
 

 

EZÜSTNET Egyesület 

Kedves Kultúrtársak! 

2016. szeptember hónapra tervezett programjaink: 

1. Wellness az ókorban – Fürdőkultúra kiállítás megtekintése az 

      Aquincum Múzeumban 

Tárlatvezetés kezdő időpontja: 2016. szeptember 22. csütörtök 10.30 óra 

Találkozó: 9.15 órakor az 1-es villamos Fehérvár úti végállomásánál.  

A program kb. 13.00 óráig tart. 

Belépődíj létszámtól függő:  

-   nyugdíjas belépő: 800,- Ft/fő, 10 fő feletti csoport esetén csak 600 Ft/fő 

-   felnőtt belépő 1600,- Ft./fő, 20 fő feletti csoport esetén 1000 Ft/fő 

 Betöltött 70. életév felett a belépés ingyenes.  

 Tárlatvezetés díja: 2-300 Ft/fő, a létszámtól függ majd.  

 (4. 000 Ft /csoport /, 25 fő feletti csoport esetén 5.000Ft/csoport) 

Ez a program az Újbuda 60 + tagoknak is meghirdetésre került. 

Jelentkezés e-mailben: buliczkajutka@gmail.com  

Újbuda 60+ tagok a Bölcső utcai Programközpontban 372 4636 telefonon is. 

 

2. Séta Szentendrén a művészetek és a múzeumok városában. 

Időpont: szeptember 30. péntek 

Találkozó a Batthyány téren a HÉV végállomásánál, lent a peron szinten. 

Találkozó időpontja: 9.00 óra, a HÉV indul 9.05-kor. menetidő 40 perc 

Program: - Mohácsi Zsuzsa önkéntesünk vezetésével 

A HÉV állomásról két-két és félórás zegzug séta. Útközben megbeszéljük a 

római, dalmát, szerb emlékeket, valamint az irodalom, képzőművészet 

kapcsolódásait a városhoz. (Főtér, Templom- domb, Czóbel ház, szerb 

püspöki székesegyház, palota, kert) Majd a Duna-parton sétálunk, kávézunk, 

fagylaltozunk stb. 

Aki itt befejezné a városnézést - vagy visszatér a Főtérre és onnan pl. a 

Szamos cukrászdát érintve, - vagy a Duna-korzón és a Bükkös patak mentén 

kiépített sétányon tett körút után térhet vissza a HÉV-hez. 

 

További hosszabb program lehetőségek: a Főtértől séta a Művésztelepig 

érintve közben a Művészeti Malom új kiállítása, Bárczy-ház, Preobrazsenszka 

- templom (ezt lehetőség szerint belülről is megtekintjük).   

Visszafelé a festők által imádott Szamárhegyen jövünk a Főtérig. Ez összesen 

kb. + 2 órás út. Esetleg még a Bükkös patakhoz lesétálva a tanösvényen 

keresztül is el lehet jutni vissza a HÉV végállomására.  

A belépődíjak egyeztetése folyamatban van, tájékoztatás külön történik.   

A HÉV délután kb. 2o percenként, a Volán-busz szintén a HÉV-től Újpest Városkapuhoz 
fél óránként jár. 
 

Jelentkezés e-mailben: buliczkajutka@gmail.com és takamar17@gmail.com 

 

Gyertek minél többen!                 Buliczka Jutka 


