KÖZKÍVÁNATRA ISMÉT ADVENTI VÁROSLÁTOGATÁS!

Idén nem lépjük át az országhatárt, hazai városban, EGERBEN hangolódunk a karácsonyi ünnepekre.
Kirándulás időpontja: 2018. december 15. szombat.
Indulás:

Aznap 7:00-kor a Petőfi tér szobor felőli oldalától, autóbusszal.

Érkezés:

Este 20:00 óra körüli időben.

A kirándulás díja:
3.000.-Ft/fő, mely az autóbuszos utazást és az idegenvezetést tartalmazza.
Belépőket, biztosítást, étkezést mindenki egyénileg intézi.
Program:
Útközben legfeljebb egy megállás arra alkalmas helyen (kávézás, toalett).
Megérkezésünket követően, 10 órakor élménysétára indulunk szakképzett idegenvezetővel.
Eger két arca: török emlékek és barokk gyöngyszemek.

2 óra interaktív felfedező túra. Könnyű séta, enyhe emelkedőkkel, kb. 1,5 km.
Ajánlott: időjárásnak megfelelő öltözék, kényelmes lábbeli.
A séta tartalma, útvonala:
·
·
·
·
·
·
·
·

Minaret – törökös ráhangolódás
Dobó tér – török legendák, barokk épületek, a két arculat találkozása a Minorita
templomban
A Széchenyi utca: mesélő barokk házak, paloták
Eszterházy tér: pillantás a Líceumra és a Bazilikára
A Kossuth Lajos utcán, a barokk paloták között felmegyünk a Várhoz. Útközben
pillantás a Megyeháza udvarára, a Fazola-kapu megtekintése.
Valida Szultána török fürdő romjaiban egy kis török mese
Végvári vitézek tere, Eger legfiatalabb tere egy híres szoborral
Eger vizei – kedvcsináló

A városnézést követően kimegyünk a Szépasszonyvölgybe, ahol a hangulatos borospincékben
beszerezhetjük az ünnepi asztalra, vagy ajándékba szánt italokat. Erre kb. 1 órát szánunk, odavisszaúttal együtt, legkésőbb 14 órakor visszatérünk a városközpontba. Innentől kezdve
fakultatív program, mindenki érdeklődése és igénye szerint töltheti el a délután hátralévő részét.
Ajánlott fakultatív programok:
·

Vár megtekintése (ez nincs a 2 órás programban). Mivel nincs kedvezményes csoportos
belépő, szükségtelen előre felmérni a látogatók számát. A vár 8:00-18:00 óráig tart nyitva.
Felnőtt belépő: 1.700.-Ft, kedvezményes (6-26 és 62-70 év közöttieknek) 850.-Ft. Tárlatvezetés az aknafigyelő folyosóban: 500.-Ft, kedvezményes 300.-Ft. Szokott indulni a
várban nyílt vezetés is bizonyos időpontokban, amihez külön díj nélkül lehet csatlakozni.
Erről pontos tájékoztatást aznap a vár belső kiszolgáló épületében adnak.

·

Kopcsik Marcipán és Harangöntő Ház. Harangöntő u. 4. sz. Nyitva: 10:00-17:00 óráig.
Belépő: 600.-Ft, diák/nyugdíjas 300.-Ft.
”Nagy szeretettel meghívunk Téged a Kopcsik Marcipániába. Gyere, nézz körül és higgy
a szemednek. Amit látni fogsz az mind, mind marcipánból készült.” A csoda megalkotója
Kopcsik Lajos Guinness-rekorder és Oscar-díjas mestercukrász.
Hajts fejet a fantázia és a kézügyesség eme nagysága előtt, amely itt fogad. Az EVAT Rt.
otthont teremtett az elkészült remekműveknek és megnyitotta a kiállítás kapuit a nagyközönség előtt. Állj meg Te is most egy pillanatra és engedd, hogy magával ragadjon a
látvány.
Szintén ez az épület ad otthont egy másik tárlatnak is. A Harangöntő út 4. szám alatt régen
harangöntő mesterek éltek és dolgoztak, így ennek a mára már szinte kihalt mesterségnek
kívánunk emléket állítani, ezért egy harangöntő emlékszobát láthatnak, ahol az egykor itt
készített harangok és más érdesességek kapnak helyet.

·

BEATLES Múzeum. Az Egri Road Beatles Múzeum, Kelet-Közép Európa egyetlen
Beatles múzeuma 2015. május 15-én nyitotta meg kapuit a Hotel Korona Eger szálloda
épületében. A múzeumot két barát a The Beatles zenekar iránti szenvedélye hívta életre.
Peterdi Gábor és Molnár Gábor évtizedek óta gyűjtik a Beatleshez kapcsolódó hangzóanyagokat és relikviákat, ezeknek ad végre méltó helyet a Hotel Korona Eger. Molnár
Gábor, a Halhatatlan Beatles című könyv szerzője, a hatvanas évek végétől napjainkig
több száz lemezhez, DVD-hez és egyéb Beatles emlékhez jutott hozzá, míg Peterdi
Gábornak 1978 óta a hang- és videó anyagok mellett számos értékes tárgyi relikviát,
könyvtárnyi szakirodalmat és korabeli kiadványt sikerült megszereznie.
A kiállítás Eger patinás belvárosában, a Csiky Sándor 30. szám alatt, a Hotel Korona
Eger termeiben, illetve pincéjében került kialakításra. A múzeum a kornak megfelelő
technikai színvonalon vezeti be a látogatót a zenekar világába. Az Egri Road a pincehelyiségben található rövid, filmes bevezető után kronológiai sorrendben, multimédiás
falak alkalmazásával mutatja be a Beatles történetét. Filmrészletek, korabeli híradók,
interjúk, koncertfelvételek tekinthetők meg gombnyomásra, illetve fejhallgatón keresztül
hallgathat bele a látogató a zenekar műveibe. A vitrinekben korabeli sajtótermékek,
ruhadarabok, makettek, limitált kiadások, ritkaságok tekinthetők meg. Bábúk, poszterek,
zászlók, fali grafikák, a zenekar hangszereinek pontos mása, a Sárga tengeralattjáróba
való bepillantás, a Bors Őrmester lemez monumentális megjelenítése, játékok és élményfotózás varázsolja vissza a látogatót a legendás hatvanas évekbe.

A minaret évek óta felújítás alatt áll, sajnos mái napig nem nyitott ki. Ha valamilyen csoda folytán éppen
az év végére megnyitják, akkor is csak egyénileg lehet felmenni. Csoportosan úgyse mehetnénk, mert
egyszerre csak néhány embert engednek fel, emiatt sok időt venne igénybe a látogatása.
Felkutattam az ebédelési lehetőségeket. A közelben sok kiváló étterem van, ahol átlagosan úgy 2.500.-Ft
körüli áron kínálnak komplett ebédet. Olcsóbb, és olyan önkiszolgáló gyorséttermet nem találtam, ahol
sokan, viszonylag rövid idő alatt tudnánk ebédelni, ezért ez szintén fakultatív program lesz, egyéni igény
szerint.
Az autóbuszra a Petőfi tér után az alábbi helyeken van lehetőség felszállni:
ü
ü
ü
ü

A Böszörményi - Füredi út kereszteződés utáni első buszmegálló,
Doberdó utcai buszmegálló,
Józsai buszmegálló,
Hajdúböszörmény, Kolozsvári Étteremnél.

Jelentkezés és befizetés a Piac utcán, szerdai napokon Szegediné Erzsikénél, vagy külön egyeztetést
követően a szervezőnél.
A jelentkezés a befizetéssel együtt válik érvényessé.
Lemondást abban az esetben tudunk elfogadni, ha a jelentkező hoz maga helyett valakit.
Debrecen, 2018. november 11.

Lévai Gyöngyi
szervező, tel. 06/30-655-66-61.

