony kilátóból is megtekintjük a tájat. /aki nem
akar lépcsőzni, sétálhat helyette) Belépődíj: 600 Ft, 30 fős csoport esetén 480 Ft.
Víztorony megtekintése után séta (vagy autóbusszal) a zenélő szökőkúthoz.
Komolyzenei blokk 12 órakor hallható.
Ez után - akinek kedve van - eljöhet ismét a Bálnába, ahol megnézzük az újonnan
beszerzett 1 m magas Zsolnay vázát, amely a pécsi Gyugyi gyűjteményben levő
párjával együtt kerül bemutatásra, az Új Budapesti Kiállító teremben.
Belépődíj: 62-70 éves korig 500 Ft, 70 év felett ingyenes
Találkozó / Indulás: ½ 10 kor a Móricz Zsigmond körtéren, 6-os villamossal a
Nyugati pályaudvarig, majd 26-os busszal a Zenélő kútig, illetve Víztoronyig.
A Bálnába a szökőkúttól a 26-os busszal Margit-híd pesti hídfőjéig, majd 2-es
villamossal a Zsil utcai megállóig - jutunk el.
2014.július 18.-án pénteken
A Turai - Ybl Miklós által tervezett - Schlossberger kastélyba utazunk, amelyet
idegenvezetéssel tekintünk meg. Nyugdíjas belépődíj 750 Ft. Utána megnézhetjük a
kis Falumúzeumot, esetleg ebédelhetünk is, igény szerint. (Demény étterem, de kicsit
távolabb van (kastélytól kb. 1 km), a jelentkezéstől függően felvesszük velük a
kapcsolatot. http://www.demenyteam.com/etterem/kezdolap.php)
Találkozó / Indulás:
XI. kerületből: 3/4 8 kor a Móricz Zsigmond körtéren a Szt. Imre szobornál. 4-es
Metróval a Keleti pályaudvarig, majd a 2-es Metróval 1 megállót a Stadionokig.
vagy Volán Autóbusz Stadion autóbusz pályaudvaron 8:00 órakor
A Volán Autóbusz a Stadion autóbusz pályaudvarról 8:45 órakor indul, érkezés
10:20 – kor Tura Sport utcai megállóhoz, a kastély bejáratához közel. Visszautazás –
óránként indul vissza Volán autóbusz Sport utcától pl. 13:59-től, menetideje
Budapestig 1 óra.
Részvételi szándékot e-mailben martonlici@gmail.com címre várjuk!
Szeretettel várunk mindenkit!
Marton Lici, Takács Márta

