
2016. június 11 ( szombat )
Budapest – (Szlovákia ) Pozsony – Budapest   

Indulás: 2016 .június 11. reggel  6.00 óra.

Budapest XIII. ker. Teve u. 4-6 szám elől légkondicionált autóbusszal.

Részvételi díj :  5000 – 6000 Ft ( létszám függvénye) +belépőjegyek

Jelentkezés: Név ( összes utazó név szerint ) lakcím, telefonszám megjelölésével a 
brdsz@brdsz.hu email címen. Jelentkezési határidő : 2016. május 20. péntek 10 óra

Fizetés:  Készpénz fizetés a BRDSZ Irodán Bp. VI. kerület. Benczúr u.45. IV. emelet május 
23 – 25. reggel 7.00 – 14.00 óra között.

Átutalás: NÉV, UTAZÁS, megjelölésével az alábbi számlaszámra:

1170500822525570

POZSONY

Csoportos városnézés az Óvárosban a Fő téren. A Prímási palota és a Szent Márton
dóm megtekintése. Lesz lehetőség szabad programra is. 
Belépő a Prímási palotába: 3.50 Eu.

Pozsonyi vár

A Pozsonyi vár impozáns épületegyüttese egy, a Duna szintje felett 85 méter magas dombon áll. A 
várat többször átépítették, a legnagyobb változáson Mária Terézia uralkodása alatt ment át. A vár 
Korona-tornyában őrizték a magyar királyi koronázási ékszereket.
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Szent Márton dómtemplom

A gótikus stílusú Szent Márton-székesegyház Pozsony legnagyobb, legrégibb és legdíszesebb 
temploma. 1563 és 1830 között a magyar királyok koronázó temploma volt. A pozsonyi 
székesegyházban koronázott 11 király és 8 királyné között volt Mária Terézia is. A templom 85 méter 
magas tornyát 1,57 méter magas és 300 kg-ot nyomó szent korona aranyozott mása díszíti. Ebben a 
templomban találták meg egyik legrégibb írásos emlékünket, a Halotti beszédet.

                                             

Mihály-kapu

Nevét a rég lerombolt szent Mihály-templomról és a kapu előtt lévő településről kapta. A Mihály-kapu 
az egyetlen fennmaradt kapu a négy közül, amelyeken hajdan a megerősített középkori városba 
lehetett jutni. A várost északról védte, éjszaka a csapóhidat is fölengedték és fémrácsot eresztettek le. 
Az elegáns, hagymakupolás réztető a város egyik legismertebb jelképe. A toronyban ma a Városi 
Múzeum középkori erődítmény- és fegyverkiállítása tekinthető meg. A toronyból pompás kilátás nyílik 
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a belvárosra. A Mihály-kaputól balra látható a kettős városfalmaradvány, a Lőportorony és az egykori 
vizesárok.

Fő tér és a Régi Városháza

A Fő téren található legendákkal körülszőtt Roland-szökőkutat I. Miksa magyar király anyagi 
hozzájárulásának köszönhetően építették fel. A hálás polgárok királyukat, mint páncélos lovagot 
ábrázoltatták. A régi Városháza több különböző stílusú épület komplexuma. Jelenleg a Városi Múzeum
székhelye, ahol Pozsony gazdag és híres múltjának emlékei találhatók, az alagsorban eredeti 
börtöncellák és középkori kínzóeszközök kaptak helyet. A Városháza falán pedig az a kép látható, 
amelyet a legenda szerint maga az ördög festett.

Sok érdekes látnivaló van még, amit érdemes megnézni. 
Röviden kedvcsinálónak még néhány:

Prímási palota Szlovákia egyik legszebb klasszicista palotáját Batthyány József bíboros és esztergomi
érsek, Magyarország hercegprímása építtette. A palota Tükörtermében írták alá 1805-ben az 
austerlitzi csata után a pozsonyi békét. A palotában található az az értékes gobelinsorozat, mely 
Leandrosz és Heró szerencsétlen szerelmét meséli el, és amelyet ma pozsonyi falikárpitokként ismer 
a világ. A palota ma múzeumként látogatható.

A ferencesek Angyali üdvözlet templomát a nem hiteles források szerint IV. László magyar király 
építtette. III. András magyar király személyesen vett részt 1297. március 25-én a templom ünnepélyes 
felszentelésén. A templom gótikus stílusban épült, viszont homlokzatát később barokk stílusban 
átépítették 

A Szlovák Nemzeti Színház 1886-ban épült, mint városi színház, Fellner Ferdinánd és Helmer Henrik 
bécsi építészek tervei alapján. A színház jelenleg az opera- és a balett-társulat székhelye. A színház 
homlokzatán található Katona József és Liszt Ferenc szobra
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