
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Budapest: Japánkert, Füvészkert, Vigadó, Szemlő-hegyi-

barlang 
Ébred a természet, kopogtat a tavasz! 

2021. április 17. 
 
Program:  
 
Indulás 7.00 órakor Miskolcról, a Búza térről, a görögkat. templom melletti parkolóból, találkozás 6.45 
órakor. Magyarország első japánkertje Zuglóban romantikus randi helyszín, titkos búvóhely a távol-
keleti kultúra és a japán művészet kedvelői, a rohanásból kiszakadni vágyók számára. A legenda szerint az 
1930-as években a japán trónörökös is járt itt, és később több fát is küldött a zuglói intézmény számára.  
 

   
 
Az ELTE Füvészkertje igazi rejtett kincs Budapest szívében. A botanikus kertben egész évben 
gyönyörködhetünk a legszebb hazai és külföldi növényfajokban, de pusztán a csend miatt is érdemes ide 
látogatni.  A kertben 2007 óta több éves hagyomány az évente megrendezett Sakura ünnep, amely 
mindig az áprilisi japán cseresznyefa virágzáshoz, Japán tradicionális ünnepéhez, az 
Ohanamihoz kapcsolódik. Ilyenkor, amikor a japán cseresznyefák virágot bontanak a Füvészkertben, a 
látogatók – a japán szokásokhoz hasonlóan – takaróra telepedve piknikezhetnek a kertben, 
gyönyörködhetnek a Sakura fák virágzásában. A hétvégi közönségrendezvényeken a japán kultúra nagyon sok 
különleges és érdekes formában mutatkozhat be. 
 

  
 
Az 1865-ben átadott Pesti Vigadó minden korban a társasági élet központi helyszíneként működött. 
Otthonául szolgált Strauss, Liszt, Erkel, Wagner, Bartók, Dohnányi koncertjeinek, a Pesti Műegylet által 
szervezett első hazai kiállításnak, az első népképviseleti országgyűlésnek ugyanúgy, mint Bleriot XI-es 
repülőgépe bemutatásának, vagy az aktuális korszak legnépszerűbb báljainak. Az elmúlt években sikerült 
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ismét a magyarországi kulturális és turisztikai életben korábban méltán elfoglalt poziciójába visszahelyezni a 
Főváros szívében található Pesti Vigadót. A harmadik évezred Vigadójában majdnem eredeti szépségében 
pompázik a díszteremsor, ismét régi fényében tündököl a főlépcsőház, az előcsarnok, megújult a 
kamaraterem. A Duna-part eme ékköve új terekkel gazdagodott: az V. emeleten előadó- és 
kiállítóteremmel, a VI. emeleten tetőterasszal, ahonnan pazar látvány tárul elénk a budai oldalra. Az 
épülettörténeti sétát felkészült idegenvezetővel tesszük meg.  
 

  
 
A Szemlő-hegyi-barlang, a „Rózsadomb alatti földalatti virágoskert” gazdag, változatos földalatti 
csodavilággal várja a látogatókat. A jelenleg 2200 méter hosszban feltárt, fokozottan védett 
barlang Budapest egyik legértékesebb természeti kincse. A túraútvonal közel 300 méter, melyet a 
látogatók kényelmes betonjárdákon és lépcsőkön járhatnak be. A falakat gazdagon borítják az Európában 
ritkaságnak számító borsókő-kiválások és gipszkristályok. Láthatjuk a legnevezetesebb formációkat, az 
Anyósnyelvet és a Vasorrú Bábát is. A barlang tiszta, pormentes levegője lehetővé teszi asztmás és légúti 
betegségben szenvedők kezelését is. 
A fogadóépületben minden korosztály részére izgalmas, ismeretterjesztő, interaktív kiállítás, a barlang fö-
lötti védett természetvédelmi területen geológiai tanösvény várja a látogatókat. A szépen parkosí-
tott  Barlangkutató Emlékkertből remek panoráma nyílik a városra és a Dunára. 
Késő délután, 17.00 óra körül indulunk hazafelé, ahova 20.00 óra körül érkezünk meg.  
 
 

        
 
 

   

 

Kellemes, élményekben gazdag kirándulást kívánunk! 

Kérdés: 

 

Mutassa be a kedvenc magyar arborétumát, vagy egyet, amit ismer! 


