XIX. OTTHONI SZAKÁPOLÁSI KONGRESSZUS
FAKULTATÍV PROGRAMOK RÉSZLETES LEÍRÁSA

TÖRTÉNELMI SÉTA ÉS LITTKE PINCETÚRA PÉCS BELVÁROSÁBAN, IDEGENVEZETÉSSEL
2017. október 25. 16:30-19:00
Gyülekező: Hotel Palatinus City Center, recepció 16:15-től
Indulás: 16:30-kor
Részvételi díj: 1.900 Ft/fő
Indulás a szállodától. Pécs történetének rövid összefoglalója után a Széchenyi tér és a belváros
érdekességeinek bemutatása következik. Rövid sétával elérhetők az UNESCO világörökség helyszínei, a
római kori emlékek. A magyarországi világörökségi helyszínek közül a pécsi ókeresztény temető az
egyetlen, amely kultúrtörténeti kategóriában nyert felvételt az UNESCO világörökségi listájára.

Bepillantunk az üveg felületen át a múltba, felidézve az egykori római város eseményeit.
A Dóm tér főszereplője a Bazilika, melynek egyedülálló építéstörténetit ismerjük meg. A Szent Péter és
Szent Pál Székesegyház különleges épület. Amikor a templomot 1891-ben az ország püspökei és
I. Ferenc József apostoli király jelenlétében, fényes ünnepség keretében fölszentelték, a budapesti
újságok azt írták: „Aki mennyországot akar látni, az jöjjön Pécsre!" Mai formáját a 19. századi átépítés
eredményeként nyerte el, de újjáépítve is megőrizte a középkori katedrális varázsát.
A Dóm tér szomszédságában épült Magyarország első pezsgőgyárába, a Littke Pezsgőgyár. A híres pécsi
pezsgő gyártása Littke Lőrinc nevéhez fűződik. A legenda szerint Lőrinc csecsemőkori betegségét meleg
borban fürösztéssel kúrálták, míg meg nem gyógyult. Állítólag innen ered a bor és a pezsgő iránti
fokozott érdeklődése. A pezsgőkészítés tanulmányozását az 1830-as években kezdte, majd megvásárolta
a sétatér dél-nyugati részén álló telket, és felépítette rajta a ma is álló reneszánsz palotára emlékeztető
gyárat. A pincelabirintusokba betekintve ismerjük meg a pezsgő történetét és Pécs középkori
pincerendszerének egy részletét.

A PÉCSI BAZILIKA BEMUTATÁSA MEGLEPETÉS PROGRAMMAL, MAJD VILLÁNYKÖVESDI BORVACSORA,
KEMENCÉBEN SÜLTEK BORKÓSTOLÓVAL, ZENÉS MULATOZÁS
2017. október 26. 18:30-24:00
Gyülekező: Hotel Palatinus City Center, recepció 18:15-től
Indulás: 18:30-kor
Részvételi díj: 10.900 Ft/fő
(A programot minimum 49 fő jelentkezése esetén indítjuk.)
Magyarország egyik legjelentősebb templomát, a Pécsi Bazilikát ez alkalommal belülről tekintjük meg az
előző nap folytatásaként. Egyedülálló színvilágával, jelképrendszerével, ismerkedünk meg, meglepetés
programmal. Ezután indulunk az itt várakozó buszokkal Villánykövesdre.
Dél-Baranya és a borvidék bemutatása idegenvezetéssel történik. Utunk során végighaladunk két védett
pincefalun. A sorakozó épületek látványa és hangulata magával ragadó.

Villánykövesd nevezetessége a turisták kedvenc helye, a festők és fotósok gyakori témája a háromszintes
pincefalu. A védett, műemlék pincesor az ország egyik leglátványosabb műemlék együttese. Azt mutatja,
hogy már a múltban is milyen jelentős szőlőtermesztés és borkészítés folyt a vidéken. Vacsoránk
helyszíne a panorámát kínáló „felső soron”, egy présházból alakított vendéglőben lesz, ahol helyi,
jellegzetes kemencében sült finomságokkal várnak bennünket. Sokak kedvence a kemencés rétes. A
délvidékre oly jellemző testes vörösborokat pedig a házhoz tartozó háromszáz éves pincékben
kóstolhatjuk meg, a házigazda szíves ajánlásával.

ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED IDEGENVEZETÉSSEL
(2017. október 27. 14:00-16:00)
Gyülekező: Hotel Palatinus City Center, recepció 13:50-től
Indulás: 14:00 órakor
Részvételi díj: 1.600 Ft/fő
Indulás a szállodától idegenvezetővel a városi különjárathoz, mely a program helyszínére szállítja a
résztvevőket. A Zsolnay Kulturális Negyedig Pécs kulturális városrésze a megyeszékhely egyik legszebb
ékkövévé vált. A Míves negyed legfontosabb eleme a Zsolnay családdal és történetével kapcsolatos
kiállítás, valamint a Gyugyi-gyűjtemény. A család egykori lakhelyén tett séta során megismerkedünk a
Zsolnay család történetével és az udvar ma is ragyogó épületeivel, melynek záró eseménye a
gyűjtemény, a „Zsolnay Aranykora” kiállítás megtekintése.

