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8/11/11 - Budapesti Nemzeti Színház, M?vészetek Palotája, Planetárium - Budapest nevezetességei 4. rés

? Duna-korzó
A Duna-korzó, amely az Erzsébet-híd és a Széchenyi lánchíd között található, egy
több mint száz éve kiépített kandeláberekkel és padokkal felszerelt sétány. A Duna
pesti partján a Váci utca és a Szent István-bazilika (Lipótvárosi plébániatemplom)
közelében található útszakaszról a Duna-part csodálatos panorámája tárul elénk.
Szemügyre vehetjük a Várhegyen található Budavári Palota és Budai Vár épületét,
valamint a turisták által gyakran látogatott Halászbástya m?emlékét is.
A Duna-korzón és annak közvetlen közelében olyan luxus szállodák
találhatók többek között, mint pl.: az InterContinental Hotel Budapest,
a Hotel Sofitel Budapest Chain Bridge (egykori Atrium Hyatt Hotel), a
Kempinski Hotel Corvinus Budapest, a Le Méridien Budapest (a
Kempinski Hotel épületében), a Budapest Marriott Hotel, vagy éppen a
Mercure Budapest City Center a Váci utcában.

• Megközelítés: metró (1-es metró, Vörösmarty tér megálló)
• GPS koordináták: 47.4971402° (szélesség), 19.0473747°
(hosszúság)
• Cím: Duna-korzó, 1051 Budapest, V. kerület, Duna-part, Eötvös tér ?
Roosevelt tér

? Gresham-palota
A jelenleg luxus szállodaként (Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest)
üzemel? Gresham-palota (angol nyelven: Gresham Palace), 1987 óta más
dunaparti épületekkel egyetemben az UNESCO világörökség részét képezi. A
magyarországi szecesszió egyik legismertebb m?veként számon tartott épület
Quittner Zsigmond építész és a Vágó fivérek tervei alapján épült 1907-ben. Az
12.000 m2 összterület? épület Budapest akkor egyik legnagyobb lakóházának
számított. A Gresham-palota külön érdekessége, hogy az egyedi burkolólapok a
Zsolnay-gyárban készültek. Az impozáns épület homlokzatát Maróti Géza és Telcs
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Ede szobrai díszítik, a lépcs?házi üvegablakokat és mozaikokat Róth Miksa
készítette, a kovácsoltvas korlátok pedig, Jungfer Gyula m?helyéb?l kerültek ki. A
Gresham-palota a Széchenyi lánchíd pesti hídf?jével szemben található. Az épület
el?tt kanyarodhatunk fel gépjárm?vel a hídra, és juthatunk át a budai oldalra a Clark
Ádám térig, egészen az Alagút bejáratáig, amelynek közvetlen közelében található
a Budavári Sikló is.
Az ötcsillagos Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest
(2005-ben elnyerte az amerikai Robb Report magazin által kiosztott
"Best of the Best Hotel" díjat) igazi unikuma, a 2. emeleten található,
136 m2-es királyi lakosztály, azaz a Royal Suite. Ugyanis míg elnöki
lakosztályból kett? is található a szállodában, addig a királyiból
mindössze egy. Az art deco stílusban kialakított Royal Suite hatalmas
teraszáról belátható egész Buda, és gyönyör? kilátás nyílik a Dunára.

• Megközelítés: metró (1-es metró, Vörösmarty tér megálló), villamos
(2-es, Eötvös tér megálló)
• GPS koordináták: 47.499781° (szélesség), 19.0475449°
(hosszúság)
• Cím: Gresham-palota, 1054 Budapest, V. kerület, Roosevelt tér 5-6.
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? Budapesti Nemzeti Színház, M?vészetek Palotája
A közel 21.000 m2 alapterület? (a szabadtéri színpaddal együtt) budapesti Nemzeti
Színház, 40 év után lett újjá építve. A Duna mentén a Lágymányosi híd pesti
hídf?jét?l gyalog mindössze 10 perce található színház, 2001. decemberében
nyitotta meg kapuit. Az els? el?adást 2002. március 15-én tartották benne. A
Nemzeti Színház épülete funkcionálisan három részre tagolódik: a színház központi
része a kör alakú néz?teret és stúdiószínpadot foglalja magában, ezeket veszik
körül a közönségforgalom helyiségei, valamint a nagy színpadot "U" alakban
szegélyez? üzemi szárny, a harmadik rész a színházat teljesen körülvev?, a magyar
színház- illetve filmvilághoz szorosan kapcsolódó emlékpark, amelyben a régi
Nemzeti Színház emlékm?ve is megtalálható. A M?vészetek Palotája (angol
nyelven: Palace of Arts), vagy rövidebb nevén a M?pa, közvetlen a Nemzeti
Színház épülete mellett található. A 64.000 m2 terület? építményt 2005. március
14-én nyitották meg a nagyközönség el?tt. A M?vészetek Palotája három f?
egységb?l áll. A központi rész a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, amely a
Nemzeti Filharmonikus Zenekar valamint az Énekkar és Kottatár otthonául szolgál.
A keleti oldalon a 452 ül?hellyel rendelkez? Fesztivál Színház került kialakításra. A
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színházterem, a Nemzeti Táncszínháznak is otthonául szolgál. A palota Dunára
néz? oldalán a 12.700 m2 terület? Ludwig Kortárs M?vészeti Múzeum található. A
múzeum els? emeletén az el?adó- és a rendezvényterem valamint az ideiglenes
kiállítások kapott helyet. A harmadik emeleten az állandó kiállítások tekinthet?k
meg.

• Megközelítés: villamos (2-es a Jászai Mari térr?l; 24-es a Baross tér
fel?l; leszállás a Vágóhíd utcai megállónál), busz (23-as és 54-es)
• GPS koordináták (Budapesti Nemzeti Színház): 47.4665381°
(szélesség), 19.0802493° (hosszúság)
• GPS koordináták (M?vészetek Palotája): 47.469805° (szélesség),
19.070717° (hosszúság)
• Cím: Budapesti Nemzeti Színház, 1095 Budapest, IX. kerület, Bajor
Gizi park 1.
• Cím: M?vészetek Palotája, 1095 Budapest, IX. kerület, Komor
Marcell u. 1.

? Magyar Természettudományi Múzeum
Józsefvárosban a Ludovika téren található Magyar Természettudományi Múzeum
(angol nyelven: Hungarian Natural History Museum) Magyarország legnagyobb
természetrajzi gy?jteményét tárolja. A Ludovika Akadémia épületében kialakított
múzeum, mintegy 5.000 négyzetméteren mutatja be páratlan ásványtani, k?zettani,
földtani, ?slénytani, és növénytani gy?jteményét. A Magyar Természettudományi
Múzeum három funkciót lát el: a gy?jtemények meg?rzését és gyarapítását,
tudományos kutatómunkát, valamint a gy?jtemények bemutatását id?szaki és
állandó kiállítások által. A múzeum gy?jteményei az alábbi részeken találhatóak:
Ásvány- és K?zettár, Föld- és ?slénytani Tár, Állatár, Embertani Tár, Növénytár, és
Könyvtár. A Magyar Természettudományi Múzeum állandó kiállításai a
következ?k: K?zetek (az épület körül); Sokszín? ÉLET ? Felfedez? úton
Magyarország tájain; Barázdás bálna csontváza; Afrikai dioráma él? tóval; A
korallzátonyok csodálatos él?világa; A kisnánai opál; Égb?l, vízb?l, föld alól; Nem
hervadó virágoskert.

• Belép?jegy árak, 2011 (állandó kiállítások): feln?tt ? 1.200 Ft,
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nyugdíjas (62 év felett) ? 600 Ft, gyermek, diák (6 és 26 év között) ?
600 Ft, ingyenes (6 éves kor alatt és a 70. életévüket betöltött
személyek részére)
• Nyitvatartási id?: 10:00-17:00 (szerda-hétf?), szünnap (kedd)
• Telefonszám: 06 1 210-1085 (információ)
• Megjegyzés: A pénztár a zárás el?tt fél órával korábban zár be.
• Megközelítés: metró (3-as metró, Klinikák vagy Nagyvárad tér
megálló), villamos (24-es, Nagyvárad tér megálló)
• GPS koordináták: 47.4811049° (szélesség), 19.0853545°
(hosszúság)
• Cím: Magyar Természettudományi Múzeum, 1083 Budapest, VIII.
kerület, Ludovika tér 2-6.

? Budapesti Planetárium
A Tudományos Ismeretterjeszt? Társulat (TIT) által üzemeltetett Budapesti
Planetárium 1977. augusztus 17-én nyitotta meg a kapuit. A Népligetben található
kb. 1000 m2 alapterület? Planetárium els?dleges célja a tudományos
ismeretterjesztés, hogy hidat alkosson a csillagászat és a nagyközönség között. A
Lux László által tervezett Budapesti Planetárium különlegessége a 23 méter
átmér?j? kupolája. A Planetárium tevékenysége a következ? területekre terjed ki:
csillagászati-?rkutatási m?sorok készítése és bemutatása, ismeretterjeszt?
kiállítások szervezése, ismeretterjeszt? kiadványok készítése, valamint egyéb
m?sorok szervezése.
A planetárium a szabad szemmel látható égitestek, így a csillagok, a
Nap, a Hold, valamint az öt fényes bolygó megjelenítésére szolgáló
bonyolult m?szer.

• Belép?jegy árak, 2011: feln?tt ? 1.500 Ft, nyugdíjas (62 év felett) ?
1.200 Ft, gyermek, diák (18 éves korig) ? 1.200 Ft
• Nyitvatartási id?: 09:30-18:00 (hétf?-szombat), szünnap (vasárnap)
• Telefonszám: 06 1 263-1811 (információ, jegyrendelés)
• Megközelítés: metró (3-as metró, Népliget megálló)
• GPS koordináták: 47.481998° (szélesség), 19.10395° (hosszúság)
• Cím: Budapesti Planetárium, 1105 Budapest, X. kerület, Népliget,
Könyves Kálmán körút 39.
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A legnépszer?bb budapesti nevezetességek és látnivalók a Budapest
kártya (Budapest Card) használatával ingyenesen vagy
kedvezményesen megtekinthet?ek. A kártyával a BKV (metró,
villamos) járatai is ingyen használatba vehet?ek. A Budapest kártya
az alábbi kiszerelésekben kapható: 24 órás (24 h, barna kártya), 48
órás (48 h, zöld kártya), 48 órás walking (48 h walking, lila kártya), 48
órás junior (48 h junior, narancs kártya), 72 órás (72 h, kék kártya)
Az olcsó fapados repül?jegyeket kínáló Wizz Air légitársaság, a XVIII.
kerületben található Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repül?tér 1-es
számú terminálja alól, olyan nagyvárosokba indít járatokat, mint pl.
London, Párizs, vagy éppen Barcelona.
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