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Bevezetés
Mi az a 25 by 25 projekt?

A 25 by 25 projekt célja, hogy a 15 és 21 év közötti marginalizált
fiatalokat arra ösztönözze, hogy fokozzák a kulturális
tevékenységekkel és élményekkel való kapcsolataikat, és
támogassa őket abban, hogy 25 éves korukig 25 kulturális
élményt szerezzenek.
E cél elérése érdekében hat, az Egyesült Királyságból,
Olaszországból, Bulgáriából, Spanyolországból, Görögországból
és Magyarországról származó, Európa-szerte fiatalokkal
foglalkozó szervezet kezdett együttműködni ezen eszközök
kifejlesztése érdekében:
1. Az európai kulturális tevékenységekre vonatkozó legjobb
gyakorlatok kézikönyve
2. A kulturális tevékenységek mátrixa Európa-szerte
3. A helyalapú kulturális tevékenységekre vonatkozó tanterv
kerete
4. A 25-ről 25-re digitális platform

A Mátrixról

Óriási szükség van a hátrányos helyzetű fiatalok számára
elérhető kulturális élmények és tevékenységek átfogó
katalógusára, hogy megváltoztassuk a kulturális lehetőségek
megítélését, és elősegítsük a kulturális élmények magasabb
szintű elfogadását. A helyi, regionális és nemzeti idegenforgalmi
hivatalok és kormányzati szervezetek által a kultúra
népszerűsítése érdekében Európa-szerte készített brosúrák és
anyagok a turistáknak szólnak, nem pedig a hátrányos helyzetű
fiataloknak, akik az adott területen élnek.
Ezzel a mátrixal kidolgoztuk az európai kulturális tevékenységek
egységes keretét, amely projektpartnerországonként 30
kulturális tevékenységet/lehetőséget tartalmaz, ami összesen
175 kulturális élményt jelent 6 európai országból.
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Felhasználási útmutató
Hogyan használjuk a Mátrixot?

6 ország kerül bemutatásra, és minden ország 30 kulturális
élményt tartalmaz.

A következő példa bemutatja, hogy miről szólnak az egyes részek.
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Bradfordi Ipari Múzeum

Bradford

Lelet Múzeum

Ez a rész az adott
helyszín/esemény/
élmény technikai
szempontjait írja le.

Ez a rész a történelmet és a tanulságokat írja le,
amelyeket a közvetlen tapasztalatokon keresztül
lehet felfedezni és megtanulni.

Ez a rész leírja, hogyan
kapcsolódik más európai
országok kulturális
tapasztalataihoz, és
hogyan befolyásolja az
európai kultúra egészét.

Ez a rész azokat a
transzverzális készségeket
és ismereteket írja le,
amelyeket a közvetlen
célcsoport a tapasztalatok
révén szerezhet.Link a weboldalhoz

Egyéb  weboldalakra
mutató linkek

Az élmény típusa

Helyszín

Név
Korosztály



Egyesült Királyság
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London

Az 1974-ben a Moorside Millsben, Eccleshillben, Bradfordban (Egyesült
Királyság) alapított Bradfordi Ipari Múzeum a helyi ipar relikviáira, különösen
a nyomdaipari és textilipari gépekre specializálódott, amelyeket a
nagyközönség számára rendszeres bemutatók céljából működőképes
állapotban tartanak. A Moorside Mills 1875 körül épült, John Moore által
építtetett kis fonóüzem. A malom tulajdonosa többször változott, fejlődött és
nőtt. 1970-ben a Bradfordi Tanács megvásárolta a Moorside Mills-t a W & J
Whitehead cégtől, hogy egy innovatív múzeumot hozzon létre. A Bradfordi
Ipari Múzeum állandó kiállításokkal rendelkezik a textilipari gépekről, a
gőzenergiáról, a gépészetről, a nyomdagépekről és a gépjárművekről,
valamint izgalmas kiállítási programmal várja a látogatókat. 

Bemutatja a Bradford ipari
történelmében szerepet játszó
fejlesztéseket és folyamatokat,
amelyek közül néhány az Egyesült
Királyságon kívülről érkező hatásokat
is tartalmazott. Az 1800-as és 1900-
as években az észak-angliai iparnak
szüksége volt az Egyesült Királyságon
kívüli munkaerőre. A múzeum
bemutatja ezeket a fejlesztéseket,
amelyek ennek eredményeként
hatással voltak az európai kultúrára. 

A sokféleség tiszteletben tartása;
mivel az ipari forradalom külső
hatásokkal járt, a múzeum
megismerteti a látogatókkal ezt a
történelmet, ami lehetővé teszi
számukra, hogy jobban megértsék
és tiszteljék az eruóp kultúra
kulturális hatásait.
Média- és információs műveltség;
az információknak való kitettség
révén a látogatók jobban tisztában
vannak a történelmi eseményekkel
és a pontossággal.

Nem kell foglalni. A belépés
ingyenes. Mozgássérült
parkoló, liftek, mozgássérült
WC, egy kerekesszék és
pelenkázó. Tömegközlekedés
(busz, kerékpár)/autó.

https://www.bradfordMúzeums.o
rg/venues/bradford-industrial-
Múzeum

5+

Lelet Múzeum

Bradford

Bradfordi Ipari Múzeum

A National Portrait Gallery az
"Emberek, portrék és helyek"
rendszeren keresztül kategorizálja
műtárgyait, ami azt jelenti, hogy
mintegy 30 európai országból
származó műtárgyaiból mutat be
válogatást, és az egyes műtárgyakról
kultúrákon átívelő, transznacionális
információkat nyújt, hogyan
kapcsolódnak létezésükhöz és
jelentőségükhöz az Egyesült
Királyságban és a származási
országban egyaránt.

A National Portrait Gallery egy londoni művészeti galéria, amely
történelmileg fontos és híres brit személyek portréinak gyűjteményét őrzi. A
világ első portrégalériája volt, amikor 1856-ban megnyílt.

Kritikai és innovatív gondolkodás;
olyan műalkotások megtekintése,
amelyek bővíthetik a
műalkotásokban kifejezett témák
elemzési készségét. - Önmotiváció;
inspirálhatja a látogatókat az
alkotásra és saját ötleteik
kifejezésére - A médiatartalom
elemzése és értékelése; a
művészek nézeteik és
tapasztalataik kreatív eszközökkel
történő ábrázolása lehetővé teszi a
látogatók számára a különböző
médiatartalmak értékelését 

St Martin's Place, London.
Tömegközlekedés (metró,
busz, kerékpár, autó stb.).
Szolgálati kutyák szívesen
látottak. 

https://www.npg.org.uk/

https://www.nationalgalleries
.org/visit/scottish-national-
portrait-gallery

5+

Művészeti múzeum/kiállítás

Nemzeti Portré Galéria
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Keighley

A Whitby apátság nagy múltra tekint vissza, és egyike azon fennmaradt
történelmi emlékeknek, amelyek a kereszténységnek az Egyesült Királyságba
való bevezetését jelzik. 664-ben Whitby adott otthont a húsvét időpontjának
meghatározására rendezett, zsinat néven ismert, mérföldkőnek számító
gyűlésnek. Úgy döntöttek, hogy a kelta és a római hagyományok között a
római oldalnak kell érvényesülnie, és a pápa tekintélye fokozatosan
érvényesült az egyház felett a Brit-szigeteken. Ez döntő jelentőségű volt az
angol egyház irányának meghatározásában. nyilvánvaló, hogy a római vallási
hagyomány a történelem során az Egyesült Királyságban hatással volt és
befolyásolta az európai kultúrát. 

Kr. u. 657-ben egy northumbriai
szász király alapította, az Esk folyóra
és Whitby városára néző keleti
sziklára épült, és a Whitby-i zsinat
helyszíne volt, amelyen az egyház
kibékült Rómával, és ezért a római
szokásoknak megfelelően betartotta
a szerzetesi tonzúrát. 

- Globális állampolgárság;
nyitottság más kultúrákra, amelyek
befolyásolják a mai európai
kultúrát, különösen a vallás és a
politika terén, illetve az Egyesült
Királyság mai formálódása iránt.

Abbey Lane, Whitby. 7 perc
sétára a legközelebbi
buszmegállótól, 12 perc sétára
a legközelebbi vasútállomástól
/ parkolót biztosít. Kerekesszék
kölcsönzés, audio túrák, túra
átiratok, egyenetlen talaj. 

https://www.english-
heritage.org.uk/visit/places/whitb
y-abbey/

5+

Régészeti lelőhely

Whitby

Whitby Abbey

Az 1880-as években elkészült
épületet a Butterfield család ipari
birodalma finanszírozta, amely
gyapjútextilgyárakat és egy hajózási
vállalkozást is magában foglalt, amely
brit árukat szállított Európába,
Amerikába és Kínába. Az elkészült
ház a nemzetközi művészet és a
francia dekoráció látványossága volt.
A látogatók láthatják, hogy az európai
kultúra milyen hatással volt az iparra. 

A látogatók megtekinthetik a viktoriánus korabeli szobákat és bútorokat,
festményeket és díszítőművészeti alkotásokat. Különleges galériák
foglalkoznak a természettörténettel, a régészettel és a
társadalomtörténettel, valamint a Morris és társai által készített, nemzetközi
jelentőségű ólomüveg kiállítással. A kastély a közösség változó kiállításainak
is otthont ad. Magán a múzeumon kívül a Cliffe-kastély parkjában
madáretető és számos sétaútvonal található. 

- Lelkesedés és kitartás; A textilipar
történetének megismerése, a
kitartás és a lelkesedés képességei
az üzleti történelem megismerése
során a csodálatból fejleszthetők. 

Keighley külterületén, egy
parkban. Van egy parkoló, bár
nem sok hely, más parkolási
lehetőségek a közelben. Egyes
területek jobban
megközelíthetőek, mint mások,
mivel a terület egyes részei a
szabadban vannak, míg mások
kevésbé modern építészeti
megoldásokkal rendelkeznek,
amelyek korlátozhatják a
hozzáférést. 
https://www.bradfordMúzeu
ms.org/venues/cliffe-castle-
Múzeum

5+

Múzeum

Cliffe Kastélymúzeum

7

https://www.bradfordmuseums.org/venues/bradford-industrial-museum
https://www.npg.org.uk/


Edinburgh

A Nemzeti Médiamúzeum Bradford szívében, az UNESCO filmvárosában
található. Célja a média megbecsülésének és megértésének előmozdítása
nyolc emeletnyi INGYENES galériával, egy kiterjedt gyűjtemény és kutatási
létesítmény, valamint három mozi, köztük az Egyesült Királyság első IMAX
mozija.

A Nemzeti Média Múzeum a média
felfedezéseit és fejlődését mutatja be
az évek során, például a televíziózás
történetét, sőt, a kulturális hatásokat
is. A Nemzeti Médiamúzeum által
bemutatott technológia egy részének
köszönhető, hogy a mai európai
kultúrára hatással van.

- Kritikus és innovatív gondolkodás;
a kreativitásnak való kitettség
lehetővé teszi az innovatív
gondolkodás nagyobb mértékű
fejlődését - Médiatartalom
elemzése és értékelése;
médiamúzeumként a látogatókat
arra lehet ösztönözni, hogy
fejlesszék a különböző
médiatartalmak elemzésével és
értékelésével kapcsolatos
készségeiket

Tömegközlekedés elérhető,
gyalogos távolságra a vasút- és
buszpályaudvartól. Elkötelezett
a mindenki számára nyitott és
hozzáférhető.

https://www.scienceandmediaM
úzeum.org.uk/whats-
on/welcome-back

7+

Média Múzeum

Bradford

Nemzeti Média Múzeum

Az Edinburgh-i Irodalmi Fesztiválon a
világ minden tájáról érkező írók
találkoznak, és a kultúrák közötti
eszmecserére ösztönöz. 

Az írott szó legnagyobb nyilvános ünnepe a világon. A fesztiválra minden év
augusztusában mintegy 1000 író és gondolkodó érkezik a világ minden
tájáról.

- Kritikus és innovatív gondolkodás;
az irodalom az innovatív és kritikus
gondolkodás egyik kifejezője lett, ez
hatással lehet a látogatókra, hogy
ugyanezt érezzék, és fejlesszék
készségeiket ezen a területen - A
médiatartalom elemzése és
értékelése; az irodalom elemzése
bátorított és tulajdonképpen elvárt,
ha versekről, kreatív írásokról stb.
van szó.

Charlotte Square, Edinburgh.
Tömegközlekedéssel elérhető.
Néha megközelíthetetlen, attól
függően, hogy mennyire
forgalmas. Brit jelnyelvi
tolmácsolást kínálnak.

https://www.edbookfest.co.u
k/

10+

Fesztivál

Edinburgh-i Nemzetközi
Irodalmi Fesztivál
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Northumberland

Különböző kiállításokat tart, például az állatok, növények, ökoszisztémák,
földrajz, paleontológia és klimatológia emberi h története a világ minden
tájáról. 

A múzeum bemutatja a világ
természetrajzát és tudományos
felfedezéseit. 

- Lelkesedés és kitartás; Ha a
látogatók megismerik a történelem
és a világ tudományos
felfedezéseit, lelkesedést
érezhetnek, hogy a hasonló
tudományterületek iránt
érdeklődjenek.

Dél-Kensingtonban és Tringben
található. Tömegközlekedés
elérhető. Minden siket és
fogyatékkal élő személy,
valamint kísérő családtagjaik és
személyes gondozóik
átugorhatják a sorban állást,
hogy beléphessenek a
múzeumba.

https://www.nhm.ac.uk/visit.html

5+

Múzeum

London

Természettudományi
Múzeum

A Hadrianus fal a római építészet
nagyszerű példája. Hadrianus az
építészet iránti intenzív
érdeklődésével együtt a Hadrianus
fal létrehozásához vezetett, és a
funkciója az volt, hogy figyelmeztesse
az embereket a Róma által birtokolt
hatalmas hatalomra. A szimbolikus
fal létrehozása a Róma által uralt
legfőbb hatalmat mutatta volna, és
végső soron a római építészet
befolyásolta volna az európai
kultúrát. 

A Hadrianus fal, más néven római fal, a római Britannia provincia egykori
védelmi erődítménye, amelyet Kr. u. 122-ben, Hadrianus császár uralkodása
idején kezdtek el építeni. A Hadrianus-fal Róma nagy határai közül a
legjobban megőrzött és legfélelmetesebb. 

- Lelkesedés és kitartás; a római
építészet által befolyásolt fal
lehetővé teszi a látogatók számára,
hogy megcsodálják és saját
szemükkel lássák, milyen kitartásra
képesek az emberek. A fal járható
hossza is inspirálja azokat, akik ma
is végigmennek rajta, hogy saját
szemükkel láthassák mindezt.

Az Egyesült Királyság teljes
szélességében húzódik
(nagyjából Carlisle-tól
Newcastle Upon Tyne-ig), ezért
a hozzáférhetőség korlátozott,
és a források nem állnak
rendelkezésre. 

https://www.english-
heritage.org.uk/visit/places/h
adrians-wall/

14+

Régészeti lelőhely

Hadrianus fala

9

https://www.bradfordmuseums.org/venues/bradford-industrial-museum
https://www.npg.org.uk/


York

Bath története szorosan kapcsolódik a természetes meleg forrásokhoz,
amelyekre a város épült. Az első szentélyt a forró források helyén egy vaskori
törzs, a Dobunni építtette, akik Sulis istennőnek szentelték (akiről azt hitték,
hogy gyógyító erővel rendelkezik). Kr. u. 43-ban Britanniát megszállták a
rómaiak, és Kr. u. 75-re egy vallási fürdőkomplexumot építettek a helyszínen,
amely később Aquae Sulis néven fürdő- és társasági központtá fejlődött. A
ma már felújított és a nagyközönség számára is látogatható épületben iskolai
kirándulások keretében tanítási órákat tartanak, amelyek a római
mindennapi életre, a történelmi források, a vallás és a hit, a latin nyelv és a
római Britannia életének vizsgálatára összpontosítanak. 

A siite ma már évente több mint
egymillió látogatót vonz, így Anglia
egyik legnépszerűbb turisztikai
látványossága. A római fürdők
példája annak, hogy a római
birodalomból származó kultúrára
gyakorolt sok hatás az Egyesült
Királyságban, és még napjainkban is
érdekes.

- A sokféleség tisztelete; a Római
Birodalom nagy hatással volt rá, a
Római Fürdők megmutatják, hogy
milyen kulturális hatással volt
Európára. A látogatók tisztelettel
tekinthetnek a más országok által
végzett munkára, amelyet az
Egyesült Királyság átvett.

Az akadálymentesítés és a
foglalások tekintetében előre
kell foglalni. Kézi audioguide/
fülhallgató biztosított. A kísérő
gondozók ingyenesen
utazhatnak. Braile információs
panelek/ átiratok kérésre
rendelkezésre állnak. A
személyzet képzést kapott a
stroke-tudatosságról.

https://www.romanbaths.co.uk/

10+

Régészeti lelőhely

Fürdő

A római fürdők 

A York Minster története csaknem
2000 évre nyúlik vissza, a modern
kereszténység születéséig, a római
Yorkig. A templom építése körülbelül
250 évig tartott, és a minster fontos
szerepet játszott a nemzeti
ügyekben. Maga a katedrális a római
kultúra kulturális hatását bizonyítja,
és valószínűleg más kultúrákra is utal. 

A kolostor főbejárata előtt áll Konstantin császár szobra, aki az ókori
történelem egyik legbefolyásosabb személyisége volt azzal, hogy a
kereszténységet a hatalmas Római Birodalom vallásává tette.

- A sokszínűség tiszteletben tartása;
mivel a York Minster jelentős
politikai és történelmi szerepet
játszott a környező területen, a
római katolicizmusból vett
inspirációja lehetővé teheti a
helyszínt meglátogató emberek
számára, hogy felfedezzék a
sokszínűség tiszteletben tartására
való képességüket és az Egyesült
Királyságon kívüli más kultúrák
hatásait.

A York Minster minden területe
megközelíthető, kivéve a
központi tornyot, a Zouche-
kápolnát és a főoltárt. A
minster belülről szükség
esetén rámpákon és lifteken
keresztül is megközelíthető.

https://yorkminster.org/

14+

Történelmi kulturális emlékmű

York Minster katedrális
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Edinburgh

Európa egyik legnagyobb műgyűjteményének ad otthont. Skócia
legnépszerűbb ingyenesen látogatható látványossága, és az Egyesült
Királyság Londonon kívüli leglátogatottabb múzeuma. két részre
szerveződött: Élet és kifejezés. A Life galériák a természettudományt, az
emberi történelmet és az őstörténetet képviselik. Az Expression galériák a
képzőművészeti gyűjteményeket tartalmazzák. A galériában még Monet,
Gauguin és Renoir művei is megtalálhatók.

Skócia egyik legnépszerűbb látogatói
látványossága, a galéria az évek
során számos egyedi műalkotásnak
adott otthont. A világ minden tájáról
érkező és kultúráról kultúrára ható
művészet a galériában szerepet
játszana abban, hogy a látogatók
megismerjék a történelem során a
társadalmi különbségeket és a
különböző kultúrákat az idők során. 

- Elemző és kritikai gondolkodás; a
galéria látogatói a világ minden
tájáról származó művészeti
alkotásokat tekinthetnek meg, és
elemezhetik a művészek nézeteit és
élettapasztalatait saját
kultúrájukban.

Glasgow nyugati részén
található. A helyszínen fizetős
parkolási lehetőség van, de a
hely korlátozott (10 hely kék
kártyával rendelkezőknek
fenntartva). Több buszjárat áll
meg a Kelvingrove előtt. 10
perc sétára a Charing Cross
vasútállomástól. Öt perc séta a
Kelvinhall metróállomástól.
Megközelíthető (liftek állnak
rendelkezésre, több
hozzáférési ponton).
https://www.glasgowlife.org.uk/
Múzeums/venues/kelvingrove-
art-gallery-and-Múzeum

14+

Művészeti Múzeum/ Kiállítás

Glasgow

Kelvingrove Művészeti
Galéria és Múzeum

A galéria által bemutatott művészeti
alkotások a világ különböző
művészeinek különböző
korszakaiban mutatják be, lehetővé
téve a galéria látogatói számára, hogy
elolvassák és megértsék, hogy ezek a
művészek mit akartak ábrázolni az
adott időben. Ez az élmény
önmagában is lehetővé teszi a
látogatók számára, hogy lássák,
milyen hatással volt vagy befolyásolta
a ma látott kultúrát, amely egykor
évszázadokkal ezelőtt alakult ki. 

Különböző művészeti alkotások nagy gyűjteménye, amelyek a világ minden
tájáról származó művészeket mutatnak be. A 13. századtól a 20. századig
terjedő időszakból számos műalkotás értékes élményt nyújt a korabeli
kontextus, valamint a különböző művészek által illusztrált kulturális hatások
megismeréséhez vagy elolvasásához.

- Elemző és kritikai gondolkodás; a
galéria látogatói a világ minden
tájáról származó művészeti
alkotásokat tekinthetnek meg, és
elemezhetik a művészek nézeteit és
élettapasztalatait saját
kultúrájukban.

A galéria egyes részein a
kerekesszékkel való
bejutás/kerekesszékek
használata korlátozott lehet.
Tömegközlekedéssel
megközelíthető /sétálható a
vasútállomástól és több
buszmegállótól. 

https://www.nationalgalleries
.org/visit/scottish-national-
gallery

14+

Művészeti Múzeum/ Kiállítás

A Skót Nemzeti Galéria
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York

A modern kor különböző művészeti koncepcióinak kulturális megismerése, a
Tate a modern művészetet ünnepli a világ és az Egyesült Királyság minden
tájáról.

A modern művészetre összpontosító,
négy galériából álló hálózat az
Egyesült Királyság nemzeti brit,
nemzetközi és kortárs művészeti
gyűjteményét mutatja be. Mindegyik
mű a művész saját kulturális hatását
mutatja be, szerepet játszva a
művészeti közösség modernkori
kulturális hatásában. 

- Elemző és kritikai gondolkodás; a
galéria látogatói a világ minden
tájáról származó művészeti
alkotásokat tekinthetnek meg, és
elemezhetik a művészek nézeteit és
élettapasztalatait saját
kultúrájukban.

Foglalható akadálymentes
parkoló. Többféle
akadálymentesítési igényt,
például autizmust, diszlexiát,
kerekesszékkel való
megközelíthetőséget, stb.
kielégít. 

https://www.tate.org.uk/visit/tate
-modern

10+

Művészeti Múzeum/ Kiállítás

London, St Ives, Liverpool

Tate Britain

Mivel a vasúti rendszer ma is óriási
szerepet játszik az életünkben, a
múzeum összeállítja ezt a történetet
arról, hogyan fejlődött ki, és hogyan
befolyásolta és befolyásolja
kultúránkat napjainkban is.

Az Egyesült Királyság vasúti rendszerének történetét és a mai világra
gyakorolt hatását mutatja be.

- A sokszínűség tisztelete; a
látogatók megtanulhatják értékelni
az európai kultúra különböző
hatásait és azok hatásait a mai
vasúti rendszerre, amely hatalmas
szerepet játszik mai életünkben. 

Kerekesszékkel
megközelíthető/kerekesszékek
állnak rendelkezésre. Többféle
hozzáférési igényt kielégítő,
például fizikai vagy rejtett
fogyatékosság. 

https://www.railwayMúzeum.
org.uk/

7+

Múzeum

Nemzeti Vasúti Múzeum
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Manchester

Tekintse meg a világháborús repülőgépeket és egyéb kiállítási tárgyakat,
amelyek a világ minden tájáról érkeztek, például a csehszlovák századokat.

Mivel a két világháború a mai napig
hatással van minden országra és
annak történelmére, a RAF múzeum
a történelemben használt
repülőgépek múltbeli gyártásán és
befolyásán keresztül mutatja be
ezeket az eseményeket. Számos ilyen
repülőgépet más országokkal
együttműködve befolyásoltak és
állítottak elő. 

- A sokféleség tisztelete; mivel
ezeknek a repülőgépeknek a
gyártásához együttműködésre volt
szükség, a múzeum látogatói
megismerhetik, hogy Európa milyen
nagy hatással volt a történelemre. 

Kerekesszékkel és vakvezető
kutyával közlekedők számára is
megközelíthető.

https://www.rafMúzeum.org.uk/

7+

Háborús Múzeum

Cosford

RAF Múzeum

A múzeum a művészet különböző
médiumainak széles skáláját mutatja
be a nemzetközi történelem során,
és a kultúráknak a társadalomra
gyakorolt hatását a művészeten és a
művészek háttértörténetén keresztül
mutatja be.

Kulturális kitettség a világ minden tájáról érkező művészek különböző
kiállításaihoz.

- Elemző és kritikai gondolkodás; a
galéria látogatói a világ minden
tájáról származó művészeti
alkotásokat tekinthetnek meg, és
elemezhetik a művészek nézeteit és
élettapasztalatait saját
kultúrájukban.

Megközelíthető kerekesszékkel
közlekedők számára, és
többféle akadálymentesítési
igényt is kielégít. Parkolási
lehetőség a helyszínen. A
helyszín egy fő buszjáraton
fekszik, és tömegközlekedéssel
könnyen megközelíthető,
valamint 20-30 perces sétára
van a városközponttól.

https://www.whitworth.manc
hester.ac.uk/

7+

Művészeti Múzeum/ Kiállítás

The Whitworth
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London

Tekintse meg Portsmouth örökségét, fedezze fel Sherlock Holmes világát,
nézzen meg lenyűgöző műalkotásokat, kövesse nyomon a Portsmouth FC
történetét és még sok minden mást.

Portsmouth történetének felfedezése
és a világ egyik legnagyobb
gyűjteménye Sir Arthur Conan Doyle-
ról és híres detektívjéről, Sherlock
Holmesról.

- Kitartás, kritikus gondolkodás,
lelkesedés; a látogatók a híres író,
Sir Arthur Conan Doyle és Sherlock
Holmes híres munkája által
inspirálva érezhetik magukat saját
érdeklődési körükben.

Megközelíthető kerekesszékkel
közlekedők számára, és
többféle akadálymentesítési
igényt is kielégít. helyszíni
parkoló. Busz- és vasútállomás
a közelben. 

https://portsmouthMúzeum.co.
uk/

10+

Művészeti Múzeum/ Kiállítás

Portsmouth

Portsmouthi Művészeti
Galéria

A Southbank Center minden
korosztályt kiszolgál, ahol a látogatók
olyan kultúrát láthatnak, amelyről
korábban nem sok ismeretük volt.
Más országokból érkező előadók,
művészek és vállalkozások
fesztiválokon és egyéb
rendezvényeken látogathatnak el a
Southbank Centerbe, így különböző
kulturális élmények keverednek. 

Művészeti helyszínek komplexuma, ahol a látogatók a művészet, a kultúra és
a piac különböző megnyilvánulásait láthatják és tapasztalhatják meg.

- A sokszínűség tiszteletben tartása;
a Southbank Center
rendezvényeinek látogatói egész
évben megtapasztalhatják a sokféle
kultúrát, ami azt jelenti, hogy az
emberek jobban ki vannak téve a
kulturális különbségeknek és
tiszteletben tartják az ezzel járó
sokszínűséget.

Látogatói asszisztensek állnak
rendelkezésre, a látogatók
feliratkozhatnak a programhoz
való hozzáférésre.

https://www.southbankcentr
e.co.uk/

5+

Rendezvények helyszíne

Southbank Centre
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London

A művészet, a design és az előadás múzeuma. Az emberi kreativitás több
mint 5000 évét felölelő tárgyak, valamint az építészet, bútor, divat, textil,
fotográfia, szobrászat, festészet, ékszerek, üveg, kerámia, könyvművészet,
ázsiai művészet és design, színház és előadás legnagyobb tanulmányai.

A V&A évszázadokon átívelő
alkotások széles gyűjteményével a
múzeum lehetőséget nyújt a
látogatóknak arra, hogy megnézzék,
mit tudnak alkotni a különböző
kultúrákban és tapasztalatokkal
rendelkező emberek. E műalkotások
közül sok a kultúra hatásának
terméke. 

- Elemző és kritikai gondolkodás; a
galéria látogatói a világ minden
tájáról származó művészeti
alkotásokat tekinthetnek meg, és
elemezhetik a művészek nézeteit és
élettapasztalatait saját
kultúrájukban.

Számos buszjárat elérhető,
parkolási lehetőség, londoni
metró 5 perc séta. Segítő
kutyák engedélyezettek, kék
jelvényes parkolási lehetőség,
mobilitási segédeszköz áll
rendelkezésre. 

https://www.vam.ac.uk/

10+

Művészeti Múzeum/ Kiállítás

London

Victoria és Albert
Múzeum

Mivel a tudományos felfedezések
óriási szerepet játszanak mindennapi
életünkben, a Londoni Tudományos
Múzeum úgy mutatja be ezeket a
felfedezéseket, hogy a látogatók
megismerhetik azokat az embereket,
akik a világ minden tájáról
hozzájárultak a felfedezésekhez.
Összességében jelentős hatást
gyakorolva a mai európai kultúrára.

A tudományos múzeum a történelem során tett tudományos felfedezéseket
ünnepelve mutatja be a látogatóknak azokat az eredményeket, amelyek
napjainkra is hatással vannak. 

- Kitartás; a látogatók megérthetik
és csodálhatják azokat, akik
kitartóan küzdöttek tudományos
felfedezéseikért, és ennek tükrében
a látogatók ösztönzést érezhetnek
arra, hogy valami hasonlót
tegyenek és folytassák saját
érdeklődésüket.

Buszjáratok elérhetőek,
parkolási lehetőség, londoni
metró 5 perc séta. Kék
jelvényes parkoló áll
rendelkezésre, bárki számára,
aki hallás, autizmus,
kerekesszékesek számára
segítséget igényelhet. 

https://www.scienceMúzeum
.org.uk/home

7+

Múzeum

Tudományos Múzeum
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Wakefield

A Somerset House Studios egy kísérleti munkaterület London központjában,
amely művészeket, alkotókat és gondolkodókat köt össze a közönséggel. 

A Somerset House olyan témákat
dolgoz fel, amelyek a történelem és
az emberiség mai problémáinak
különböző perspektíváit kínálják. Az
olyan témákat, mint a bolygóra
gyakorolt hatások, a mai éghajlat és a
gyarmatosítás örökségei közötti
összefüggések, olyan közönségnek
mutatják be, akik saját
nézőpontjukkal együtt
kapcsolódhatnak ezekhez a
témákhoz. A művészek és a közönség
közötti ilyen kapcsolatok révén az
európai kultúrára gyakorolt hatások e
kreatív médiumokon keresztül
mutathatók be.

- A sokszínűség tiszteletben tartása;
a rendezvények résztvevői
megtapasztalhatják a sokféle
kultúrát, ami azt jelenti, hogy az
emberek jobban ki vannak téve a
kulturális különbségeknek, a
hálózatnak és tiszteletben tartják a
sokszínűséget. 

Buszjáratok elérhetőek,
parkolási lehetőség nem áll
rendelkezésre, 10 perc sétára
az állomástól. Vakvezető kutyák
engedélyezettek, a
kerekesszékkel való
megközelítés nehézkes lehet
az egyenetlen talaj miatt. 

https://www.somersethouse.org
.uk/

12+

Rendezvények helyszíne

London

Somerset Ház

A Yorkshire Sculpture Park szabadtéri
megközelítésben mutatja be a
különböző művészeti alkotásokat, és
a látogatókat számos művész
szobrain és azok jelentésein
keresztül köti össze saját élményeik
alapján, amelyek közül néhányan
színes háttérrel rendelkeznek, mások
pedig a világ minden tájáról
származnak. A látogatók felfedezhetik
a park történelmét és a társadalom
kultúrára gyakorolt hatását azon
keresztül, amit ezek a művészek
ábrázolhatnak.

Az 500 hektáros Yorkshire Sculpture Park egy szabadtéri szoborkiállítás, ahol
nagyméretű szobrokat tekinthetnek meg a látogatók. 

- Elemző és kritikai gondolkodás; a
park látogatói a világ minden tájáról
származó művészeti alkotásokat
tekinthetnek meg, és elemezhetik a
művészek nézeteit és
élettapasztalatait saját
kultúrájukban.

Parkolási lehetőség/
mozgáskorlátozottak számára.
Vidéken található, így az
odajutáshoz általában
vezetésre/kerékpározásra van
szükség. Vakvezető kutyák
engedélyezettek, a
kerekesszékkel való
megközelítés korlátozott az
egyenetlen talaj miatt. 

https://ysp.org.uk/

10+

Kiállítás/ Park

Yorkshire Sculpture Park
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Bradford

A XVIII. századi nagy északi szövetcsarnokok egyetlen túlélője, az épületek
azon csoportja, amely a középkortól a XIX. század elejéig megtestesítette a
kézzel szőtt textíliák kereskedelmének létfontosságú jelentőségét Yorkshire
nyugati Riding tartományának iparosodás előtti gazdaságában. A kortárs
zenei koncertektől kezdve a lenyűgöző, helyspecifikus előadásokon át a
cirkuszi látványosságig és az utcaszínházig. A szezonális ünnepségek közé
tartoznak a piacok, valamint a különleges étel- és italünnepségek és vásárok.
A vizuális művészetek, a jelentős szobrászati program, a szabadtéri
filmvetítések és a nagyszabású részvételi projektek egész évben életre keltik
az épületet.

A rendezvények látogatói kulturális
és kifejező élmények sokaságában
találhatják magukat. A helyszín
számos érdekes és színes eseményt
fogad, amelyek szerepet játszottak az
európai kultúra egy részének
befolyásolásában. 

- A sokszínűség tiszteletben tartása;
a rendezvények résztvevői
megtapasztalhatják a sokféle
kultúrát, ami azt jelenti, hogy az
emberek jobban ki vannak téve a
kulturális különbségeknek, a
hálózatnak és tiszteletben tartják a
sokszínűséget. 

Nem rendelkezik saját
parkolóval, de a közelben van
parkolóhely, 5 perc sétára a
buszpályaudvartól, 5 perc
sétára a vasútállomástól. A
kerekesszékkel való
megközelítés korlátozott az
egyenetlen talaj miatt,
vakvezető kutyák szívesen
látottak.

https://www.thepiecehall.co.uk/

12+

Múzeum

Halifax

The Piece Hall

Saltaire elrendezése és építészete a
19. század közepének emberbaráti
paternalizmusát és a textiliparnak a
gazdasági és társadalmi fejlődésben
betöltött fontos szerepét tükrözi. A
Salts Mill rávilágít a kereskedelem és
a textilipar fontosságára az európai
történelemben.

 

A világörökség részét képező Salts Mill történelmi művészeti és szobrászati
kiállításoknak ad otthont. Yorkshire örökségi helyszíneként a Salts Mill
elismeri a textilkereskedelem történetét, amely végül is szerepet játszott mai
befolyásolt kultúránkban.

A kulturális élmény által
megszerezhető transzverzális
készségek és ismeretek a
következők:
- A sokféleség tisztelete; A látogatók
megtanulhatják értékelni az
európai kultúra különböző hatásait
és a mai iparágakra gyakorolt
hatásait, amelyek hatalmas
szerepet játszottak a mai
életünkben. 

Saját parkolóval rendelkezik,
kerekesszékkel megközelíthető,
5 perc sétára a
vasútállomástól.
Kerekesszékkel megközelíthető
a bejáratnál, liftek állnak
rendelkezésre, vakvezető
kutyák számára barátságos.

http://www.saltsmill.org.uk/

12+

Művészeti Múzeum/ Kiállítás

Salts Mill
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Mivel a labdarúgás ma már az európai kultúra hatalmas része, a Nemzeti
Futballmúzeum bemutatja a labdarúgás történetét, emlékezetes eseményeit
és fejlődését az évek során.

Mivel a labdarúgás ma az európai
kultúra és az egész világ kultúrájának
hatalmas részét képezi, a
múzeumnak sikerül bemutatnia, hogy
ez a népszerű sportág mennyire
formálta mai kultúránkat. 

- A médiatartalmak elemzése és
értékelése: A kultúra egy-egy
befolyásoló tényezőjének és
fejlődésének történetét a
médiatudósításokon keresztül
olvasni és átlátni konkrét
eseményekről szóló beszámolókon
keresztül.

Segítő állatok engedélyezettek,
lift minden emeletre.
mozgássérült parkolóhelyek a
közelben, akadálymentesített
mosdók, kerekesszékek
kérésre. 

https://www.nationalfootballMúz
eum.com/
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Manchester

A Nemzeti Labdarúgó
Múzeum
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Manchester

A mai világunkat alakító történelem
kulcsfontosságú pillanatait bemutató
Néprajzi Múzeum lehetővé teszi a
látogatók számára, hogy saját
szemükkel lássák, hogyan változtatták
meg az emberek a mai törvényeket
és társadalmat. Ez nemcsak az
Egyesült Királyságot, hanem Európát
is érinti. 

A Néprajzi Múzeum a demokrácia, a migráció, a politika, a kereskedelem stb.
történetével foglalkozik. 

A kulturális tapasztalatok révén
elsajátítható transzverzális
készségek és ismeretek a
következők:
- Kitartás, kritikus gondolkodás; a
látogatók megértést és csodálatot
fejleszthetnek azok iránt, akik
kitartóan küzdöttek a jogaikért és a
törvények változásaiért, ennek
tükrében a látogatók kritikus
gondolkodásra és saját érdekeik
követésére ösztönözhetik magukat.

Nincs helyszíni parkoló, 2 perc
sétára a buszpályaudvartól, 2
perc sétára a vasútállomástól.
Teljesen hozzáférhető többféle
követelménynek, például
kerekesszékkel, vakvezető
kutyákkal, autizmussal stb. 

https://phm.org.uk/
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Felfedezések a világ minden tájáról, az európai utazási történetektől a
csillagászati leletekig, a Tengerészeti Múzeum olyan történelmi történeteket
vagy tárgyakat gyűjt és mutat be, amelyek megváltoztatták a mai világunkat. 

A Tengerészeti Múzeum a világ
minden tájáról származó kutatások
és felfedezések széles skálájával
együttműködve világít rá a
történelmet megváltoztató, talán
kevésbé ismert tényekre és
történelmi eseményekre. Függetlenül
attól, hogy hol történtek ezek a
felfedezések, a múzeum a történelmi
és befolyásos események
gyűjteményét ünnepli. 

- A sokféleség tiszteletben tartása:
A nemzetközi felfedezések és
leletek tiszteletben tartásának
fontosságával kapcsolatos
készségek.

A weboldal részletes
nyilatkozatot tartalmaz a
hozzáférhetőségről és az
alaprajzokról.
Tömegközlekedés elérhető,
parkolás nem lehetséges.

https://www.rmg.co.uk/national-
maritime-Múzeum

7+

Múzeum

London

A Nemzeti Tengerészeti
Múzeum
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Cheshire

A kertben számos tárgyi emléket
mutatnak be a római múltból,
kiemelve a római birodalom
történelmét és a római birodalomnak
az Egyesült Királyság városaira,
például Chesterre gyakorolt hatását. 

A Chester Roman Gardens egy kis kert- és parkkomplexum, amely számos
római kori leletet és tárgyi emléket tartalmaz és mutat be, amelyeket a római
kori Chester különböző helyszíneiről gyűjtöttek össze.

- Nyitottság és kritikus
gondolkodás: A látogatók
észrevehetik, hogy a Római
Birodalom milyen nagy hatással volt
Európára, az építészetével a
rendszerük vagy vallásuk egyes
aspektusaira. Fejleszthetők a más
kultúrákból származó hatások
elismerésének és e szempontok
összehasonlításának képességei,
amelyek ma is megvannak. 

Minden terület megközelíthető,
de mivel szabadtéri parkról van
szó, egyes területek
nehezebben megközelíthetőek,
mint mások. 
http://www.cheshirenow.co.
uk/roman_gardens.htm
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A Whitechapel Galéria a világ minden tájáról származó művészetével
kulturális élményt nyújt a látogatóknak, akik szeretnék megnézni a
különböző kiállítási tárgyakat és a legkülönbözőbb hátterű művészek
alkotásait. 

A Whitechapel Galéria a nemzetközi
történelem során a művészet
különböző médiumainak széles
skáláját mutatja be, és a kultúráknak
a társadalomra gyakorolt hatását a
művészeten és a művészek
háttértörténetén keresztül mutatja
be.

- A sokszínűség tiszteletben tartása:
Mivel számos műalkotás
mindenféle háttérrel rendelkezik,
továbbfejleszthetők a különböző
művészeti generációk és hátterük
megértésének készségei.

Segítő állatok engedélyezettek,
a kék kártyával rendelkezők
ingyenesen parkolhatnak,
hangos túrák. 1 perc séta az
Aldgate East metróállomástól,
3 busz megáll a galéria előtt. 

https://www.whitechapelgallery.
org/

12+

Művészeti galéria

London

Whitechapel Galéria
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London

A Nemzeti Galéria a műtárgyak széles
skálájával világít rá a történelmet
túlélt eredeti kiállítási tárgyaira. A
galéria látogatói a művek
megismeréséből megtudhatják, hogy
az egyes, a művészet által ábrázolt
jeleneteket hogyan ábrázolták a világ
minden táján a társadalmi hatások,
vagy talán némi hasonlóságot is
felfedezhetnek. 

Több mint 700 év művészete mutatja be a kultúra fejlődését és hatásait a
történelem során.

- Elemző és kritikai gondolkodás: a
galéria látogatói a világ minden
tájáról származó művészeti
alkotásokat tekinthetnek meg, és
elemezhetik a művészek nézeteit és
élettapasztalatait saját
kultúrájukban.

Rendkívül akadálymentesített
(BSL tolmácsolt előadások,
Braille-írás tolmácsolás, élő
beszéd feliratozás), kerekes
kocsik állnak rendelkezésre,
segítő kutyák szívesen látottak.
Rendszeres és kék kártyával
rendelkezők számára kijelölt
parkolóhelyek a közelben.

https://www.nationalgallery.o
rg.uk/
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Szófia

Számos időszaki és digitális kiállítás. Az állandó gyűjtemény meglehetősen
nagy. A múzeum gyűjteménye többek között a következőket tartalmazza:
https://historyMúzeum.org/en/collections/: Bolgár történelem és fejlődés;
balkáni történelem és fejlődés; bolgár kultúra, kincstár, művészet és
népviselet; fegyverek, a régiót befolyásoló háborúk, európai beáramlás;
bolgár misszió az Antarktiszon és még sok más, az időszaki kiállításoktól
függően is.

Minden országnak van nemzeti
történelmi múzeuma, így sok
összehasonlítást lehet tenni. Az itteni
kiállítások nemcsak a bolgár
történelmet mutatják be, hanem a
Balkán, a régió és tágabb Európa
történelmét is. Elég szemléletesen
lehet látni a történelmi fejlődést, a
változásokat és a különböző
korszakokat, és mindezt
perspektívába lehet helyezni. Az
európai beáramlás Bulgáriába és
Bulgáriából is látható.

Tudás: Bolgár történelem és
fejlődés; balkáni történelem és
fejlődés, bolgár kultúra, kincsestár,
művészet és népviselet; fegyverek,
a régiót befolyásoló háborúk,
európai beáramlás; bolgár misszió
az Antarktiszon és még sok más, az
időszaki kiállításoktól függően.
Képességek: Meghallgatás,
prezentációs készségek, szociális
készségek, interakciók.

- Emberi erőforrások,
segítségnyújtás: nagy létszámú
idegenvezetői csapat -
Akadálymentesítés (fogyatékkal
élők számára) + a személyzet
felkészültsége - hozzáférhető -
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések,
nyelvek - jó infrastruktúra,
felkészült személyzet, bolgár és
angol nyelvű túrák és táblák,
más nyelvű audio túrák is
rendelkezésre állnak.

https://historyMúzeum.org/en/ 

Múzeum

Szófia

Nemzeti Történeti Múzeum

A bolgár történelem megértése
műtárgyakon és régészeti leleteken
keresztül, valamint a nemzetközi és
multikulturális hatások nyomon
követése a bemutatott időszakokon
keresztül. 

A távoli múltból a 18. századig a mai Bulgária területén élő törzsek és
népek kultúrájának teljes körű tanulmányozására terjed ki. A NAIM-BAS
nemzeti központja és koordinátora a Bulgáriában folyó terepkutatásoknak,
és tudományos és módszertani ellenőrzést gyakorol ezek felett. A
Régészeti Múzeum ad otthont Bulgária legnépesebb gyűjteményeinek,
kiállításai pedig arról árulkodnak, hogy az ország egyik legfontosabb
központja a mai Bulgária kulturális örökségének népszerűsítésében.
Tudományos és múzeumi potenciálja a NAIM-BAS-t Délkelet-Európa
legnagyobb kutató régészeti egységévé teszi.

A kulturális élményekkel, azok
típusaival, tanulási eredményeivel
és előnyeivel kapcsolatos ismeretek
bővülése; a tanulási készségek és
ismeretek javulása; a kulturális
élmények előnyeinek tudatosítása;
a hallgatási és szövegértési
készségek javulása, a megtekintett
témával kapcsolatos ismeretek
bővülése; a téma további
megtekintése vagy tanulmányozása
iránti érdeklődés növekedése.
Bolgár kultúra, régészet, régészeti
lelőhelyek stb. 

Központi elhelyezkedés,
tömegközlekedés elérhető -
Akadálymentesítés (fogyatékkal
élők számára) + a személyzet
felkészültsége - földszinten
megközelíthető -
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések,
nyelvek - bolgár és angol nyelv.

http://naim.bg/en/content/ca
tegory/400/52/

http://naim.bg/en/home/

Múzeum

Nemzeti Régészeti
Intézet
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Szófia

Ez a Szófia történetének szentelt múzeum a mecset mögötti csodálatos
egykori fürdőépületben kapott helyet. Többéves restaurálási és tervezési
munkálatok után 2015. szeptember 17-én nyitotta meg kapuit a
nagyközönség előtt. Nyolc teremben több mint 1000 kiállítási tárgy található
az i. e. 6000-től napjainkig; a sok kiállított tárgy között van egy rekonstruált
neolitikus ház, egy régi újságos stand, jelmezek, Marie Antoinette
lovaskocsija és egy aranyóra, amelyet Viktória királynő ajándékozott
Ferdinánd hercegnek. Az állandó kiállítások mellett rendszeresen rendeznek
időszaki kiállításokat is. 

A város fejlődésének megértése a
különböző történelmi korszakokon
keresztül, valamint más országok és
kultúrák befolyása.

Fokozott ismeretek a kulturális
tapasztalatokról, azok típusairól,
tanulási eredményeiről és
előnyeiről; javuló tanulási
készségek és ismeretek; a kulturális
tapasztalatok előnyeinek
tudatosítása; javuló hallgatási és
szövegértési készségek, javuló
ismeretek a megtekintett témáról;
fokozott érdeklődés a téma további
megtekintése vagy tanulmányozása
iránt. 

Központi elhelyezkedés,
tömegközlekedés elérhető
Akadálymentesség (fogyatékkal
élők számára) + a személyzet
felkészültsége. Nagy része nem
hozzáférhető kerekesszékkel -
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések,
nyelvek- biztonsági
intézkedések igen, nyelvek-
bolgár, angol, orosz,
infrastruktúra- komplex.

http://www.SzófiahistoryMúzeu
m.bg/en/

Múzeum

Szófia

Szófia Történeti Múzeum

Az adott időszak politikai
rendszerének megértése és
ismerete, valamint annak hatása az
emberek életére, kultúrájára és
gondolkodásmódjára a szocialista
rendszeren belül és kívül. 

A kiállítás a bolgár szocialista uralom időszakából (1944-1989) származó
műveket mutat be. A monumentális szobrászat több mint 70 alkotását
állítják ki egy 7500 négyzetméteres parkban. Különleges talapzaton állítják
ki azt a nagy ötágú csillagot, amely a Szófia központjában álló egykori
pártházat koronázta. Egy 550 négyzetméter alapterületű teremben
telektematikai elven működő időszaki kiállítások mutatják be a művészet
ideológiai formáit. A videóteremben archív és dokumentumfilmeket
vetítenek.

Fokozott ismeretek a kulturális
tapasztalatokról, azok típusairól,
tanulási eredményeiről és
előnyeiről; javuló tanulási
készségek és ismeretek; a kulturális
tapasztalatok előnyeinek
tudatosítása; javuló hallgatási és
szövegértési készségek, javuló
ismeretek a megtekintett témáról;
fokozott érdeklődés a téma további
megtekintése vagy tanulmányozása
iránt. 

Elhelyezkedés,
tömegközlekedés a városon
belül, rendelkezésre álló
tömegközlekedési eszközök -
Megközelíthetőség (fogyatékkal
élők számára) + a személyzet
felkészültsége- N/A -
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések,
nyelvek- bolgár, angol,
biztonsági intézkedések igen

https://nationalgallery.bg/bg/vi
siting/Múzeum-of-socialist-art/

Múzeum

Szocialista Művészeti
Múzeum
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Szófia

Az egykori palota keleti szárnyában található Múzeum betekintést nyújt a
bolgár folklórba és hagyományokba, többek között a húsvéti tojásokba és
kenyerekbe, valamint a különböző régiók viseleteibe. Bár 1878-ban kezdték
el nyitni, sok értékes kiállítási tárgy elveszett az 1944-es bombázás során, és
talán a legérdekesebb kiállítási tárgy a gyönyörűen faragott fából készült
mennyezet.

A kultúra és a hagyományok
megértése és ismerete, valamint
annak, hogy ezek hogyan
kapcsolódnak össze a különböző
tájegységek hatásával.

Fokozott ismeretek a kulturális
tapasztalatokról, azok típusairól,
tanulási eredményeiről és
előnyeiről; javuló tanulási
készségek és ismeretek; a kulturális
tapasztalatok előnyeinek
tudatosítása; javuló hallgatási és
szövegértési készségek, javuló
ismeretek a megtekintett témáról;
fokozott érdeklődés a téma további
megtekintése vagy tanulmányozása
iránt.

Központi és szállítás
rendelkezésre áll.
Megközelíthetőség (fogyatékkal
élők számára) + a személyzet
felkészültsége - nehéz
megközelíthetőség a
fogyatékkal élők számára
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések,
nyelvek - korlátozottan
elérhető személyzet, bolgár és
angol nyelvű feliratokMúzeum.

Múzeum

Szófia

Néprajzi Múzeum

A művészet nemzeti és nemzetközi
szintű megértése, összehasonlítási
képesség, valamint a kulturális és
történelmi hatások figyelembevétele.

Az 1948-ban alapított Nemzeti Galéria Bulgária legnagyobb művészeti
múzeuma, több mint 41 000 festményt, szobrot, grafikát, díszítőművészeti
és kortárs műalkotást tartalmaz. A bolgár földek keresztény művészetének
leggazdagabb gyűjteményével rendelkezik (4-19. század), büszkélkedhet a
bolgár mesterek legmagasabb teljesítményeivel a nemzeti megújulástól
napjainkig, az európai művészet (15-20. század) példaképeivel, valamint
Ázsiából, Afrikából és Amerikából származó egyedülálló műalkotásokkal. A
Nemzeti Galéria a kortárs trendeknek és gyakorlatnak megfelelően a
közönség számára nyitott múzeumként határozza meg küldetését, amely
megőrzi, tanulmányozza és gazdagítja a bolgár és külföldi művészet
nemzeti gyűjteményét a jelen és a jövő generációi számára.

Fokozott ismeretek a kulturális
tapasztalatokról, azok típusairól,
tanulási eredményeiről és
előnyeiről; javuló tanulási
készségek és ismeretek; a kulturális
tapasztalatok előnyeinek
tudatosítása; javuló hallgatási és
szövegértési készségek, javuló
ismeretek a megtekintett témáról;
fokozott érdeklődés a téma további
megtekintése vagy tanulmányozása
iránt. 

Központi, tömegközlekedés
elérhető Akadálymentesség
(fogyatékkal élők számára) + a
személyzet felkészültsége- nem
eléggé felkészült a fogyatékkal
élő látogatókra Infrastruktúra,
személyzet, biztonsági
intézkedések, nyelvek-
biztonsági intézkedések igen,
bolgár és angol nyelven

https://nationalgallery.bg/

Múzeum/Galéria

Nemzeti Galéria
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Szófia

A Múzeum kiállításai témák, kronológia és gyűjtemények alapján
szerveződnek. Gyűjteményeink egymillió értéktárgyából 28 000 kiállítási
tárgyat mutatunk be. A tematikus kronológiai galériákban, amelyek a bolgár
hadsereg fejlődését mesélik el, a hangsúly a fegyveres erőknek a nemzeti
egyesülésért vívott háborúkban való részvételén van. A gyűjteményi termek
fegyvereket, kitüntetéseket és egyenruhákat mutatnak be - a Múzeum
legrégebbi és leggazdagabb gyűjteményeit. A könyvtárban mintegy 15 000
kötetnyi szakirodalomhoz lehet hozzáférni.

A Nemzeti Hadtörténeti Múzeum
(NMMH) állami múzeum, amely
megalakulása óta a Honvédelmi
Minisztérium (a Hadügyminisztérium,
illetve a Honvédelmi Minisztérium)
struktúrája. A nemzeti és európai
hadtörténelemhez kapcsolódó
kulturális értékeket szerez, őriz, kutat
és közvetít. Az NMMH működése az
állam teljes területére kiterjed.

Hadtörténeti ismeretek, a térség
változó térképének, a hatásoknak
és a fegyvereknek a megismerése.
Prezentációs készségek. Továbbá
egy tanfolyam a katonai oktatásról
az alábbiak szerint. Biztosítja az
állampolgároknak az ország
védelmére vonatkozó
kötelességeiről, a fegyveres
konfliktus válsághelyzet esetén
meghozandó túlélési
intézkedésekről, valamint a
fegyveres erők küldetéseiről és
feladatairól szóló ismeretek
elsajátítását.

Múzeum

Szófia

Nemzeti Hadtörténeti
Múzeum

Az "Ivan Vazov" Nemzeti Színház a
legkorábbi és legmeghatározóbb
bolgár színpad, amely gazdag múltra
tekint vissza, szilárdan rögzült a
hagyományokban, és a jelen
modernitásában is tekintélyt
parancsolóan és proteikusan jelen
van. A színház a kortárs és klasszikus
darabok széles repertoárját kínálja,
amely a lehető legszélesebb
közönségréteget szólítja meg.
Bulgária egyik leghíresebb írójáról
elnevezve, kapcsolatot teremt az
irodalommal és a világ többi részével. 

Az Ivan Vazov Nemzeti Színház Bulgária nemzeti színháza, egyben az
ország legrégebbi és legjelentősebb színháza, valamint Bulgária
fővárosának, Szófiának egyik fontos nevezetessége. Különös figyelmet
fordítanak a nemzeti drámaírás fejlesztésére, ugyanakkor a Nemzeti
Színház három színpada nyitott minden innovatív és figyelemre méltó
alkotói törekvés előtt. A Nemzeti Színház lenyűgöző, több mint egy
évszázados múltra tekint vissza. Bulgária kulturális életének központjává
válva emlékezetében őrzi a legnagyobb bolgár rendezők és színészek
színpadán aratott diadalokat; a nemzeti költők és írók munkásságát, akik
az évek során hozzájárultak a színházhoz.

A bolgár színház fejlődésének és a
kulturális életben betöltött
jelentőségének ismerete 1904-től
kezdődően, színházi előadások és
örökség, előadási és prezentációs
készségek.

Központi, tömegközlekedés
elérhető Akadálymentesítés
(fogyatékkal élők számára) + a
személyzet felkészültsége- NA
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések,
nyelvek- bolgár

https://nationalSzínház.bg/en

Tömegközlekedés elérhető
Akadálymentesítés (fogyatékkal
élők számára) + a személyzet
felkészültsége -
akadálymentesítés a
fogyatékosságtól függően
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések,
nyelvek - bolgár és angol, a
Múzeum belső része és az
udvari kiállítások.

https://militaryMúzeum.bg/

Színház

Nemzeti Színház "Ivan
Vazov"
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Szófia

A kiállítótermet 1973-ban hozták létre. Itt Javorov fotói és eredeti tárgyai
láthatók, amelyek a költő életének és munkásságának néhány kiemelkedő
pillanatát mutatják be - a régi Csirpan, az iskolai évek Plovdivban, a
távíróhivatalban végzett munkája, a fiatal költő időszaka Szófiában és a
"Misal" ("Gondolat") kulturális körben való részvétele, Javorov és az IMRO,
Mina Todorova , Laura Karavelova, korai halála. A kiállításon személyes és
családi tárgyak, személyes könyvtárának egy része, a költő nyomtatott
kiadásai, dokumentumok, portrék és festmények láthatók. A Múzeum
nagyon értékes szerzeménye a 2001-ben Prof. Ivan Lazarov által
adományozott "Macedónia anyja" szobor.

1973-ban a ház mellett kiállítótermet
építettek, ahol kronologikusan ki
vannak állítva Javorov életének és
munkásságának lényeges mozzanatai
- Csirpan óvárosa, plovdivi iskoláskor,
távíró vándorlás, a fiatal költő
Szófiában és a Misal kulturális
társaságban való részvétele, Javorov
és az IMRO, Mina Todorova, Lora
Karavelova, korai halála; a Múzeum
az évente megrendezett
hagyományos csirpani kulturális
fesztivál házigazdája.

A kultúra, az életmód és az
irodalom, valamint e bolgár író
jelentőségének megismerése,
olvasmányok és irodalmi fesztiválon
való részvétel lehetősége, írás- és
olvasási készség.

Ház-Múzeum

Szófia

Ház-Múzeum "Peyo
Yavorov"

Az orosz ortodox hagyomány mind a
vallás, mind az építészet tekintetében

Az 1907 és 1914 közötti időszakban épült M. Preobrazsenszkij orosz
építész tervei alapján, az orosz nagykövetség kezdeményezésére, az ő
telkén.
A falfestmények orosz művészek alkotásai, Vaszilij Perminov irányításával.
Az ikonosztázon 4 ikon található, amelyek a kijevi Szent Vlagyimir-
székesegyházban található ikonok másolatai. A templom öt kis kupoláját
arany borítja, a harangokat pedig 2. Nyikolaj orosz császár adományozta. A
templomban 1947-ig a külföldön élő, úgynevezett orosz ortodox egyház
szerzetesei dolgoztak, és a templom a számos orosz emigráns bolgár
központja volt. A templomot 1947 után a moszkvai patriarchátus
egyházmegyéjének adták át, amely a mai napig kezeli.

Elhelyezkedés,
tömegközlekedés- központi
elhelyezkedés,
tömegközlekedés elérhető -
Megközelíthetőség (fogyatékkal
élők számára) + a személyzet
felkészültsége- kerekesszékkel
nem megközelíthető -
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések,
nyelvek- a személyzet nem
biztosít idegenvezetést,
önszemlélet

Tömegközlekedés elérhető
Akadálymentesítés (fogyatékkal
élők számára) + a személyzet
felkészültsége -
akadálymentesítés a
fogyatékosságtól függően
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések,
nyelvek - bolgár és angol, a
Múzeum belső része és az
udvari kiállítások.

http://www.javorovhouse.info/?
cid=5

Egyházi/vallási hely

Orosz templom "Sveti
Nikolay Mirlikiiski"
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Szófia

A Szent Alekszandr Nyevszkij pátriárkai székesegyház a legnagyobb ortodox
templom az egész Balkán-félszigeten.
A Szent Alekszandr Nyevszkij székesegyház alapkövét 1882. február 19-én
tették le. Ezzel egy időben két szöveget helyeztek el a templom alapkövében:
az egyiket fémlemezre vésték, a másikat pedig pergamenre írták. Ezekben
örökre megmaradnak az 1877-1878-as történelmi események. A templom
hivatalos megszentelése 1924-ben történt. Mivel a templomnak három
trónusa van, a megvilágítás helye három egymást követő napon -
szeptember 12-én, 13-án és 14-én - van. A Szent Alekszandr Nyevszkij-
székesegyház építésére vonatkozó javaslatot az 1879-ben a régi fővárosban,
Veliko Tarnovóban (Tsarevgrad Tarnov) összehívott Alkotmányozó
Nemzetgyűlés határozata tette.

A közösség és a vallás fontosságának
megismerése a korszakban, valamint
annak megismerése, hogy ez hogyan
befolyásolta a város profilját.
Építészeti, kereskedelmi és vallási
kapcsolatok más európai
országokkal.

történelmi és vallási ismeretek, a
vallás jelentősége a közösségben;
építészeti aláírás

Egyházi/vallási hely

Szófia

Alekszandr Nyevszkij
székesegyház

A templom több korábbi, 4. századi
templom és istentiszteleti hely helyén
épült, amelyek még abból az időből
származnak, amikor a római kori
Serdica városának nekropolisza volt.
A 2. században itt egy római színház
állt. A következő évszázadok során
számos további templomot építettek,
amelyeket aztán a betörő erők,
például a gótok és a hunok
leromboltak.

Történelmi és vallási ismeretek, a
vallás jelentősége a közösségben;
építészeti kézjegy; a különböző
vezetők és országok befolyásának
megértése, valamint a római és
oszmán befolyás és követelmények.

A Szent Szófia-templom a bolgár főváros legrégebbi temploma, a 4.
századból származik. Az elődépületben került sor a valószínűleg 343-ban
tartott szerdahelyi zsinatra, amelyen 316 püspök vett részt. A 14. században
a templom adta a város nevét, amelyet korábban Sredets (Средец) néven
ismertek. a jelenlegi Szent Szófia-bazilika alatt az ókori Szerdica város keleti
nekropoliszából származó temetkezési helyiségeket és három korábbi
templom maradványait állították ki. A negyedik templomépület az V. század
végén, a VI. század elején épült. A feltárt sírok és síremlékek száma mintegy
50 és a III-V. sz. közötti időszakra datálható - kőszarkofágok, temetősírok és
falazott téglasírok - lapos felületű kőlapokkal fedett és boltozott.

Tömegközlekedés elérhető
Akadálymentesítés (fogyatékkal
élők számára) + a személyzet
felkészültsége -
akadálymentesítés a
fogyatékosságtól függően
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések,
nyelvek - bolgár és angol, a
Múzeum belső része és az
udvari kiállítások.

https://www.cathedral.bg/en/h
ome/#

Elhelyezkedés,
tömegközlekedés- központi
elhelyezkedés,
tömegközlekedés elérhető -
Megközelíthetőség (fogyatékkal
élők számára) + a személyzet
felkészültsége- kerekesszékkel
nem megközelíthető -
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések,
nyelvek- a személyzet nem
biztosít idegenvezetést,
önszemlélet

https://www.SzófiahistoryMúze
um.bg/en/chain-offices/

Egyházi/vallási hely

Szent Szófia templom
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Szófia

A Szent Miklós és Szent Panteleimon templom, más néven Boyana templom,
középkori freskóiról híres. A templom az UNESCO védelme alatt álló
kulturális műemlék, 1979-ben felvették a világörökségi listára. A Boyana
templom a színek sokaságával, sokoldalúságával és mély pszichológiai
összetettségű képeivel egyedülálló. Az 1259-ből származó freskók a turnovói
festőiskola 13. századi hagyományait tükrözik. Az ismeretlen mester az
ikonográfia klasszikus kompozícióját követi. Művészi munkássága világos,
tömör, a képek vitalitást, gazdag lelkiséget sugároznak, az ábrázolt donátor
alakok portréjellegét hangsúlyozzák. A festőmester innovatív megközelítése a
Szent Miklós és Szent Panteleimon templomot a világörökségi listára
helyezte.

A régió történelmének jobb ismerete
és annak hatása Bulgária vallási
útjára; az egyházi freskókhoz
hozzájáruló művészek és mesterek
jobb ismerete; a vallás megértése a
különböző bolgár korszakokon
keresztül. 

Az ország történelmének jobb
megismerése; az egyházi
freskókhoz hozzájáruló művészek
és mesterek jobb megismerése; a
vallás megértése a különböző
bolgár korszakokon keresztül. 

Egyházi/vallási 

Szófia

Boyana templom

Keletre a római kori Serdica település
feltárt alapjai találhatók. A templom
ma az UNESCO által védett múzeum.
Ma a Szent György-templom a
legrégebbi kelet-európai ortodox
templom, valamint a második
legrégebbi épület az egész városban,
igazán drámai történelemmel. 

A római kori Rotunda /a Szent György-templom/ a legrégebbi fennmaradt
építmény, amely még mindig eredeti rendeltetését szolgálja Szófia
városában.
A 4. században építették a rómaiak egy meglehetősen bonyolult terv
szerint: egy hatalmas, kör alakú központi terem, amelyet kupola koronáz,
és négy félköríves apszis vesz körül.
A templomot azóta jelentősen megváltoztatták, először a hunok
pusztították el, majd templomként építették újjá, majd az oszmánok
mecsetté alakították át. A római kori Rotundát a közelmúltban
restaurálták, egyszerű, de mégis kitűnő építészete, figyelemre méltó
freskómaradványai és az oltár mögötti egész romkomplexum miatt
érdemes megnézni.

Az ókori történelem ismerete, a
különböző kultúrák és vallások
hatása az építészeti profilra és az
építmények rendeltetésére; 

Központi elhelyezkedés,
tömegközlekedés elérhető
Akadálymentesítés (fogyatékkal
élők számára) + a személyzet
felkészültsége- NA
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések,
nyelvek- bolgár Elhelyezkedés,
tömegközlekedés- központi
elhelyezkedés,
tömegközlekedés elérhető
Humán erőforrás,
segítségnyújtás-korlátozott.
https://bulgariatravel.org/en/th
e-rotunda-st-george-Szófia/

Hegyvidéki terület, busz
elérhető, autós közlekedés.
Emberi erőforrások,
segítségnyújtás - korlátozott.
Megközelíthetőség (fogyatékkal
élők számára) + a személyzet
felkészültsége - nem teljesen
hozzáférhető, a személyzet
nem megfelelően felkészült.
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések,
nyelvek- biztonsági
intézkedések- igen, nyelvek
bolgár és angol (táblák).

http://www.boyanaTemplom.or
g/indexen.htm

Egyházi/vallási hely

Szent György-templom
Rotunda
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Kremikovtzi terület,
Szófia régió

Iván Sándor cár (uralkodott 1331 - 1371) alapította 1341 körül, és az 1382-es
oszmán hódítás után is megmaradt. A kolostortemplomot 1476-ban
felújították és kifestették.
A kolostoregyüttes templomból, lakóépületekből és melléképületekből áll. A
17. században kolostori iskola is működött benne. A kolostor menedéket
nyújtott a forradalmár Vaszil Levszki (1837-1873) számára.
A kolostort kulturális műemlékké nyilvánították. Könyvtárában őrzik korai
liturgikus könyveit és a 4. evangélium kéziratát Kr. u. 1534-ből. Augusztus 15-
ét - Szűz Mária napját választották emléknapnak.

Ismeretek, történelmi és kulturális
tudatosság. Építészetileg sok közös
vonása van a Szófia régió más
korabeli templomaival, köztük a
városban található Nyergesújfalui
Szent Petka-templommal és a
Kremikovci kolostor templomával.
Kapcsolódási pontok találhatók más
regionális vallási helyszínekkel.

Ismeretek, történelmi és kulturális
tudatosság, uralkodók hatása a
vallásos művészetre.

Szófia külvárosa, a Vitosha-
hegység alsó része;
autóbusszal vagy autóval.
Akadálymentesítés
(mozgáskorlátozottak számára)
+ a személyzet felkészültsége-
N/A. Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések,
nyelvek- komplex
infrastruktúra, bolgár és angol
nyelvek, korlátozott
személyzet.

Egyházi/vallási 

Szófia

Dragalevski kolostor
"Szent Mária"

A kolostort a Második Bolgár
Birodalom idején alapították, talán a
14. század közepén Iván Sándor cár
(r. 1331-1371) parancsára. 1398-ban
a Balkán oszmán hódításával, a 14.
század végén a Kremikovci kolostor
elpusztult. A 15. században a
Kremikovci kolostor a bolgár oktatás
és kultúra központja volt. Abban az
időben a kolostorban két iskola
működött a laikusok és egy a papság
számára. 

A második bolgár birodalom idején (12-14. század) alapított és 1493-ban
egy helyi bolgár nemes által újjáalapított kolostor két templomot foglal
magában. Ezek közül a régebbi középkori templom a 15. századi, nagyra
becsült freskóiról nevezetes.

Kaligráfiai hagyományok ismerete;
történelem, hatások, háborúk
hatása az építészetre és a vallásra

Nincs tömegközlekedés. Autóval
érhető el. Humán erőforrás,
segítségnyújtás - nagyon
korlátozott. Megközelíthetőség
(fogyatékkal élők számára) + a
személyzet felkészültsége -
hozzáférhető. Infrastruktúra,
személyzet, biztonsági
intézkedések, nyelvek -
korlátozott. Emberi erőforrások,
segítségnyújtás - korlátozott.

Egyházi/vallási hely

A Kremikovci Szent
György-kolostor 
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Hisarya

Philipopolis római kori mozaikörökségének gazdagsága és pompája
lenyűgöző. A késő ókori művészet igazi remekműve, amely továbbra is
inspirálja a mai generációkat. A filippopolisi püspöki bazilika, a mai Plovdiv
elődje, az ország legnagyobb ókeresztény temploma. Egy Licinius császár
(308-324) idejéből származó érme, amelyet a püspöki bazilika ásatásai során
fedeztek fel, azt a feltételezést szülte, hogy a bazilika az elsők között volt,
amelyeket a kereszténység legalizálása után, 313-ban emeltek a Római
Birodalomban. Méretei, díszítése és központi elhelyezkedése az ókori város
fóruma közelében arra utal, hogy Philippopolisban jelentős és befolyásos
keresztény közösség létezett.

Belső terét keresztény
szimbólumokkal díszített oszlopok,
falfestmények és pazar mozaikpadlók
díszítették. A mozaikok az épület
legjobban megőrzött elemei. Három
szakaszban készültek, két réteget
alkotnak, és összesen 2000
négyzetméteres területet foglalnak
el.

Mozaik hagyományok; történelem,
hatások, művészet és építészet

Bazilika/Múzeum

Plovdiv

A filippopolisi püspöki
bazilika

A helyi történelem megismerése, a
római birodalom és befolyásának
jobb megismerése, a természeti
erőforrások megismerése; a
régészeti lelőhelyek a város nagy
részét átszövik, számos látnivalóval
és idegenvezetéssel.

A várost több ezer évvel ezelőtt alapították, valószínűleg a forró források
miatt. A mai városközpont területén néhány őskori maradványt találtak.
Később trák város lett, majd amikor Trákia a rómaiak kezére került és
római provinciává vált, Hisarya római város lett - a provincia három
legfontosabb városának egyike. Időnként Augusta, Diocletianopolis
(Diocletianus császár után) és még néhány más néven is emlegették. Már
akkoriban is híres üdülőhely volt, amit az is bizonyít, hogy Septimius
Severus császár is meglátogatta a várost.

A történelem jobb megismerése, a
hatalmas régészeti lelőhely
lehetőséget ad az életmód, a
városszerkezetek, az építési
technikák, a kultúra, a természeti
erőforrások felhasználásának stb.
megértésére. 

Számos helyszín,
tömegközlekedés elérhető, de
nem szükséges. Humán
erőforrás, segítségnyújtás-
szervezett idegenvezetésen
keresztül. Akadálymentesítés
(fogyatékkal élők számára) + a
személyzet felkészültsége-
Egyes területek
akadálymentesítettek, mások
nem akadálymentesítettek.
Komplex infrastruktúra,
biztonsági intézkedések, de a
komplexum egyes részein
lehetne javítani.

Központi, tömegközlekedéssel
elérhető. Humán erőforrás,
segítségnyújtás - igen.
Akadálymentesítés (fogyatékkal
élők számára) + a személyzet
felkészültsége- igen,
hozzáférhető. Infrastruktúra,
személyzet, biztonsági
intézkedések, nyelvek- modern,
biztonsági intézkedések
vannak, bolgár és angol
nyelven, valamint számos más
nyelven is tartanak túrákat.

https://www.plovdivmosaics.or
g/contact-us/

Régészeti lelőhely

Hisarya történelmi
komplexum
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Belgradchick

A Baba Vida erőd az egyik legjelentősebb és legjobban megőrzött történelmi
emlék nemcsak Vidin tartományban, hanem egész Bulgáriában. Régi
legendák szólnak róla. Természetesen a történelem teljesen különbözik a
mitológiától. Több mint 20 évszázadon átível. Az ókortól kezdve erődített
létesítmények voltak a stratégiai helyen, éppen a Duna nagy kanyarulatánál.
Ott, ahol most az erőd áll, egykor az ókori rómaiak építettek egy
megfigyelőállást. Ez a Római Birodalom határának része volt. A 3. században
kezdték el építeni körülötte a Bononia nevű erődöt. Később a helyi uralkodó
várává és a város legjobban megerősített épületévé vált (Vidinben a Kaleto
negyed). Az első bolgár birodalom idején a bolgárok a római erőd alapjaira
középkori épületet építettek.

A Baba Vida építése a 10. században
kezdődött, és több szakaszból állt. A
bizánci krónikák szerint Baba Vida
túlélt egy nyolc hónapos ostromot II. A
Vidini erőd a második bolgár
birodalom idején a legjelentősebb
erődítmény volt egész Északnyugat-
Bulgáriában.

Erőd 

Vidin

A Baba Vida erőd

Néhány méterre tőle egy másik
erődítmény maradványai találhatók -
a Latin erődítmény, amely
segéderődítményként szolgált.
A Római Birodalom 395-ben történt
szétválásakor a balkáni területek
Bizánc határain belülre kerültek. A 7.
század végén a Belogradcsik-erőd az
újonnan létrehozott bolgár állam
területére került.

A Belogradchik erőd Belgradchik városától 1,5 km-re található, a híres
Belogradchik-sziklák között.
Az erőd a római kor óta létezik. A rómaiak a Kr. u. 1-3. században a
birodalom új tartományaiban, a Balkán-félszigeten utakat építettek,
valamint erődöket azok őrzésére.
A Belogradchik erőd feladata a Ratsiaria városából (a mai Archar falu
közelében, Vidin régióban) induló út ellenőrzése volt. A rómaiak építették
az erőd legmagasabb részét, amelyet Citadellának neveztek el.

Történelem, oszmán birodalom,
védelmi rendszerek, természet és a
természet hasznosítása az erődök
építésénél

történelem, a szomszédos
országok hatása, háborúk és az
ország uralma, legendák és
mitológia ismerete.

A Múzeum a Duna partján, a
By-river parkban található. Az
erődhöz jelzőtáblák vezetnek.
Ilyeneket még Vidin bejárata
előtt is elhelyeztek.

http://danubeoldrichhistory.ro/
en/the-baba-vida-fortress/

Autóval megközelíthető. Humán
erőforrás, segítségnyújtás - igen.
Megközelíthetőség (fogyatékkal
élők számára) + a személyzet
felkészültsége- kerekesszékkel
nem teljesen hozzáférhető,
egyébként hozzáférhető.
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések,
nyelvek- igen. idegenvezetés
lehetséges.

https://bulgariatravel.org/en/the
-russian-Templom-st-nikolay-
Szófia-city/

Erőd 

Belográdcsik erőd

31

https://www.npg.org.uk/
https://www.npg.org.uk/


Sandanski

A Perperikonban eddig felfedezett emberi civilizáció legkorábbi nyomai a
késő neolitikumból, az i. e. 6-5. évezredből származnak. Ebben az időben az
emberek még nem tanulták meg megmunkálni a sziklamasszívumot:
neolitikus kerámiatöredékeket találtak a szikla természetes hasadékaiban.
Perperikon azonban még nem volt letelepedett falu, hanem istentiszteleti
szikla. 

A sziklába vájt gödröket és a bennük
talált kerámiatöredékeket az i. e. 5.
évezred végére - a 4. évezred elejére
datálták. A kerámia hasonló más
eneolitikus falvakban, például a híres
karanovói dombon találtakhoz. A
fokozatosan lakott sziklakomplexummá
vált terület a bronzkorban tovább
fejlődött. Minden okunk megvan
feltételezni, hogy Perperikon
különösen a késő bronzkorban, a Kr. e.
18-12. században élte első fénykorát,
amely valószínűleg egybeesett a
mükénéi és a minószi civilizáció
csúcspontjával.

Régészeti lelőhely

8+

Kurdzali közelében

Ősi szentély város
Perperikon

A sandanski régészeti parkban több
mint 1000 kulturális és régészeti
leletet talál.
Ezek közé tartoznak a legérdekesebb
leletek az ókori Parthicopolis
városából származó legújabb
régészeti felfedezésekből, amelyeket
a helyi régészek az ókeresztény
komplexum további feltárásán és
helyreállításán dolgoztak. Ezek átfogó
történelmi képet nyújtanak a régióról,
valamint a szomszédos országokkal
és a transznacionális tendenciákkal
és hatásokkal való kapcsolatokról.

A Múzeumot 1936-ban alapították az ókorhoz kapcsolódó helyi műtárgyak
gazdag gyűjteménye alapján. Hivatalosan 1970-ben nyitották meg városi
kulturális intézményként a Blagoevgrádban megrendezett IV. országos
régészeti konferencia alkalmával. A Múzeum régészeti kutatásokat szervez
és végez a mai Sandanski város alatt fekvő ókori település területén.
Reprezentatív gyűjteményekkel rendelkezik sírkőmárványszobrokból és
antik mozaikokból. Munkájának középpontjában a "Ioan püspök bazilika"
ókori lelőhely fenntartása és kiállítása áll. Alapja több mint 11 000 ingó
kulturális értéket tartalmaz. Promóciós és tudományos tevékenységet
végez.

A bolgár történelem ismerete, a
kulturális hatások megértése;
prezentációs készség; részvétel
promóciós és tudományos
tevékenységekben.

A traciaiak előtti időkre visszanyúló
történelmi ismeretek, a kulturális
és kultikus helyek ismerete, a
korabeli művészet és szokások
ismerete, régészeti és
folyamatismeret; esetleges
részvétel a Perperikon művészeti
fesztiválon.

10 km-re Kardzsálitól, autóval
megközelíthető. Humán
erőforrás, asszisztencia - igen.
Megközelíthetőség (fogyatékkal
élők számára) + a személyzet
felkészültsége- nehezen
megközelíthető, némi túrázás
szükséges. Infrastruktúra,
személyzet, biztonsági
intézkedések, nyelvek- komplex
infrastruktúra, idegenvezetés
több nyelven is elérhető.
biztonsági intézkedések
javíthatók.

https://www.perperikon.bg/

Központi tömegközlekedés
elérhető. Humán erőforrás,
segítségnyújtás - igen.
Akadálymentesítés (fogyatékkal
élők számára) + a személyzet
felkészültsége: hozzáférhető.
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések, nyelvek
- igen, minden adott,
idegenvezetés bolgár és angol
nyelven.

http://www.museology.bg/e
n/Múzeums/i72/archaeologi
cal-Múzeum-sandanski

Régészeti lelőhely

Sandanski régészeti
komplexum
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Etara

A Melnik Történelmi Múzeum a Pashova-házban - egy 1815-ből származó
épületben - található. A Múzeum a Sandanski város történelmi múzeumának
leányvállalata.
A Múzeumban a Pirin Macedóniából származó bolgárok életével és
kultúrájával kapcsolatos néprajzi tárlatot hoztak létre. Különös figyelmet
szentelnek a helyi lakosság alapvető megélhetési forrásának, a
bortermelésnek.

A helyi hagyományok és a város
fejlődésének megismerése; a görög
hatás megértése; a traciai borkészítés
hagyományainak megismerése.

Múzeum

16+

Melnik

Történelmi Múzeum
Melnik

A Kézműves utca építészeti
komplexum egy 19. századi
épületekkel rendelkező városi főutcát
reprezentál, ahol aktív kézműves
műhelyek, kereskedelmi üzletek,
kávézó, kézművesek és kereskedők
házai találhatók. A házak
komplexuma Gabrovo és környékén
létező eredeti építészeti minták
másolatait tartalmazza.

Az Etar Regionális Néprajzi Szabadtéri Múzeum rendelkezik Bulgária
egyetlen vízenergiát használó műszaki létesítménygyűjteményével. A
gyűjtemény fokozatosan jött létre, és olyan ma is működő berendezéseket
tartalmaz, amelyeket a Balkán-hegység hegyvidéki lakói használtak
megélhetésükhöz: két vízimalmot, egy tepavitsa tömőmalmot, két
valyavitsa malmot, egy fűrészmalmot, egy fonóműhelyt, két esztergát:
gavanka fatálak és fából készült lombikok számára, valamint egy
köszörűkövet.

Az élet, a kézművesség, a
kereskedelem megértése a
bemutatott időszakban.Történelmi
és hagyományismeret

Javított történelmi és kulturális
ismeretek; prezentációs készségek

Központi elhelyezkedésű a
városban, de
tömegközlekedéssel nagyon
nehezen megközelíthető.
Humán erőforrás,
segítségnyújtás - személyzet
rendelkezésre áll. A helyszín
nem könnyen megközelíthető a
fizikai fogyatékkal élők számára.
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések,
nyelvek - a támogatás és a túrák
bolgár és angol nyelven
zajlanak.
http://visit.guide-
bulgaria.com/a/939/historica
l_Múzeum.htm

Közel Gabrovo, megközelíthető
autóval vagy szervezett buszos
túrákkal. Emberi erőforrások,
segítségnyújtás - igen.
Akadálymentesítés (fogyatékkal
élők számára) + a személyzet
felkészültsége - igen.
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések, nyelvek
- jó infrastruktúra, biztonsági
intézkedések, idegenvezetés
bolgár és angol nyelven.

https://en.etar.bg/

Etar építészeti-etnográfiai
komplexum

Etara
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Nessebar

Begliktash szent hely volt, és itt végeztek szent szertartásokat a Kr. e. II.
századtól a Kr. u. IV. század elejéig. Ezekben az időkben ezeket a területeket
a trák "skirmiani" törzs lakta. A régióban sok kerámiát, érméket,
szerszámokat, fegyvereket stb. találtak.
A szentély sziklaelemei természetes eredetűek, de némelyikük különböző
együttesekbe ("csillagászati óra", "sziklaágy", "szent barlang", stb...)
csoportosult, az elvégzett rítusoktól függően. 

Az elvégzett vizsgálatok kimutatták,
hogy a bronzkor végén (i. e. XIII.
század) már nagy sűrűségű emberi
tevékenység volt itt. A leletek azt
mutatják, hogy a szentélyt elsősorban
trákok látogatták. A termékenység
kultuszával, az anyaistennő, az orfikus
szentté avatással és a hős
halhatatlanná tételével hozták
összefüggésbe.

 Régészeti lelőhely, Sanctuary

10+

Primorsko, Burgasz régió

Beglik Tash

Nessebar egykor fontos
kereskedelmi város volt, és a Deliai
Szövetség tagja volt: az ókori görög
államok szövetsége. A következő
évszázadok során stratégiai
csomópontja maradt a kultúráknak
és korszakoknak, amelyek áthaladtak
ezen a kulcsfontosságú helyen.A mai
Bulgáriában található történelmi
város a Balkán építészeti stílusainak
minden fejlődési szakaszát tükrözi.
Fontos kereskedelmi városként
Nessebar volt az egyik első hely a
világon, ahol elkezdtek érméket
készíteni. 

Eredetileg trák település volt, majd a Kr. e. 6. század elején görög
gyarmattá vált. A félszigeti város azonban nem csak ikonikus és történelmi
korszakok maradványait őrzi. Ez a Fekete-tengeri csomópont
megváltoztatta a világot, hiszen itt találták fel a pénz fogalmát.

A római és középkori falak, a
bizánci és bolgár templomok,
valamint a 18. és 19. századi házak
megőrzött maradványai;
kereskedelemtörténet, érmék, ókori
történelem, a város által és a
városra gyakorolt regionális
hatások.

Ismerkedés az ősi történelemmel,
hagyományokkal, életmóddal,
vallási szokásokkal; nagyon
tanulságos kulturális élmények. A
Stonehenge-hez hasonlónak
mondják, bár sokkal nagyobb.

Távoli, autóval megközelíthető.
Emberi erőforrások,
segítségnyújtás - igen, de
korlátozottan.
Megközelíthetőség (fogyatékkal
élők számára) + a személyzet
felkészültsége - nem
megközelíthető kerekesszékkel;
a személyzet nem felkészült.
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések,
nyelvek- idegenvezetők állnak
rendelkezésre, a biztonsági
intézkedések korlátozottak,
összetett infrastruktúra.

https://greencorridors.burga
s.bg/en/objects/view/48

A városon belül,
tömegközlekedéssel elérhető.
Humánerőforrás, asszisztencia-
nem szükséges.
Megközelíthetőség (fogyatékkal
élők számára) + a személyzet
felkészültsége- hozzáférhető,
nincs kijelölt személyzet.
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések,
nyelvek- jó infrastruktúra, több
nyelven elérhető idegenvezetés.

https://visitworldheritage.com/e
n/eu/ancient-city-of-nessebar-
bulgaria/1eb617dc-07fe-4acf-
b2d0-637f37e1bdcb

A város régi része

Nessebar óvárosa
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 Veliko Tarnovo

Szozopol az egyik legrégebbi város a bolgár Trákia Fekete-tenger partján. Az
első település a bronzkorból származik. A kikötő térségében végzett tenger
alatti feltárások lakóhelyek, kerámiaedények, kő- és csonteszközök
maradványait tárták fel ebből a korból. A város öblében számos, a Kr. e.
második és első évezredből származó horgonyt fedeztek fel, ami az ókor óta
tartó aktív hajózás bizonyítéka. A várost a Kr. e. 7. században Milétoszból
származó görög telepesek alapították Antheia (ógörögül: Ἄνθεια) néven. A
város a következő évszázadokban kereskedelmi és haditengerészeti
központtá vált, és a Fekete-tenger térségének egyik legnagyobb és
leggazdagabb görög gyarmatává vált. Kereskedelmi befolyása a trák
területeken a Kr. e. ötödik századból származó szerződésen alapult, amelyet
a legerősebb trák állammal, az Odriai Királysággal kötött.

Az ősi történelem megismerése, az
építészet változásai, a régió különböző
hatásai; az ország vezetésének hatása
stb. 

A városon belül,
tömegközlekedéssel elérhető.
Humánerőforrás, asszisztencia-
nem szükséges.
Megközelíthetőség (fogyatékkal
élők számára) + a személyzet
felkészültsége- hozzáférhető,
nincs kijelölt személyzet.
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések,
nyelvek- jó infrastruktúra, nem
írnak elő különleges biztonsági
intézkedéseket, több nyelven
elérhető idegenvezetés.

A város régi része

Sozopol

Szozopol óvárosa

Tarnovo több mint két évszázadon át
a Második Bolgár Királyság fővárosa
(XII. század vége - XIV. század). Az a
központ, ahol a középkori állam
életében a legfontosabb politikai,
vallási, közigazgatási és kulturális
kérdésekről döntöttek. A kortársak
spóroltak a "Bogospasniy
Tarnovgrad" "Nagy Tarnov", "Városok
királynője" "... második a szavakban
és tettekben Isztambul után"
epithetonokkal, hírneve messzi
földekre, az "Északi-óceánig" is
eljutott.

A Veliko Tarnovóban őrzött műemlékek a bolgár történelem minden
korszakának és időszakának szellemét megőrizték - az ókortól napjainkig.
Az emberi jelenlét első nyomai a térségben a Kr. e. VI. századból
származnak, a Kr. e. III. évezredből származó trák falut találtak
Cserevgárdon. A középkor folyamán Cserevgárd Tarnov volt a gyöngyszem
a bolgár cárok koronájában. 1185-ben, miután a bolgárok kikiáltották
felszabadulásukat a bizánci uralom alól, Tarnovo lett a Második Bolgár
Királyság fővárosa, és az oszmánok európai inváziójáig Bulgária fővárosa
maradt. 1877. július 7-én az orosz csapatok felszabadították Veliko
Tarnovót. 

Történelem és ismeretek a két
bolgár királyságról, a természet
hatásainak megértése és
hasznosítása, a politika és a
védelmi stratégiák.

Szozopol 1984 óta minden
szeptemberben megrendezi az
Apollonia művészeti fesztivált,
amely színházi előadásokat,
kiállításokat, filmeket, zenei és
táncelőadásokat,
könyvbemutatókat és más
kulturális eseményeket foglal
magában; a látogatók
megismerkedhetnek a
történelemmel és a történelemmel

Elhelyezkedés,
tömegközlekedés- központi,
tömegközlekedés elérhető.
Humán erőforrás,
segítségnyújtás - igen.
Megközelíthetőség (fogyatékkal
élők számára) + a személyzet
felkészültsége - a részlegek nem
hozzáférhetőek kerekesszékkel,
egyébként igen. Jó
infrastruktúra, komplex,
biztonsági intézkedések, de a
látogatóknak óvatosnak kell
lenniük a csúszással, több
nyelven elérhető vezetett és
hangos túrák.

http://www.velikoturnovo.info/e
n/info/About-Veliko-
Tarnovo.html?section=about_vt

Erőd és templom

Tsarevetz
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Bulgari falu

A Pernik városában megrendezett Surva, az Álarcosjátékok Nemzetközi
Fesztiválja a legnagyobb ilyen jellegű rendezvény nemcsak Bulgáriában,
hanem a Balkán-félszigeten is. Az ősi bolgár szokások ma is élő változatait
népszerűsíti. Ezek a bolgár folklórhagyomány fontos részét képezik, és
egyedülálló férfiak és nők előadására szolgálnak. Versenyjellegével a Fesztivál
nemcsak helyszín, hanem egyben verseny is e hagyomány élő edényei, a
Kukeri és a Survakari számára.
Pernik község önkormányzata 1966 óta rendezi meg a Fesztivált. A Fesztivál
1985-ben nemzetközi rendezvény státuszt kapott. 1995-ben a
Karneválvárosok Nemzetközi Szövetsége teljes jogú tagjává fogadta Pernik
várost. 2009 júniusában Perniket a Surva`s és Mumers európai fővárosává
nyilvánították.

Az álarcos rituálék a régi pogány
időkből származnak, és a bolgár
folklórhagyományban még mindig
élnek. A bolgár álarcos játékok főként a
karácsony és húsvét közötti ünnepek
kontextusában fonódnak össze.

Fesztivál, kulturális örökség

Pernik

Surva fesztivál (Kukeri)

A trák történelem és rituálék; a
kereszténység hatása a helyi
rituálékra és rituálékra; a
kommunizmus hatása a rituálékra:
Nehéz nyomon követni a hagyomány
gyökereit, de a kutatók szerint az
egész egy ősi trák rituáléval
kezdődött, amelyet a Napnak
szenteltek, ahol a parázs a Nap
melegét és fényét jelképezi. A rituálét
csak a trák király (aki egyben a
legfőbb pap is volt) végezhette el. 

Nestinari a bolgár szó azokra az emberekre, akik mezítláb járnak az égő
parázson. Magát a szertartást Nestinarstvo-nak hívják. Néhány nestinari
egész napos rituálét végez, amely napnyugta után csúcsosodik ki, amikor
Bulgari falu központját égő parázs borítja be, amelyen a nestinari táncol.
Az ortodox keresztény szentek, Konstantin és Heléna ikonját tartják a
kezükben, amelyről úgy tartják, hogy megóvja őket a bajtól. A nestinari
tánc lépései és dallama egyedülálló. Az UNESCO kulturális világörökségi
listáján védett.

Egy ősi rituálé megtekintése és az
élmény részévé válás; az UNESCO
egyik kulturális örökségének
megismerése; a helyi hagyományok
megismerése.

A pogány időkre visszanyúló
hagyomány kulturális ismereteinek
bővülése, amelynek egy változata a
szomszédos országokban is
megfigyelhető.

 Elhelyezkedés - központi
- Megközelíthetőség (fogyatékkal
élők számára) - igen, azonban
nincs személyzet, ez az egyénre
van bízva.
- Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések, nyelvek
- nem alkalmazható.

 Elhelyezkedés - központi
- Megközelíthetőség
(fogyatékkal élők számára) -
igen, azonban nincs személyzet,
ez az egyénre van bízva.
- Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések,
nyelvek - nem alkalmazható.

http://en.surva.org/Fesztivál.php

Fesztivál, kulturális örökség

Nestinarstvo: Bulgária
tűzönjáró rituáléja
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Görögország

37



Athén 

Az Akropolisz Múzeum egy tematikus Múzeum, amelynek gyűjteményei
egyetlen Régészeti lelőhely, az athéni Akropolisz leleteit tartalmazzák. A 2009
nyarán megnyílt tárlat átfogó képet nyújt a Szent Szikla és lejtőinek jellegéről
és történelmi útjáról.
A Múzeum kiállítási egységei négy szinten láthatók. A földszinten az
Akropolisz lejtőin minden történelmi korszakban kialakult szentélyek és
települések leletei kerülnek bemutatásra. Az első emeleten egy körkörös
útvonalon gyakorlatilag a Szikla csúcsának teljes története kibontakozik, a Kr.
e. 2. évezredtől az ókor végéig. A harmadik emeleten az Akropolisz
legnagyobb templomának, a Parthenonnak a szobrászati díszítése sorakozik.
Az épület aljában az ókori Athén környékének kiterjedt romjai találhatók,
amelyeket a régészeti ásatások hoztak napvilágra.

Az Akropolisz Múzeum kiállítási tárgyai
gyakran járják Görögország más részeit
és a világ többi részét. A Múzeum vagy
más szervek által szervezett időszaki
kiállításokon való jelenlétük hozzájárul
a görög kultúra értékeinek és
eszméinek, valamint művészeti és
társadalmi vívmányainak
népszerűsítéséhez. Továbbá hozzájárul
a különböző emberek közötti
kölcsönös megértés, párbeszéd és
együttműködés kapcsolatainak
megteremtéséhez.

Múzeum

Athén

Az Akropolisz Múzeum 

A Múzeum célja egyrészt a Platón
Akadémia történelmi és régészeti
elemeinek bemutatása, valamint
Platón filozófiájának és
eszmevilágának megközelítése a
modern technológia segítségével,
másrészt az oktatási közösség és a
polgárok tudatosságának és
részvételének növelése az oktatási
és kulturális tevékenységekben. .a
Platón Akadémia Digitális Múzeuma
Athén város önkormányzatának új
épületében, a Platón Akadémián
működik, és természetes kiállítási
tárgyak és multimédiás
alkalmazások sorát foglalja
magában. 

Platón Akadémiája a leghíresebb és leghíresebb az ókori Athén filozófiai
iskolái közül. Az Akadémia területe egykor a helyi hősnek, Akadémosznak
(Ecademosz) szentelt közpark volt, ahol már az archaikus korban a város
három nagy gimnáziumának egyike működött, amelynek célja az athéni
tizenévesek edzése és fizikai gyakorlása volt.

A kiállítás egy "merülés" az időben.
A Platón Akadémia jelenlegi athéni
szomszédságából indul. Az idő
visszafelé repül, és a Régészeti
lelőhely feltárásának és
felfedezésének állomásait követjük
végig. Felkészülünk a Platónnal való
"ismerkedésre". A Múzeum első
termében megismerjük Platónt,
mint történelmi személyiséget, aki
a Kr. e. 4. században élt Athénban.
ai. ugyanakkor megismerjük a
"Platón Akadémia" régészeti
lelőhelyét, mint a helyét, ahol
működött. 

Az Akropolisz Múzeumban minden
korosztály megtapasztalhatja az
Akropolisz Múzeumot a kínálkozó
tevékenységek széles skáláján
keresztül. Régészeti séták és
galériás beszélgetések, kiállítási
programok és iskolai programok,
szórakoztató játékok és kreatív
tevékenységek, valamint zenei és
egyéb rendezvények kínálnak
izgalmas élményeket kicsiknek és
nagyoknak egy egyedülálló
művészeti és kulturális
környezetben.

15 Dionysiou Areopagitou st.,
központi elhelyezkedés,
tömegközlekedés elérhető
(metró-buszok)/
Akadálymentesítés/ A
személyzet felkészültsége/
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések - igen,
nyelvek: angol, görög. 

https://www.theacropolisMúzeu
m.gr/en

Plato Academy Park, központi
elhelyezkedés,
tömegközlekedés elérhető
(metró-buszok)/
Akadálymentesítés/ A
személyzet felkészültsége/
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések - igen,
nyelvek: angol, görög. 

http://www.plato-
academy.gr/en/web/guest/home

Múzeum

Platón Akadémia Digitális
Múzeum 
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Athén 

A Kükládiai Művészeti Múzeum egy élő kulturális intézmény Athén
központjában, amely az égei-tengeri és ciprusi ókori civilizációk
népszerűsítésére összpontosít, különös tekintettel a Kr. e. 3. évezred
kükládiai művészetére. A Múzeum 2. emeletén található első állandó kiállítás
átfogó képet ad az ókori görög történelem során végbement történelmi,
művészeti és technológiai fejlődésről. A 4. emeleti második állandó kiállítás a
klasszikus Athén mindennapi életébe nyújt szemléletes betekintést, gazdag
ismeretterjesztő anyaggal kísérve. Ezzel párhuzamosan a Múzeum
nemzetközi és helyi szervezetekkel együttműködve aktuális kiállításokat
biztosít. 

A Kikládiai Művészeti Múzeum
jelenlegi kiállításai gyakran nemzetközi
és helyi szintű együttműködéseken
alapulnak. A Múzeum Kükládi
Művészeti Gyűjteményének magját
alapvetően a meztelen emberi
alakokat ábrázoló márványfigurák
képezik, amelyek egyszerűségükkel és
absztraktságukkal lenyűgözik a
látogatót, olyan elemek, amelyek a 20.
század legnagyobb művészeit
inspirálták, mint Konstantin Brancusi,
Amedeo Modigliani, Alberto
Giacometti, Barbara Hepworth és
Henry Moore.

Múzeum

Athén

Kükládiai Művészeti
Múzeum 

A Múzeum olyan régiségeket mutat
be a nagyközönségnek, amelyek
Görögországból, Ciprusról,
Egyiptomból, Olaszországból és más
régiókból származnak, és az ókori
görög világról, annak kulturális
eredményeiről, valamint a Földközi-
tenger keleti medencéjével való
kapcsolatairól adnak képet. A
Múzeum időszaki antikvitások egy
része rövid távú kölcsönzésként
görögországi és külföldi
múzeumokba utazik. 

A Nemzeti Régészeti Múzeum a legnagyobb régészeti múzeum
Görögországban és az egyik legjelentősebb a világon. Eredetileg arra
szánták, hogy befogadja az összes 19. századi ásatást, főként Attikából és
az ország más részeiből, de fokozatosan központi Nemzeti Régészeti
Múzeum formáját öltötte, és a görög világ minden részéből származó
leletekkel gazdagodott. Gazdag gyűjteményei, amelyek több mint 11 000
kiállítási tárgyat számlálnak, az ókori görög kultúra panorámáját nyújtják a
látogatónak az őskortól a késő ókorig.

A Múzeum látogatása lehetővé
teszi a közönség számára, hogy az
öt nagy állandó gyűjtemény (az
Őskori Régiségek Gyűjteménye, a
Szobrászati Gyűjtemény, a Váza-
és Ásványgyűjtemény, a Kohászati
Művek Gyűjteménye és a
Görögországi Egyiptomi és Keleti
Régiségek Gyűjteménye) révén
átfogó képet kapjon az ókori
Görögországról.

A Kükládiai Művészeti Múzeum a
görög kulturális örökség egy
egyedülálló témáján alapuló
múzeum, amely a Kükládok
szigetein talált anyagon alapul. A
Múzeumban tett látogatás javítja
a megtekintett téma ismeretét,
lehetőséget ad egy másik ókori
világban tett szellemi utazásra, és
növeli a múlt tudatát. 

4 Neofitou Douka st., központi
elhelyezkedés,
tömegközlekedés elérhető
(metró-buszok)/
Akadálymentesítés/ A
személyzet felkészültsége/
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések - igen,
nyelvek: angol, görög. 

https://cycladic.gr/en

44 28th Oktovriou st., központi
elhelyezkedés,
tömegközlekedés elérhető
(metró-buszok)/
Akadálymentesítés/ A
személyzet felkészültsége/
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések - igen,
nyelvek: angol, görög. 

https://www.naMúzeum.gr/en/

Múzeum

Athéni Régészeti Múzeum
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Delos, Mykonos közelében

A Chalkidai Régészeti Múzeum egy 20. század eleji épületben kapott helyet,
és Evia egész területéről gyűjti a leleteket. A kiállítási tárgyak kronológiai
sorrendben vannak elhelyezve a paleolitikumtól a késő római korig, és az
ewitzi ásatásokból származnak. A látogatás során szerzett tapasztalatok
illusztrálhatják a térségen áthaladó különböző kultúrhullámok kronológiai
fejlődésének megértését, és azt, hogy milyen nyomot hagytak Evia és
általában Görögország több részén. 

A Múzeum kiállítását úgy szervezték
meg, hogy egyrészt a sziget
történelmének felvázolása, másrészt
a különleges tematikus egységek
kiemelése érdekében az ókori
műemlékek különösen
tanulságosnak bizonyuljanak a
látogatók számára. Az udvaron
bemutatott síremlékek, határozatok,
építészeti szobrok és klasszikus,
hellenista és római kori szobrok. 

Múzeum

6+

Chalkida, Evia 

Chalkidai Régészeti
Múzeum

Ezt a kulturális élményt úgy
határozzák meg, hogy az ókor
elemeit helyi szinten tartalmazza.
Ez egy olyan terület, amely
kizárólag régészeti kutatásra
szolgál, és a világörökségi
emlékként van meghatározva. A
sziget feltárását a l' École française
d'Athènes kezdte el, és még mindig
a Franciaország és Görögország
közötti kulturális diplomácia
eszköze.

A Régészeti lelőhely Delos szigetén Apollón és Artemisz istenek
szentélyének és a körülötte kialakult városnak a maradványai. A helyszíni
Múzeumban az ókori görög szobrászat egyik legszebb gyűjteménye
található, valamint a sziget körül végzett ásatásokból előkerült számos
leletet bemutató tárlatok. Ezek a leletek betekintést nyújtanak a sziget
ókori lakóinak mindennapi életébe. A legfeljebb 5 kilométer hosszú és
mintegy 1300 kilométer széles sziget becsült lakossága i. e. 90-ben 30 000
főre tehető.

Delos egy olyan terület, amely
Görögország kulturális
örökségének egyedülálló témájára
épül. Az e helyszínen tett látogatás
javítja a megtekintett téma
ismeretét, lehetőséget ad egy
másik ókori világban tett szellemi
utazásra, és növeli a múlt
tudatosságát. Ezenkívül ez az
ideális lehetőség az ókori kultúrával
való kapcsolatfelvételre, mivel
Delos egy elszigetelt sziget, amelyet
csak látogatásra és archaológiai
kutatásra szántak.

Számos régészeti darab
bemutatása a terület történetének
magyarázatával kombinálva
mélyebb ismereteket nyújt a
történelmi sokszínűségről, a múlt
megbecsülését és lelkesedést a
görög kulturális örökség mélyebb
megismeréséhez. A látogatás a
kritikus gondolkodást is elősegíti,
látva, hogy a kultúrák hogyan
fejlődnek és virágoznak egy
területen. 

Delosra csak egynapos
kirándulással, komppal lehet
eljutni egy másik szigetről.
Leggyakrabban Mykonos a
kiindulópont, de Naxos és Paros
szigetekről is indulnak egynapos
kirándulások. A szigeten
nincsenek szállodák vagy más
szállásadók, a sziget egyetlen
lakója a gondnokok és a
régészek.

13, Eleftheriou Venizelou
Avenue, 34100 CHALKIDA , EVIA
, GREECE/ tömegközlekedés
elérhető (buszok)/ A személyzet
felkészültsége/ Infrastruktúra,
személyzet, biztonsági
intézkedések - igen, nyelvek:
angol, görög. 

http://odysseus.culture.gr/h/
1/gh151.jsp?obj_id=3375

https://www.eviagreece.gr/en/i
tem/archaeological-Múzeum-
chalkis-en/

https://archaeology-
travel.com/greece/visiting-delos-
island/

Múzeum

Delos szigete
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Kréta

Delphi a legenda szerint korábban Pytho, az ókorban egy szent hely volt,
amely Pythia, a fő orákulum székhelye volt, akit az ókori klasszikus világban
fontos döntésekről kérdeztek. A jósda nemzetközi jellegű volt, és a görög
nemzeti érzéseket is táplálta, még akkor is, ha a görög nemzet évszázadokra
volt a megvalósulástól. Az ókori görögök a világ középpontját Delphoiban
látták, amelyet az omphalosz (köldök) néven ismert kőemlékmű jelzett. A
szentély Phókiosz vidékén volt, de az irányítását elvették a phókiaktól, akik
pénzt próbáltak kicsikarni a látogatóktól, és egy amfiktion, vagyis egy főként
Közép-Görögországból kiválasztott személyekből álló bizottság kezébe adták.
 

A görög nyilatkozat újjáalkotása előtt a
kultúra területén számos kérdést más
országok régészeti kérdésekben
valóban érdekelt és érintett szervezetei
oldottak meg. A lelőhelyet először
1880-ban Bernard Haussoullier (1852-
1926) tárt fel röviden az Athéni Francia
Iskola megbízásából, amelynek tagja
volt. Akkoriban Kastri falu lakta, kb. 100
házzal, 200 lakossal. Kastri ("erőd") a
hely I. Theodosius 390-ben történt
lerombolása óta állt ott.

Régészeti terület

Fokida, Arachova közelében

Delfoi 

A Knósszosz-palota Görögország
egyik legjelentősebb ókori
műemléke. Európa legrégebbi
városának is nevezik, és minden
évben európai polgárok és turisták
ezreit vonzza. A krétai Knósszosz-
palota az európai kultúra központja
volt Kr. e. 2800 előtt és Kr. e. 1350
utánig, ma pedig a 9000 évvel
ezelőtti neolitikumból származó
Régészeti lelőhely méltán a világ
egyik leglátogatottabb kulturális
emléke. 

Knósszosz Kréta legnagyobb bronzkori régészeti lelőhelye, és Európa
legrégebbi városának is nevezik.
Már a neolitikumban megtelepedett, a Knósszosz név a Kréta
nagyvárosára vonatkozó ókori görög utalásokból maradt fenn. A
knósszoszi palota végül a minószi civilizáció és kultúra szertartási és
politikai központjává vált. A palotát egy ismeretlen időpontban, a késő
bronzkor végén, i. e. 1380-1100 körül elhagyták. Az ok ismeretlen, de
általában a palotát ért számos katasztrófa egyikét szokták felhozni.

Számos régészeti darab
bemutatása a terület
történetének magyarázatával
kombinálva mélyebb ismereteket
nyújt a történelmi sokszínűségről,
a múlt megbecsülését és
lelkesedést a görög kulturális
örökség mélyebb
megismeréséhez. A látogatás a
kritikus gondolkodást is elősegíti,
látva, hogy a kultúrák hogyan
fejlődnek és virágoznak egy
területen. 

Számos régészeti darab
bemutatása a terület
történetének magyarázatával
kombinálva mélyebb ismereteket
nyújt a történelmi sokszínűségről,
a múlt megbecsülését és
lelkesedést a görög kulturális
örökség mélyebb
megismeréséhez. A látogatás a
kritikus gondolkodást is elősegíti,
látva, hogy a kultúrák hogyan
fejlődnek és virágoznak egy
területen. 

A két Delphis, a régi és az új, a
48-as görög nemzeti úton
található, nyugaton Amfissa és
keleten Livadeia, Voiotia
fővárosa között. Autóval 
Válassza az Athén-Elefsina
irányt, és az Attiki Odos
autópályára érkezik. Ezután a 9-
es kijáratnál térjen le, amely az
E75-ös Athén-Lámia nemzeti
útra irányítja, Lamia felé. A
"Kastro-Orchomenos" kijáratnál
forduljon jobbra, és kövesse a
Livadia-Arachova-Delphi felé
vezető jelzéseket. 
http://odysseus.culture.gr/h/3/
eh351.jsp?obj_id=2507

Kréta szigete, hajó Pireusz
kikötőjéből, Heraklion
önkormányzata, 02, 03, 21-es
buszok.

http://odysseus.culture.gr/h/3/eh
351.jsp?obj_id=2369

Régészeti terület

Knósszosz
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22 Vas. Sofias Ave., 106 75
Athén

A Vergina Múzeum a Haliacmon folyótól délre, a Hérodotosz által leírt
"makedón földön", a Pieria, az ősi "makedón hegység" lábánál fekszik Aigai,
Macedónia első városa, a sok kecske földje ("Aigai" ógörögül kecskét jelent).
Aigai egy különálló falvakból álló város volt, egy "nyitott" városi agglomeráció,
amelynek volt egy központi magja, és körülötte több, különböző méretű
település fejlődött ki. Ez a sokféleség magyarázza nevének többes számú
utótagját (az "ai" diftongus), akárcsak más ókori városok, pl. "Athinai", "Thibai"
vagy "Ferai" neveiben, és tükrözi a klánok arisztokratikus szerkezetén alapuló
társadalom ősi modelljét, amelynek viszonyítási pontja és kohéziós pólusa a
királyi hatalom volt.

A múzeum szervezését úgy
határozzák meg, hogy egyrészt
Macedónia történelmét vázolják fel,
másrészt pedig az ókori műemlékek
bemutatásával a helyiek, a turisták
és a kutatók számára is nagy
mennyiségű elemet nyújtanak.

Múzeum

Aigai

Vergina múzeuma

A középkorban a vallási elem
nyilvánvaló volt a civilizációk
sokaságában. Számos ország,
különösen a kereszténységhez
(ortodox vagy katolikus) közeledő
országoknak van bizánci
művészeti múzeuma is, amelyeket
néha a Nemzeti Vallástörténeti
Múzeumok Múzeuma néven is
nevezhetünk. 

Az Athénban található Bizánci és Keresztény Múzeum Görögország egyik
nemzeti múzeuma. Hatásköre az ókeresztény, bizánci, középkori,
posztbizánci és későbbi korszakok vallási tárgyaira összpontosul, de nem
korlátozódik rájuk, amelyeket kiállít, de emellett megszerzi, befogadja,
megőrzi, konzerválja, nyilvántartja, dokumentálja, kutatja, tanulmányozza,
publikálja és tudatosítja azokat.
A Múzeum birtokában több mint 25 000 műtárgy van. A leletek a Kr. u. 3.
és a 20. század közötti időszakból származnak, és származásuk átfogja az
egész görög világot, valamint azokat a régiókat, ahol a hellenizmus
virágzott.

A Bizánci és Keresztény Múzeum
számos európai ország kulturális
örökségének közös témájára épül,
különösen a vallási örökségre. A
Múzeumban tett látogatás
lehetőséget nyújt az embereknek
arra, hogy megnézzék, hogyan
ötvöződik a művészet a vallással,
hogyan fejlődik a kultúra az évek
során, hogyan válnak a
közhasználatú anyagok mára
múzeumi kiállítási tárgyakká.

A Vergina múzeum a görög
kulturális örökség egy egyedülálló
témájára, a Macedónia területén
talált anyagra épül. A múzeumban
tett látogatás javítja a megtekintett
téma ismeretét, lehetőséget ad egy
másik ókori világban tett szellemi
utazásra, és növeli a múlt
tudatosságát. Ezenkívül esztétikus
és kellemes dekorációban mutatja
be az embereket, és teret teremt
egy igazi felfedezéshez.

Vergina 8 km-re délkeletre
található Veroia városától.
Vergina és Veroia között gyakori
tömegközlekedési kapcsolat
van. Veroia közúti és vasúti
összeköttetésben áll gyakran és
rendszeresen Thesszalonikivel,
valamint közvetlen
összeköttetésben Athénnal.

https://www.aigai.gr/www.aigai.
gr/en.html

Autóbuszok: 022, 060, 203, 204,
204Β 211, 214, 220, 221, 224,
235, 608, 622, 815, Α5, Ε14, Χ14,
X95, 13 METRO 2-es, 3-as vonal
(SYNTAGMA és EVAGELISMOS
állomások).

https://www.byzantineMúzeum.g
r/en/

Múzeum

Bizánci és keresztény
múzeum
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Athén

Monemvaszia Görögország egyik legfontosabb középkori erődvárosa. A világ
egyik legszebb várai közé tartozik. A résztvevők megcsodálhatják a
csodálatos bizánci építészetet, és megérthetik a helyhez kötődő kultúrát és a
régió történelmi jelentőségét.

A várost és az erődöt 583-ban,
Mauricius bizánci császár
uralkodása idején alapították a
szlávok és a görögországi avarok
inváziója elől menedéket kereső
emberek. A Peloponnészosz
inváziójának és megszállásának
történetét a középkori
Monemvaszia krónikája rögzítette. A
középkorból fennmaradtak a
városfalak és számos bizánci
templom.

Történelmi helyszín

5+

Peloponnészosz Laconia

Monemvaszia vára

Összességében a Numizmatikai
Nemzeti Gyűjtemény a világ egyik
leggazdagabb gyűjteménye, a
londoni British Múzeum, a párizsi
Nemzeti Könyvtár, a szentpétervári
Ermitázs, a berlini Bode Múzeum és
a New York-i American Mint
gyűjteménye mellett. 

A korabeli régészet egész Európában elterjedt, és a modern görög állam
közelmúltbeli megalakulása megteremtette a nemzeti kulturális örökség
védelmének feltételeit. Így a Múzeum története kezdettől fogva
közvetlenül kapcsolódott a modern görög állam történetéhez, az egyes
korok társadalmi viszonyaihoz és kulturális irányzataihoz. 

A Nimismúzeumban minden
korosztály megismerheti a
Nimismatic Múzeumot a kínálkozó
tevékenységek széles skáláján
keresztül. Tudományos és
kulturális konferenciák, állandó és
aktuális kiállítások, iskolai
programok, valamint
könyvbemutatók és előadások
kínálnak izgalmas élményeket az
érdeklődőknek. 

A kastély növeli a látogatók
tudatosságát a múltról, tekintve,
hogy a legtöbb berendezési tárgyat
eredeti állapotukban tartják fenn.
Következésképpen a kastélyt
időutazásnak tekinthetjük a
piacokkal, a környező házakkal és
létesítményekkel, amelyek a kastély
kereskedelmi jelentőségét
mutatják be az idők folyamán. a
kulturális örökség és az európai
múlt összefüggéseinek
megbecsülését fejleszti.

Menomvasia 230 70/ Az
Athénból Monemvasia felé
közlekedő autóbuszok Kifissos
KTEL buszpályaudvarról
indulnak. A Kifissos KTEL
buszpályaudvarra az utasoknak
az Omonoiából induló 051-es
busszal vagy az athéni
repülőtérről induló X93-as
busszal kell utazniuk./ Nyelvek:
Angol, görög

https://www.kastra.eu/castleen
.php?kastro=monemvasia

https://www.greeka.com/pelop
onnese/monemvasia/

Iliou Melathron, 12
Panepistimiou st., központi
elhelyezkedés,
tömegközlekedés elérhető
(metró-buszok)/
Akadálymentesítés/ A
személyzet felkészültsége/
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések - igen,
nyelvek: angol, görög. 

http://www.nummus.gr/

Múzeum

Athéni Numizmatikai
Múzeum 
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Athén

A Naxos-torony egy kivételes, 17. századi műemlék a tanulás és a kultúra
templomává változott, eredeti rendeltetését napjainkban is betölti. Amellett,
hogy a műemlék önmagában is élményt jelent, a fesztivál számos zenei,
színházi és kulturális élményt kínál.

A fesztivál fő célja egy mérföldkőnek
számító műemlék bemutatása és
fenntartása, a sziget társadalmi és
kulturális életének felértékelése, a
kulturális turizmus támogatása,
valamint a tágabb értelemben vett
természeti környezet védelme. A
fent említett célokat a kultúrák
sokaságából származó
tevékenységek, például zenei
előadások, filmek, művészeti
kiállítások és színházi előadások
sokaságával teljesíti ki, hogy teljes
mértékben gazdagítsa a látogatók
kulturális élményeit.

Kulturális fesztivál

5+

Naxos sziget

Naxos Fesztivál a Bazeos-
toronyban

A Nemzeti Galéria mindig a
nemzetek közötti megbeszélések
helyszíne, olyan hely, ahol
diplomáciai találkozók valósulhatnak
meg, és olyan alap, amelyet az állam
a görög kulturális tartalmak és
anyagok népszerűsítésére használ.

A Nemzeti Galéria a legmegfelelőbb hely annak, aki a művészeten
keresztül szeretné felfedezni Görögország történelmét. Itt a látogató olyan
műalkotásokat talál, amelyek a görög művészet fejlődését, folyamatát és
fejlődését, de a más országokból érkező hatásokat is bemutatják.

A lelkesedés, a történelem
megismerése a művészeten
keresztül, a motiváció és a görög
kulturális örökség aktualizálása
jellemzi a Nemzeti Galéria
látogatását. Kritikus és innovatív
gondolkodás érhető el, ha az
emberek megpróbálják
összekapcsolni a művészetet a
történelemmel. A kiállítás tartalma
olyan jelentős, hogy a
megtekintett témával kapcsolatos
ismeretek jelentősen bővülnek.

A tevékenységek sokfélesége
elősegíti a kritikai és
interperszonális készségek
növekedését, ami a tartózkodási
helyüket és a látogató által
megszerzett interkulturális
ismereteket illeti. a fent említett
okok miatt a sokféleség magasabb
szintű megbecsülése is előre
látható. A fesztivál a múltnak is
folytatása, hiszen a torony
évszázadok óta kulturális központ,
így a hagyomány folytatódik, hogy
támogatja a tudáscserét.

Bazeos Tower: 17. századi
műemlék, Naxos szárazföldi
részén.

https://www.bazeostower.gr/in
dex.html

https://www.greeka.com/cyclad
es/naxos/sightseeing/bazeos-
tower/

12. km Chora Naxos-Agiassos
út/ tömegközlekedés elérhető
(buszok)/ Akadálymentesítés
fogyatékkal élők számára/ A
személyzet felkészültsége/
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések-igen,
nyelvek: angol, görög. "

https://www.nationalgallery.gr/en
#slide1

Múzeum

Nemzeti Galéria

44

https://www.npg.org.uk/
https://www.npg.org.uk/
https://www.npg.org.uk/


Athén

A gyűjtemény a görög és külföldi művészek modern és kortárs művészetére
összpontosít, beleértve az európai avantgárd olyan mestereinek ritka
alkotásait, mint Cézanne, van Gogh, Gauguin, Monet, Degas, Rodin,
Toulouse-Lautrec, Bonnard, Picasso, Braque, Léger, Miró, Giacometti,
Balthus, valamint olyan kiváló modern görög festők művei, mint Parthenis,
Bouzianis, Vasileiou, Hadjikyriakos-Ghika, Tsarouchis, Moralis, Tetsis és
mások. Ez a múzeum a megfelelő hely arra, hogy a látogató egyszerre sok
ország művészeti mozgalmainak fejlődését láthassa.

A festők és az anyagnak ez a
kombinációja, amely itt,
Görögországban, de Európa
leghíresebb fővárosaiból is
származik, és a világ legismertebb
és legjelentősebb művészei
szerepelnek benne, igazán
nagyszerű lehetőség arra, hogy a
művészet kultúrák közötti hatásairól
beszélgessünk. A Basil és Elise
Alapítvány a diplomáciai kapcsolatok
és Görögország népszerűsítésének
eredménye, amelyet ezek a
személyek folytattak, akik sokat
tettek hozzá az ország kulturális
színvonalához.

Múzeum

Athén / Andros

Basil és Elise Goulandris
Alapítvány

A múzeum átfogó működésével
szeretné népszerűsíteni
Görögország szerepét és segítségét
a modern olimpiai mozgalom
kialakulásában.

A múzeum az olimpiai játékok történetét a modernizmus építészeti
prizmáján, valamint a belsőépítészet és a dekoráció minimalizmusán
keresztül eleveníti fel. A verseny az ókorban kezdődik. A múzeum fizikai,
digitális és interaktív kiállítási tárgyak gazdag gyűjteményére alapozva
meséli el az olimpiai mozgalom történetét a születésétől a modern,
csillogó eseményekig.

Az Athéni Olimpiai Múzeum az
olimpiai nevelés központja kíván
lenni, emléket állít a kultúra és a
sport közötti alapvető
kapcsolatnak. Az olimpiai játékok
izgalmas történetének egyedülálló
utazásán keresztül osztja meg az
olimpizmus elveit a fiatal
generációkkal, megismerteti őket
a sportolókkal, az olimpiai
mozgalom hőseivel, és a
sportolásra ösztönzi őket. Célja,
hogy inspirálja a látogatókat, hogy
minden ágazatban egy jobb
holnapért küzdjenek.

A Basil és Elise Goulandris
Alapítványban kiállított
műalkotások nagy része híres
európai festők, gyűjtők és
alapítványi elnökök adománya. A
Múzeum flóráiban tett sétája során
a látogató először is rádöbben,
hogy az európai országok milyen
hatással voltak a görög
művészekre, majd kritikusan
gondolkodva könnyen megértheti,
hogy a Goulandris házaspár
diplomáciai kapcsolatai milyen
előnyökkel jártak a görögországi
modern és kortárs művészet
tartalma szempontjából.

50 Vassileos Konstantinou st.,
központi helyen,
tömegközlekedés elérhető
(metró-buszok)/
akadálymentesítés fogyatékkal
élők számára/ a személyzet
felkészültsége/ infrastruktúra,
személyzet, biztonsági
intézkedések-igen, nyelvek:
angol, görög.

https://goulandris.gr/en/

https://goulandris.gr/en/collect
ion/highlights

37 A Kifissias boulevard, Galden
Hall, tömegközlekedés elérhető
(metró-buszok)/
akadálymentesítés fogyatékkal
élők számára/ a személyzet
felkészültsége/ infrastruktúra,
személyzet, biztonsági
intézkedések - igen, nyelvek:
angol, görög.

https://athensolympicmuseum.o
rg/en/contact/

Múzeum

Athéni Olimpiai Múzeum
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1 Koumbari St. & Vas. Sofias
Ave., 106 74 Athén

Az athéni Little Paris of Athens fesztivált az Athéni Kulturális Hálózat hozta
létre. A hálózat célja, hogy összegyűjtse, szervezze és befektesse a fiatal
művészek kulturális támogatását az alternatív kulturális intézményekben,
hogy rámutasson Görögország művészi nagyságára, a kulturális térkép
megerősítésére, mint a fesztiválok és ennek eredményeként a kulturális
turizmus, a kulturális és társadalmi értékek támogatása, valamint a kulturális
diplomácia fejlesztése egy nemzetközi kulturális hálózat létrehozását
célozva.

Az Athens Cultural Network egy
olyan nemzetközi kulturális hálózat
létrehozására törekszik, amely egész
Európából származó fiatal
művészeknek lehetőséget biztosít
arra, hogy művészetüket
létrehozzák és népszerűsítsék.
Megpróbálnak európai
együttműködési projekteket
létrehozni galériák és fesztiválok
között, és elősegítik a nemzetek
közötti kulturális diplomáciai
kapcsolatokat.

Fesztivál / Zene - Vizuális
művészetek - Előadások

Athén / Metaxourghio / évente
egy alkalommal

Athéni Kis Párizs Fesztivál

A Benaki Múzeum számos külföldi
múzeummal és művésszel ápol
nagyszerű együttműködést, és
mindig törekszik nemzetközi
hatású projektek létrehozására.
Sokszor kerül sor kiállítások
cseréjére, és a Benaki Múzeum
jelenléte külföldön is nyilvánvaló.
Emellett számos, a múzeummal
azonos jellegű múzeum működik
Görögországban és más európai
országokban.

A Görög Kultúra Benaki Múzeumának Athén egyik legszebb neoklasszicista
stílusú épülete ad otthont, a Nemzeti Kert és a Görög Parlament közelében.
Az épületet Antonisz Benakisz gyűjteményeinek elhelyezésére alakították át
Múzeummá, amelyet ő maga és három nővére, Alexandra, Penelopé és
Argine adományozott a görög nemzetnek. Legutóbbi felújítását (1989-
2000) követően az épületben a görög kultúrát bemutató egyedülálló
kiállítás kapott helyet, amely az őskortól a 20. századig diakronikusan
rendezett. Az épületegyüttes eredeti magját egy szerény építmény képezte.

A Benaki Múzeum lélegzetelállító
kulturális élményt kínál az
embereknek. A művészet számos
különböző megközelítése, mint
például az őskori, ókori görög és
római művészet, bizánci művészet,
történelmi örökségek, posztbizánci
és újhellén művészet, festmények,
rajzok és grafikák gyűjteménye,
valamint egy könyvtár, amely
nagyszerű archívummal
rendelkezik ókori, bizánci és
modern tartalmakból. 

A Basil és Elise Goulandris
Alapítványban kiállított
műalkotások nagy része híres
európai festők, gyűjtők és
alapítványi elnökök adománya. A
Múzeum flóráiban tett sétája során
a látogató először is rádöbben,
hogy az európai országok milyen
hatással voltak a görög
művészekre, majd kritikusan
gondolkodva könnyen megértheti,
hogy a Goulandris házaspár
diplomáciai kapcsolatai milyen
előnyökkel jártak a görögországi
modern és kortárs művészet
tartalma szempontjából.

általában Metaxourghio
területén, központi
elhelyezkedés,
tömegközlekedés elérhető
(metró-buszok)/
akadálymentesítés fogyatékkal
élők számára/ a személyzet
felkészültsége/ infrastruktúra,
személyzet, biztonsági
intézkedések - igen,

https://mikroparisi.eu/

http://athensartnetwork.blogsp
ot.com/

13 Eratosthenous st., központi
elhelyezkedés,
tömegközlekedés elérhető
(metró-buszok)/
Akadálymentesítés
mozgáskorlátozottak számára/
A személyzet felkészültsége/
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések - igen,
nyelvek: angol, görög.

https://www.benaki.org/index.ph
p?lang=en

Múzeum

Benaki Múzeum
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Szaloniki

Az EMST kortárs görög és nemzetközi művészeti alkotásokat szerez, őriz,
dokumentál, kutat és állít ki. A múzeum állandó célja a művészeti és
közművelődési ismeretterjesztés, a kortárs kultúrával kapcsolatos
tudatosság növelése, a tudományos kutatás fejlesztésével és a muzeológia, a
kortárs művészet története és elmélete terén történő szakosodással együtt.
Alapító céljai közé tartozik az innovatív és kísérleti művészeti mozgalmak,
valamint az audiovizuális alkotások új médián keresztül történő
előállításának támogatása.

A reneszánsz végére, amikor a
művészet akadémikus és alapvető
jellege meghatározásra került, az
innovatív és úttörő anyagot
bemutató művészek egy mozgalom
létrehozásának középpontjába
kerültek. Ezt nevezzük ma kortárs
művészetnek. A művészek és
mozgalmak az országok minden
részében hatással voltak egymásra.
Ennek eredményeképpen a Kortárs
Művészeti Múzeum olyan görög
művészek alkotásait gyűjti és állítja
ki elsősorban, akikre a nemzetközi
irányzatok hatottak.

Múzeum

Athén

Nemzeti Kortárs Művészeti
Múzeum

Alapítását az a szilárd, közös
törekvés vezérelte, hogy
szinergiákat teremtsen és közös
célokat tűzzen ki a kortárs görög
kultúra népszerűsítése érdekében
nemcsak helyi és nemzeti, hanem
nemzetközi szinten is. Ennek
eredményeképpen együttműködik
és hálózatot épít ki fontos
görögországi és külföldi kulturális
intézményekkel, és görög és
nemzetközi művészek munkáit
egyaránt bemutatja.

A múzeum négy thesszaloniki múzeum/művészeti helyszín (az Állami
Kortárs Művészeti Múzeum, a Macedón Kortárs Művészeti Múzeum, a
Thesszaloniki Fotográfiai Múzeum és a Thesszaloniki Kortárs Művészeti
Központ) és az athéni székhelyű Alex Mylona Múzeum egyesüléséből jött
létre. Így egyetlen nagy, integrált, integrált közintézmény, amely modern és
kortárs művészetet, fotográfiát, szobrászatot és kísérleti művészetet mutat
be.

A kiállított modern és kortárs
művészet széles skálája elősegíti a
közönség kulturális művelődését,
és minden társadalmi csoport és
korosztály számára elérhetővé
teszi a művészetet.

A múzeumban szerzett
tapasztalatok mindenkit arra
ösztönöznek, hogy elgondolkodjon
a kortárs történelemről. Sőt, az
embereket a kiállítás arra inspirálja,
hogy növeljék a kortárs
művészettel kapcsolatos
tudatosságot, további kutatásokat
végezzenek és tényeket
keressenek. Számos kiállítási tárgy
politikai jellegű, és lehetőséget ad a
látogatóknak arra, hogy a
művészeti elemeket
összekapcsolják a történelmi
elemekkel. A múzeum nemzetközi
jellege kibővíti a kultúrák közötti
párbeszédet, és megköveteli a
sokféleség tiszteletét, a toleranciát
és a nyitottságot.

Kallirois blv&Amvrosiou Fratzi,
központi elhelyezkedés,
tömegközlekedés elérhető
(metró-buszok)/
Akadálymentesítés/ A
személyzet felkészültsége/
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések - igen,
nyelvek: angol, görög.

https://www.emst.gr/

5 különböző múzeum-5
különböző helyszínen, központi
helyen, tömegközlekedéssel
elérhető (metró-buszok)/
Fogyatékkal élők számára
akadálymentesítés/ A
személyzet felkészültsége/
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések - igen,
nyelvek: angol, görög.

https://www.momus.gr/en/

Múzeum

MOMUS - Szaloniki Vizuális
Művészeti Múzeumok
Fővárosi Szervezete
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Athéni mozik / évente
egyszer

Az Athéni és Epidauroszi Fesztivál Görögország vezető kulturális szervezete
és Európa egyik legrégebbi, folyamatosan működő fesztiválja. A fesztivál 65
éven át a nemzetközi és a helyi szcéna legnagyobb zenei, tánc- és
színházművészeit látta vendégül, a legrangosabb görög és nemzetközi
szervezetekkel együttműködve, és nagy közönséget vonz a világ minden
tájáról.

Az Athén és Epidaurosz Fesztivál
egy évente egyszer megrendezésre
kerülő projekt, amikor a világ
minden tájáról érkező művészek
képviselik országukat a fesztiválon
való részvételükkel, amelyet az
Epidauroszban, az egész világ
számára a kultúra szimbólumában
rendeznek meg. A projekt fő célja a
kultúrák közötti párbeszéd és a
kulturális eszmék cseréje a színház,
a zene, a képzőművészet és a tánc
segítségével.

Színház / Zene / Tánc / Opera
/ Vizuális művészetek

Athén / Epidaurosz / évente
egyszer

Athéni Epidaurosz Fesztivál

A fesztivál során a megtekinthető
filmeket úgy választják ki, hogy
azok minden országból és
minden érdeklődési körből
vonzzák az embereket, és a
fesztivál célja az is, hogy
párbeszédet teremtsen Európa
polgárai között, amelyet egyszerre
lehet szellemi és gyakorlati
szinten folytatni. Számos európai
ország szervez filmfesztivált
annak érdekében, hogy közelebb
hozza egymáshoz az embereket
és elősegítse a kulturális
élményeket.

A júniustól augusztus végéig tartó Athéni Szabadtéri Fesztivál elsődleges
célja, hogy ráirányítsa a figyelmet Athén központjára és külvárosaira, hogy a
lakosok és a látogatók újra megismerjék a várost, amelyet szeretünk nem
szeretni, mint olyan várost, amely egyszerre modern európai város és
egyedülálló turisztikai célpont.

A különböző filmek látványán
keresztül az embereknek
lehetőségük van más kultúrák és
civilizációk jellemzőinek
megismerésére. Számos filmet
mutatnak be Athén főbb területein
annak érdekében, hogy az emberek
felfedezhessék Athén városát és
kultúráját, de Athén és más városok
közötti kombinációt is, amelyeket a
filmek képviselnek. Ez egy módja a
kultúrák közötti párbeszéd
megvalósításának, amely egyben
kikapcsolódást is jelent.

Ez a fesztivál a különböző művészeti
ágak kombinációja nemzeti és
nemzetközi szinten. Ennek
eredményeképpen az emberek
magas színvonalú interkulturális
párbeszédben vesznek részt, amely
megköveteli a más kultúrák és más
nemzetek vonásai iránti tiszteletet
és a nyitott gondolkodású
embereket. A projekt fő célja, hogy
növelje a tudatosságot és
ösztönzést adjon a nemzetközi
együttműködések elterjedéséhez.
Ezen túlmenően a fesztivál sokféle
tartalma lehetőséget ad az
egyéneknek arra, hogy különböző
sorozatokból gyűjtsenek anyagot, és
sokféle módon inspirálódjanak.

Piraeus 260-Odeon of Herodes
Atticus-Ancient Theater of
Epidaurus-Little Theater of
Ancient Epidaurus, az első kettő
esetében, központi
elhelyezkedés,
tömegközlekedés elérhető
(metró-buszok)/
Akadálymentesítés fogyatékkal
élők számára/ A személyzet
felkészültsége/ Infrastruktúra,
személyzet, biztonsági
intézkedések-igen, nyelvek:
angol, görög. Ami az
Epidauroszt illeti, autó vagy
buszközlekedés szükséges. 

http://aeFesztivál.gr/?lang=en

általában Athén központjában,
központi elhelyezkedés,
tömegközlekedés elérhető
(metró-buszok)/ Fogyatékkal
élők számára
megközelíthetőség/ A
személyzet felkészültsége/
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések - igen,

https://www.aoaff.gr/home_en/

Filmek

Athéni Szabadtéri Fesztivál
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Athéni mozik / évente
egyszer

A 62. Thesszaloniki Nemzetközi Filmfesztivál a játék- és kísérleti filmeknek
szenteli magát, és bárki beküldheti saját alkotását, hogy részt vehessen rajta.
Általában ez a fesztivál igyekszik felfedezni a felforgató filmeseket és a világ
legjobb filmjeit a TIFF három versenyszekciójában. A TIFF emellett bemutatja
az éves görög produkciót, a tisztelgéseket és a filmes meglepetéseket, és
lehetőséget ad a filmes szakembereknek, hogy a TIFF Piacon kapcsolatba
lépjenek egymással.

A Thesszaloniki Nemzetközi
Filmfesztivál intézménye egy évek
óta tartó projekt, amely számos
ország filmkultúráját igyekszik
összekapcsolni. A résztvevők a világ
minden tájáról érkező emberek
lehetnek, célja, hogy
összekapcsolja az összes európai
várost, és lehetőséget kínáljon az
embereknek az eszmecserére, a
kulturális és filmes megközelítések
cseréjére, miközben egy olyan
nemzetközi projektben vehetnek
részt, amely világszerte nagy
visszhangot vált ki.

Filmek

Szaloniki mozik / évente
egyszer

Szaloniki Nemzetközi
Filmfesztivál

A fesztivál bemutatja a
közönségnek a legújabb filmes
trendeket világszerte, mindenki
más előtt láthatja az évad
legsikeresebb produkcióit.
Valójában az a céljuk, hogy a világ
minden tájáról származó
független produkciók kézzel
válogatott válogatását nyújtsák.

A filmfesztivált az Athéni Filmtársaság (nonprofit szervezet) alapította azzal
a szándékkal, hogy kiemelje a független filmművészet kevésbé ismert
aspektusait/műfajait, megismertesse a közönséget az év legjobb
produkcióival, és a közelgő moziszezon ideális nyitórendezvényévé váljon.

A fesztivál új alkotókat fedez fel, és
nemzetközi független produkciókat
hoz a görög közönség elé. A
legeklektikusabb zenei műfajokat is
felöleli, művészeket és új zenei
irányzatokat mutat be, hogy a
zenetörténet emlékezetes vagy
ismeretlen aspektusainak
becsületet tulajdonítson.

A Thesszaloniki Nemzetközi
Filmfesztivál egy olyan projekt,
amely mindenki számára
lehetőséget ad arra, hogy részt
vegyen egy olyan eseményen,
amelynek figyelemre méltó hatása
van az egész világon. Ez a fesztivál a
verseny jellegzetességeivel is
rendelkezik, de egyben a magas
színvonalú eredmény előmozdítása
is, amely a világ minden tájáról
érkező művészeket hozza össze. Ez
a fesztivál új ötletek, filmek és
dokumentumfilmek létrehozására, a
már meglévő tudás
megvalósítására, valamint olyan
elemek és jellemzők átadására ad
alkalmat, amelyek minden résztvevő
ország kultúrája számára fontosnak
tekinthetők.

általában Szaloniki központja
területén, központi
elhelyezkedés,
tömegközlekedés (metró-
buszok)/ akadálymentesítés
fogyatékkal élők számára/ a
személyzet felkészültsége/
infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések - igen,

https://www.filmFesztivál.gr/en
/Fesztiváls-en/tiff-en

általában az athéni központ
területén, központi
elhelyezkedés,
tömegközlekedés (metró-
buszok)/ akadálymentesítés
fogyatékkal élők számára/ a
személyzet felkészültsége/
infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések - igen,

http://en.aiff.gr/home_page/

Filmek

Athéni Nemzetközi
Filmfesztivál
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Athén / kétévente egyszer

Az Athens Digital Arts Festival egy nemzetközi fesztivál, amely a digitális
kultúrát ünnepli egy olyan éves találkozón keresztül, amely a művészek és a
közönség globális közösségét hozza össze. Kiállítások, vetítések, élő
előadások, workshopok és nemzetközi tiszteletadás széles skáláját kínálja,
olyan műalkotásokat bemutatva, amelyek a digitális médium jellegzetes
tulajdonságait mutatják be, és reflektálnak annak nyelvére és esztétikájára.

A fesztivál helyi és nemzetközi
művészeknek és közösségeknek
egyaránt otthont ad, lehetőséget
adva közönségének a különböző
emberekkel és valóságokkal való
találkozásra.

Fesztivál / Vizuális művészetek

Athén / évente egyszer

Athéni Digitális Művészeti
Fesztivál

Egyik célja, hogy összekapcsolja a
helyi művészeti termést a kortárs
művészet nemzetközi színterével.

Az Athéni Biennále egy kétévente Athénban megrendezésre kerülő
nemzetközi kulturális esemény, amely egy nagyszabású kiállításból és egy
változatos kísérőprogramból, például előadásokból, workshopokból,
előadásokból stb. áll. A kortárs kultúra egyik legnagyobb nemzetközi
művészeti eseménye Görögországban.

A kiállítás a kollektív kérdések
megfigyelőközpontjaként és az
athéni metropolisz kortárs
kultúrájának kijelölésére szolgáló
platformként működik, amely
támogatja a kísérleti formákat és a
különböző kurátori
megközelítéseket.

A fesztivál célja, hogy a digitális
kreativitás minden aspektusát
bátorítsa, ösztönözze és
népszerűsítse a változatos
webművészet, interaktív
installációk, animáció, digitális kép,
előadások, alkalmazások és
workshopok révén....

általában Athén központjában,
központi elhelyezkedés,
tömegközlekedés
(metróbuszok)/
akadálymentesítés a fogyatékkal
élők számára/ a személyzet
felkészültsége/ infrastruktúra,
személyzet, biztonsági
intézkedések - igen,

https://www.adaf.gr/

általában Athén központjában,
központi elhelyezkedés,
tömegközlekedés
(metróbuszok)/
akadálymentesítés a fogyatékkal
élők számára/ a személyzet
felkészültsége/ infrastruktúra,
személyzet, biztonsági
intézkedések - igen,

https://Athénbiennale.org/en/

Vizuális művészetek kiállítás

Athéni Biennále
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TerraVibe Park, Nemzeti körút
Athén-Lámia / évente egyszer

Az Athén Science Fesztivál, a 2014 óta a tudománynak és innovációnak
szentelt Fesztivál a tudomány, technológia, innováció és művészet területén
a görögországi tudomány, technológia, innováció és művészet elismert
kulturális mérföldköve.
Minden tavasszal több mint 5 napon keresztül az attikai és környékbeli
lakosoknak és iskoláknak lehetőségük nyílik arra, hogy szórakoztató,
innovatív és interaktív módon fedezzék fel a tudományos és technológiai
vívmányokat.

Mivel a fesztivál sikeresen bevonja
a közönséget az athéni
tudományba, már a görög főváros
határait is átlépte, és különböző
helyszíneken, például Szalonikiben,
Lariszában, Patraszban és Cipruson
is megrendezésre került. A fesztivál
változatos közönséget vonz
különböző korosztályokból és
országokból.

Tudományos kiállítás

Athén / évente egyszer

Athéni Tudományos
Fesztivál

A Rockwave Fesztivál összeköti az
embereket és a művészeket
(különösen a zenészeket) a világ
minden tájáról. A fesztivál
résztvevői és követői minden
évben Malakasában gyűlnek
össze, hogy ezekben a különleges
napokban együtt éljék át ezt az
élményt. A mai napig több mint
300 nemzetközi és görög művész
alkotja a Rockwave Fesztivál
történetét!

A Rockwave Fesztivál 1996-ban kezdte meg útját. 
Része a YOUROPE (a legnagyobb európai Fesztiválok hivatalos európai
szövetsége, a legszigorúbb felvételi kritériumokkal, Brüsszel által
jóváhagyva) és az ETEP (európai program a feltörekvő művészek
bemutatására, népszerűsítésére és cseréjére az EU tagállamain belül).
A Rockwave Fesztivál minden évben a zeneipar legnagyobb zenekarait és
legnépszerűbb előadóit, valamint a világ minden tájáról érkező
Fesztiválozókat látja vendégül.

A zene összehozza az embereket,
és ez a Rockwave Fesztivál
definíciója. A Malakasa napjai alatt a
világ minden tájáról érkező
résztvevők találkoznak egymással,
és a világ minden tájáról érkező
emberek is eljönnek, hogy
megnézzék ezt az eseményt. Ez a
zene ünnepe, amelyet minden
ember együtt élvez.

A Fesztivál összekapcsolja
mindennapi életünket a
tudománnyal és kiemeli a tudomány
és a technológia fontos szerepét a
társadalomban; azáltal, hogy
bemutatja és demonstrálja a görög
tudományos intézményekben
végzett magas színvonalú
tudományos kutatásokat,
párbeszédes platformokat biztosít,
ahol összetett és ellentmondásos
tudományos kérdésekbe
nyerhetünk betekintést, inspirál és
magas színvonalat teremt a
tudománykommunikáció területén,
és arra ösztönzi a fiatalokat, hogy
fontolják meg a tudományhoz
kapcsolódó karriert.

általában Athén központjának
területén, általában a
Technopoliban, központi
helyen, tömegközlekedéssel
elérhető (metró-buszok)/
akadálymentesítés fogyatékkal
élők számára/ a személyzet
felkészültsége/ infrastruktúra,
személyzet, biztonsági
intézkedések - igen,

https://www.Athén-science-
Fesztivál.gr/en/

Autóval-motorral/ busszal-
vasúttal

https://www.rockwaveFesztivál.g
r/en/

Zene

Rockwave Fesztivál
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Athén 

Az Onassis Stegi az a hely, ahol a kortárs kultúra találkozik az esztétikával és
a tudománnyal. A hely, ahol a bátor, nyughatatlan, merész görög művészek
megtalálják a módját, hogy bemutassák munkájukat, és a színpad, ahol a
tudomány, a művészet, a társadalom, az oktatás, a tanulás és a politika
közötti határokat újratárgyalják.

Az Onasszisz Sztegi épületben
színházi és zenei produkciók,
filmvetítések, művészeti és digitális
bemutatók zajlanak, és
folyamatosan támogatják a
nemzetközi együttműködéseket.

Minden művészeti ág

Athén

Onassis Stegi

Az első naptól fogva
referenciaponttá vált
Görögországban, amely a világ
minden tájáról vonzza a
turistákat, valamint neves
személyiségeket, és világszerte a
legtekintélyesebb médiumok
figyelmét is magára vonzza. 
Ezzel párhuzamosan, olyan
szervezetekkel együttműködve,
mint a Görög Turisztikai
Szervezet, a Marketing Greece, az
athéni önkormányzat és mások,
számos sajtólátogatást
szerveztek a külföldi média
részéről."

A Stavros Niarchos Alapítvány Kulturális Központja egy olyan nyilvános tér,
ahová bárki szabadon beléphet, és kulturális, oktatási, sport-,
környezetvédelmi és szabadidős tevékenységek és események
sokaságában vehet részt. Ide tartozik a Görög Nemzeti Opera, a Görög
Nemzeti Könyvtár, valamint a Stavros Niarchos Park, amely Athén egyik
legnagyobb, 21 hektáros zöld területe.

Az SNFCC-ben a látogatók kulturális
eseményeken vehetnek részt, és
oktatási programokon vehetnek
részt. Mindenkinek lehetősége van
arra, hogy élvezze a Stavros
Niarchos Park természeti szépségét,
megcsodálja az SNFCC ragyogó
építészetét, és részese legyen a
programozási lehetőségeknek.
A szervezett tevékenységek széles
skálája áll rendelkezésre, mint
például opera, balett, kísérleti
projektek vagy gyermekelőadások.
Ezen kívül van egy videojáték-
szekció, egy médialabor, egy
hangrögzítő terem, és a látogatók
előadásokon, szemináriumokon és
más típusú rendezvényeken
vehetnek részt.

Ebben a térben olyan kérdéseket
tesznek fel, amelyek táplálják az
elmét és a szellemet, amelyek
megkérdőjelezik az adottságokat, és
az ideális végső cél érdekében
dolgoznak: olyan akciókat,
beavatkozásokat és ötleteket
generálnak, amelyek formálják és
megrázzák a társadalmat.

107-109 Syngrou Avenue,
központi helyen,
tömegközlekedéssel elérhető
(metró-buszok)/ Fogyatékkal
élők számára megközelíthető/ A
személyzet felkészültsége/
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések - igen,

https://www.onassis.org/onassi
s-stegi

364 Syngrou Avenue, központi
elhelyezkedés,
tömegközlekedés (metró-
buszok)/ Fogyatékkal élők
számára akadálymentesítés/ A
személyzet felkészültsége/
Infrastruktúra, személyzet,
biztonsági intézkedések - igen,

https://www.snfcc.org/

Nemzeti Könyvtár, Nemzeti
Opera, egyéb rendezvények

Stavros Niarchos Alapítvány
Kulturális Központ
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Magyarország
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Budapest

A Nemzeti Múzeum a magyar történelem relikviáit mutatja be. Bemutatja
Kelet-Európa területét is, hogyan változott az évek során, amikor az emberek
itt éltek: milyen eszközöket használtak, hogyan épült fel a társadalmuk,
hogyan élték mindennapjaikat - és még sok más érdekesség az emberiség és
Magyarország történetéből ezen a területen.

A magyar történelemben számos
európai nemzet - többek között
Ausztria, Németország,
Lengyelország, Horvátország,
Bosznia-Hercegovina, Szlovákia,
Románia, Szerbia, Törökország -
játszik meghatározó szerepet.

múzeum

Budapest

Magyar Nemzeti
Múzeum

Az Országház gótikus épületének
építésze, Steindl Imre az ausztriai
Bécsben és a franciaországi
Párizsban is tanult és dolgozott.
Épületei a mai Szlovákia és
Románia területén is
megtalálhatók.

Magyarország törvényhozó testületének, az Országháznak az épületét
méltán tartják a világ legszebb parlamenti épületei között számon. A 2011-
ben a dunai panoráma központi elemeként a világörökség részévé
választott épület nemcsak felbecsülhetetlen értékű kincs, hanem a nemzet
büszkesége is. Otthont ad a törvényhozásnak, a Magyar Szent Koronának,
és munkahelyet mind a 199 országgyűlési képviselőnek, mind az őket
segítő közel 600 embernek. Jelenleg a miniszterelnök és segédszemélyzete
irodáinak is otthont ad az épület.

A látogatók nemcsak a magyar
történelemről és politikáról kapnak
információkat, hanem fejlődhet a
fegyelmezettségük, nyitottságuk, a
sokszínűség iránti tiszteletük és
demokratikus tudatuk is.

A magyar történelemről áttekintést
kapva a látogatók fejleszthetik a
rendszerszemléletet, a kritikai
gondolkodást, a nyitottságot, a
sokszínűség tiszteletét, a kultúrák
közötti megértést és az információs
műveltséget.

Budapest központjában
található, tömegközlekedéssel
jól megközelíthető. Segítséget
felár ellenében nyújtanak
(kivéve a fogyatékkal élők
számára). Idegenvezetés és
audio guide szolgáltatás 4
nyelven (magyar, angol, német
és francia nyelven) áll
rendelkezésre. Fogyatékkal élők
(mozgáskorlátozottak,
látássérültek) számára
szakszerű segítségnyújtás
biztosított. ISO:9001
minőségbiztosítási
tanúsítvánnyal rendelkezik.

https://mnm.hu/en

Budapest központjában
található, a terület jól
megközelíthető
tömegközlekedéssel. Az
Országház akadálymentesített a
fogyatékkal élők számára. A
látogatásokat képzett, számos
nyelven beszélő idegenvezetők
vezetik. A biztonsági előírásokat
komolyan veszik.

https://www.parlament.hu/en/w
eb/visitors/home

kiállítás

6+

6+

Parlament
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Budapest

A Magyar Szabadtéri Néprajzi Múzeum nonprofit, állandó, nemzeti, a
nyilvánosság számára nyitott, a társadalom és annak fejlődése szolgálatában
álló intézmény. Vállalja a népi építészet, lakberendezés és életmód kutatását,
a magyar nyelvterületen fellelhető tárgyi és szellemi emlékek gyűjtését, ezen
örökség őrzését, a gyűjtemények sokoldalú közzétételét és a részvételen
alapuló hozzáférés biztosítását ehhez az ismeretanyaghoz.

A Szentendrei Szabadtéri Múzeum
megalapításának célja az volt, hogy
a 18. század 2. felétől a 20. század
1. feléig a magyar nyelvterület népi
építészetét, belsőépítészetét,
gazdálkodását és életmódját
mutassa be hiteles tárgyakon és
eredeti, áttelepített, régi
településképbe rendezett házakon
keresztül. Összehasonlítható más
európai néprajzi múzeumokkal, de
egyben az egyedi magyar kultúrát
is képviseli.

Néprajzi Múzeum

Szentendre  

Szabadtéri Múzeum
"Skanzen"

Amikor az emlékművet eredetileg
építették, Magyarország az
Osztrák-Magyar Monarchia része
volt, ezért az oszlopsor bal oldalán
lévő utolsó öt szoborhelyet az
uralkodó Habsburg-dinasztia tagjai
számára tartották fenn. Az
emlékmű a második
világháborúban megsérült, és
amikor újjáépítették, a Habsburgok
helyére a jelenlegi alakok kerültek.

A Hősök tere Budapest egyik főtere, amely a hét magyar vezér és más
fontos magyar nemzeti vezetők ikonikus szoboregyütteséről, valamint a
Hősök emlékkövéről nevezetes, amelyet gyakran tévesen az Ismeretlen
katona sírjának neveznek.

Nyitottság, a sokféleség tisztelete,
interkulturális megértés

Globális állampolgárság,
Intraperszonális készségek, Kritikus
és innovatív gondolkodás,
Interperszonális készségek

A szálláshely Szentendre
külvárosában található,
Budapesttől kb. 20 km-re.
Megközelíthető autóbusszal
vagy elővárosi vasúttal és helyi
autóbusszal. Szolgáltatások és
kutatási tevékenységek széles
skálája, workshopok iskolai
csoportok számára és vezetett
túrák angolul és nemzetközi
jelnyelven is elérhetőek. Magas
szintű biztonsági előírások.

https://skanzen.hu/en/

A helyszín Budapest
központjában található, a
környék tömegközlekedéssel jól
megközelíthető.
Mozgáskorlátozottak és
hallássérültek számára is
alkalmas. Többnyelvű
idegenvezetés keretében
látogatható. Közterület.

emlékmű

Heroes' Square
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Debrecen

A Szegedi Szabadtéri Játékok Magyarország legnagyobb szabadtéri színháza
és Közép-Európa egyik legfontosabb nyári színházi fesztiválja. Az európai
színházi fesztiválok között egyedülálló műfaji sokszínűséget kínál,
programjában opera, musical, próza és szimfonikus zene egyaránt szerepel.
Küldetése a népszínház, a helyi kultúra és a vidéki turizmus népszerűsítése.

A fesztivált a velencei szabadtéri
színház mintájára tervezték. A
fesztiválra már a 70-es évektől
kezdve külföldi művészeket hívnak
meg.

kulturális fesztivál

Szeged

Szegedi Szabadtéri
Játékok

A karneválra külföldi művészeket is
meghívnak.

A rendezvény középpontjában az augusztus 20-i (a magyar államalapítás
ünnepe) farsangi felvonulás áll, ahol több ezer élő virágból készült, közel 5
méter magas és 12 méter hosszú virágkompozíciók vonulnak végig
Debrecen utcáin magyar és külföldi táncosok és hagyományőrző csoportok
kíséretében. Mára azonban a Debreceni Virágkarnevál karneváli hellyé vált,
a város számos pontján gyermekprogramokkal, koncertekkel és színházi
előadásokkal.

Globális polgárság, intraperszonális
készségek, kritikus és innovatív
gondolkodás, interperszonális
készségek, tolerancia, nyitottság, a
sokféleség tisztelete, interkulturális
készségek.

Globális polgárság, intraperszonális
készségek, kritikus és innovatív
gondolkodás, interperszonális
készségek, tolerancia, nyitottság, a
sokféleség tisztelete, interkulturális
készségek.

A hely Szeged központjában
található, Délkelet-
Magyarországon, 2,5 órás
vonatútra Budapesttől. Nincs
információ a fogyatékkal élők
számára történő
megközelíthetőségről. Az
előadások többsége magyar
nyelvű, de az operákat és
koncerteket magyarul nem
beszélők is élvezhetik. Magas
biztonsági előírások
érvényesülnek.

https://www.szegediszabadteri.
hu/en/index/index/

A szálloda Debrecen
központjában található, a
délkelet-magyarországi
városban, repülőtérrel, 3 óra
vonatútra Budapesttől. Nincs
információ a fogyatékkal élők
számára történő
megközelíthetőségről. A
Virágkarnevál és legtöbb
programja nem magyarul
beszélők számára is elérhető.
Magas biztonsági előírások
érvényesülnek.

https://debreceniviragkarneva
l.hu/?lang=en

kulturális fesztivál

Debreceni Virágkarnevál
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Tokaj

A Csopa Science Center Magyarország első interaktív tudományos
játszótere, amely 21 éve fogadja látogatóit minden korosztályból, akik játékos
körülmények között szeretnének tanulni. Csopa egész napos programot
kínál több mint 250, különböző fizikai jelenségeket bemutató játékkal és
eszközzel, naponta 4 izgalmas előadást és kísérleti bemutatót az Öveges
előadóteremben, látványos 5D, 9D és körmozi ride filmeket és változatos
programokat.

Magyarország kiemelkedik a
tudományok terén, a feltalálók és
Nobel-díjasok száma a lakosság
százalékában kifejezve. A golyóstoll
magyar találmány, a C-vitamint
Magyarországon fedezték fel, Dr.
Semmelweis Ignác kutatásai pedig
jelentősen hozzájárultak az anyai
halálozás csökkentéséhez.
Magyarország a Rubik-kocka nevű
világhírű logikai játékkal is
hozzájárult az európai kultúrához.

Exhibition

Budapest

Csopa Science Center

Innen származik a tokaji aszúbor,
a világ legrégebbi botritiszes
bora.

A Tokaji Borvidék ad otthont Magyarország legkedveltebb borfajtáinak. A
régió a Zempléni-hegység lábánál elterülő romantikus pincelabirintusok,
borok és lejtők romantikus tájain terül el. Borkészítésének története több
mint ezer évre nyúlik vissza. Történelmi feljegyzések szerint Tokajban már a
12. században szőlőültetvényeket létesítettek, de a bortermelés korábbi
bevezetésére is vannak bizonyítékok a térségben. Tokajt 2002-ben a
világörökség részévé nyilvánították Tokaji Borvidék Történelmi Kultúrtáj
néven.

Globális polgárság, intraperszonális
készségek, kritikus és innovatív
gondolkodás, interperszonális
készségek, tolerancia, nyitottság, a
sokféleség tisztelete, interkulturális
készségek.

Globális polgárság, intraperszonális
készségek, kritikus és innovatív
gondolkodás, interperszonális
készségek, tolerancia, nyitottság, a
sokféleség tisztelete, interkulturális
készségek.

Az Északkelet-Magyarországon
és Délkelet-Szlovákiában
található történelmi borvidék.
Központja, Tokaj városa 230
km-re fekszik Budapesttől,
közvetlen vonattal 3 óra alatt
elérhető. Könnyen
megközelíthető; csak
mozgáskorlátozottak számára
jelenthet kihívást. Egyes
szolgáltatók idegen nyelven
beszélnek. Minden borászat
különböző szolgáltatásokat
nyújt (dűlőlátogatás,
pincelátogatás, borkóstolás,
borvacsora, kirándulás stb.).

https://www.csopa.hu/en/

Központja, Tokaj városa 230 km-
re fekszik Budapesttől,
közvetlen vonattal 3 óra alatt
elérhető. Könnyen
megközelíthető; csak
mozgáskorlátozottak számára
jelenthet kihívást. Egyes
szolgáltatók idegen nyelven
beszélnek. Az egyes borászatok
különböző szolgáltatásokat
nyújtanak (dűlőlátogatás,
pincelátogatás, borkóstolás,
borvacsora, kirándulás stb.).

https://tokajwineregion.com/tok
aj-wine-region/

Gastronomy

18+

Tokaji Borvidék
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Kapolcs

A Hortobágy népművészetben és kultúrtörténetben gazdag nemzeti park
Kelet-Magyarországon. Az Alföld részét képező parkot 1973-ban nemzeti
parkká nyilvánították (elsőként Magyarországon), 1999-ben pedig a
világörökség részévé választották. 

A Hortobágy Magyarország
legnagyobb védett területe,
Európa legnagyobb
természetközeli gyepterülete. A
magyar puszta a
pásztortársadalom által alkotott
kultúrtáj kivételes fennmaradt
példája.

nemzeti park

Hortobágy

Hortobágy Nemzeti Park

A Művészetek Völgye volt a
legelső összművészeti fesztivál,
és mára a valaha volt
legnagyobbá nőtte ki magát -
2021-ben rendezik meg a 30.
jubileumi fesztivált. A magyar
kulturális élet krémje lép fel
különböző színpadokon vagy
éppen a tábortűz mellett. A Völgy
látogatói nem csak előadásokat
és koncerteket látnak, hanem
közel kerülhetnek kedvenc
művészeik lelkéhez is, hiszen 10
napon át a helyiekkel együtt
élnek.

A Művészetek Völgye egy egyedülálló kulturális rendezvénysorozat Kapolcs
és környéke festői környezetében.
Udvarok, völgyek, utcák és falusi házak utánozhatatlan miliője. Egy-egy
kapun belépve rögtönzött színházi előadásba, kézműves műhelybe,
pecsenyesütésbe, pörgős néptáncosokba vagy koncertbe botolhatunk,
családias hangulatban, békességben és a magyar kultúra színeibe
öltöztetve. Magyarország legnagyobb művészeti fesztiválja 10 napon át kb.
500 programmal, több száz fellépővel és több tucatnyi helyszínen várja a
vendégeket. A rendezvénynek Kapolcs, Vigántpetend és Taliándörögd ad
otthont.

Media and information literacy,
tolerance, openness, respect for
diversity, intercultural
understanding, self-discipline,
enthusiasm

Globális állampolgárság,
intraperszonális készségek, kritikus
és innovatív gondolkodás,
interperszonális készségek, kitartás,
önmotiváció.

A nemzeti park Kelet-
Magyarországon, Budapesttől
180 km-re található.
Tömegközlekedéssel csak
átszállással érhető el. A
látogatóközpont és számos
program elérhető
mozgáskorlátozottak számára,
beleértve a szálláshelyeket és
az éttermeket is. A programok
angol és német nyelven is
elérhetőek. Magas biztonsági
előírások érvényesülnek,
különösen az állatos
programokkal

https://www.hortobagyinfo.hu/

Helyszíne a Balaton-felvidék
Nyugat-Magyarországon,
Budapesttől 140 km-re.
Tömegközlekedéssel csak
átszállással érhető el. Nincs
információ a
megközelíthetőségről. Fesztivál
szolgáltatásai, szállás,
vendéglátóhelyek, magas
biztonsági előírások.

https://www.muveszetekvolgye.
hu/

művészeti fesztivál

16+

Művészetek Völgye
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Visegrad

A budapesti Illúziók Múzeuma egy maroknyi új, eddig fel nem fedezett
illúzióval kínál lenyűgöző vizuális élményt. Hologramok gyűjteménye, optikai
illúziók, és különböző installációk.

Az Illúziók Múzeumának minden
szegletét racionális és tudományos
magyarázat kíséri, amely lehetővé
teszi, hogy sok rendkívüli dolgot
megtudjon látásunkról,
érzékelésünkről és értelmünk
működéséről. A cél az, hogy
felfedezzük, miért érzékel a
szemünk olyan dolgokat, amelyek
az agyunk számára érthetetlenek. 

múzeum

Budapest

Múzeum of illusions

A palota felfedezése önmagában
is számos élményt tartogat a
történelem iránt érdeklődők
számára, de az állandó kiállítások
és vetítések mellett,
idegenvezetéssel, akár egy teljes
fél napot is könnyedén
eltölthetünk a közel 700 éves
komplexum falai között. 

Az első királyi palota I. Károly uralkodása alatt épült, miután ő és udvara
1316-ban Visegrádra költözött, majd száz évvel később sok olasz stílusú
díszítéssel bővítették. Hamarosan egész Európa egyik legszebb
palotájaként lett ismert. A legendás palotát csak az 1930-as években
fedezték fel újra.

Globális polgárság, intraperszonális
készségek, kritikus és innovatív
gondolkodás, interperszonális
készségek, tolerancia, nyitottság, a
sokféleség tisztelete, interkulturális
készségek.

Globális polgárság, intraperszonális
készségek, kritikus és innovatív
gondolkodás, interperszonális
készségek, tolerancia, nyitottság, a
sokféleség tisztelete, interkulturális
készségek.

A helyszín Budapest közepén
található. Megközelíthető
busszal és helyi járattal. Angol
nyelven elérhető, magas szintű
biztonsági előírások. 

https://Múzeumofillusions.hu/

Budapesttől mintegy 40 km-re,
a Duna jobb partján található.
Megközelíthető busszal, autóval
vagy vonattal. Angol nyelven
elérhető, magas szintű
biztonsági előírások.

https://visitvisegrad.hu/en/sight
s/citadel

múzeum
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Budapest

A Sziklakórház Atombunker Múzeum a 20. századi háborús időkben
nukleáris bunkerként és sürgősségi kórházként működött. A II. világháború
alatt az itt található 10 km hosszú barlangokat és pincék össze voltak
kapcsolódva, és búvóhelyként használták őket. 

Meglátogathatja a kórházi részt,
ahol 1945 júliusáig, majd az 1956-
os forradalom idején ismét
orvosok kezelték a civileket és a
katonákat. Vegyen részt egy
vezetett túrán a kórházban, tudjon
meg többet a magyar
történelemről 1938-tól a
hidegháborúig, és legyen
szemtanúja annak, milyen nehéz
körülmények között dolgoztak az
orvosok és ápolók ezekben a
barlangokban.

történelmi múzeum

Budapest

Sziklakórház Atombunker
Múzeum

A fesztivál Európa összes
nemzetét összehozza. A fiatalok
találkozhatnak más fiatalokkal,
együtt festhetnek,
kézműveskedhetnek, játszhatnak
és szórakozhatnak.

A fesztiválon mindenféle művészet, tánc, zene, kézművesség, népművészet
és még sok minden más találkozik. A résztvevők mindent kipróbálhatnak és
részt vehetnek a tevékenységekben.

Globális polgárság, intraperszonális
készségek, kritikus és innovatív
gondolkodás, interperszonális
készségek, tolerancia, nyitottság, a
sokféleség tisztelete, interkulturális
készségek.

Globális polgárság, intraperszonális
készségek, kritikus és innovatív
gondolkodás, interperszonális
készségek, tolerancia, nyitottság, a
sokféleség tisztelete, interkulturális
készségek.

A helyszín Buda palota a terület
jól megközelíthető
tömegközlekedéssel. A
sziklakórház nem
akadálymentesített. A
látogatásokat képzett, számos
nyelven beszélő idegenvezetők
vezetik. A biztonsági előírásokat
komolyan veszik. Virtuális túrák
állnak rendelkezésre.

https://www.sziklakorhaz.eu/en
/

A Sziget fesztivál Budapesten
van, egy szigeten. Könnyen
megközelíthető, mozgássérültek
számára is. A személyzet
minden ország turistájára
felkészült.

https://szigetFesztivál.com/hu/

kulturális fesztivál

16+

Sziget fesztivál
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Szentendre

Magáról a faluról az első írásos említés a 14. századból származik, amelyből
kiderül, hogy Hollókőnek már akkoriban is volt temploma. A várhoz egy
romantikus legenda is fűződik, amelyet az emberek máig igaznak tartanak,
bár Hollókő vára a valóságban valószínűleg a mongol inváziót követő,
országszerte zajló kőbástyaépítési hullám részeként épült.
Hollókőre látogatva nem csak ezeken az egyedülálló építészet művekre
csodálkozhatunk rá: ha megfelelő időben érkezünk, betekintést nyerhetünk
abba is, hogyan éltek a magyar falvakban az emberek a 20. század elején.

A húsvét hagyományai nagyon
erősek itt, minden évben tavasszal
fesztivált tartanak hagyományos
táncokkal, ételekkel és italokkal.

falumúzeum, szabadtéri múzeum

Hollókő

Hollókő

A látogatók felfedezhetik a 70-es
és 80-as évek "témáját",
bepillantást nyerhetnek abba,
hogyan éltek az emberek a keleti
blokkban. Bepillanthatnak az
átlagemberek mindennapjaiba.
Erősen megjelennek a magyar
kulturális jegyek.

A 70-es évek retro világát mutatja be. Időutazás a 70-es és 80-as évekbe. A
múzeum jellegzetes játékokat, háztartási gépeket, tévékészülékeket,
magnókat, rádiókat mutat be, a falakat pedig a 70-es évekből származó
hanglemezek borítják. 

Globális polgárság, intraperszonális
készségek, kritikus és innovatív
gondolkodás, interperszonális
készségek, tolerancia, nyitottság, a
sokféleség tisztelete, interkulturális
készségek.

Globális polgárság, intraperszonális
készségek, kritikus és innovatív
gondolkodás, interperszonális
készségek, tolerancia, nyitottság, a
sokféleség tisztelete, interkulturális
megértés.

Hollókő Magyarország északi
részén található, és
Budapestről busszal és vonattal
is megközelíthető. A helyiek
nagyon barátságosak és
segítenek a turistáknak a
közlekedésben. A falu és
környéke a mozgássérültek
számára nehezebben
megközelíthető, de nem
lehetetlen.

https://visithungary.com/article
s/old-village-of-holloko-and-its-
surroundings

A hely Szentendre külvárosában
található, Budapesttől kb. 20
km-re. Megközelíthető
autóbusszal vagy elővárosi
vasúttal és helyi autóbusszal.
Elérhető angol nyelven, magas
biztonsági előírások. 

https://sites.google.com/view/re
trodesigncenter/f%C5%91oldal/
r%C3%B3lunk-about-us?
authuser=0

múzeum
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Mohács

A 2. világháború, a náci befolyás, majd a szovjet befolyás bemutatása
Magyarországon.

Megmutatja az elnyomó nemzetek
hatását az elnyomott nemzetekre.
A 20. századi Kelet-Európára nagy
hatással voltak más nemzetek, és a
múzeum ezeknek az időknek a
"rémségeit" mutatja be.

múzeum

Budapest

Terrorháza

Ez egy nagyon egyedi hagyomány
a környéken, amely a hangok és a
jelmezek miatt "durvának"
tűnhet, de a szabadság
megünneplésének szórakoztató
módja.

Hasonlóságot mutat a riói és a velencei karnevállal, valamint az afrikai
népek szokásaival. Népi hagyomány a tavasz köszöntésére, egyedi
jelmezekbe öltözve, és a rossz szellemek elűzésére. A busó legendája a 18.
századból származik.

Globális polgárság, intraperszonális
készségek, kritikus és innovatív
gondolkodás, interperszonális
készségek, tolerancia, nyitottság, a
sokféleség tisztelete, interkulturális
készségek.

Globális állampolgárság,
Intraperszonális készségek, Kritikus
és innovatív gondolkodás,
Interperszonális készségek,
kommunikációs és médiatudományi
készségek.

Budapest központjában
található, a terület jól
megközelíthető
tömegközlekedéssel. A
Terrorháza akadálymentesített.
A látogatásokat képzett, számos
nyelven beszélő idegenvezetők
vezetik. A biztonsági előírásokat
komolyan veszik.

https://www.terrorhaza.hu/en

Mohács Dél-Magyarországon
található. A város
tömegközlekedése jól kiépített,
Budapestről busszal lehet
eljutni a városba (3h). A
karnevált a helyiek tartják,
mozgáskorlátozottak számára is
könnyen megközelíthető. Az
angol nyelv mellett a német és a
horvát nyelv is elfogadott.

https://www.mohacsibusojaras.
hu/

karnevál

Busojárás
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Budapest

Ez főként kortárs magyar
művészeti kiállításoknak ad
otthont, de évente öt-hat
alkalommal külföldi kortárs
művészek alkotásait is bemutatják.
Különösen a közép- és kelet-
európai művészek úttörő
alkotásait mutatják be gyakran.

múzeum

Budapest

Műcsarnok

A Müpa Budapest amellett, hogy
a legmagasabb színvonalú
magyar és nemzetközi művészek
előadásait mutatja be, új
művészeti alkotások létrehozását
is megrendeli és támogatja.
Jelentős szerepet játszik a más
országokkal való kulturális
kapcsolatok ápolásában, a
magyar érdekek
érvényesítésében és a magyar
előadóművészek nemzetközi
elismertségének növelésében.
Tevékenysége jelentős szerepet
játszik abban, hogy a következő
generáció egyre szélesebb
rétegei tudatos
kultúrafogyasztóként lépjenek a
felnőttkorba. 

A Müpa Magyarország egyik legismertebb kulturális márkája és egyik
legmodernebb kulturális intézménye. Egyedülálló módon ötvözi a
művészetek sokféle ágát, otthont adva a klasszikus, a kortárs, a könnyű- és
a világzenének, nem beszélve a jazzről és az operáról, valamint a kortárs
cirkuszról, a táncról, az irodalomról és a filmről.

Globális polgárság, intraperszonális
készségek, kritikus és innovatív
gondolkodás, interperszonális
készségek, tolerancia, nyitottság, a
sokféleség tisztelete, interkulturális
készségek.

Globális polgárság, intraperszonális
készségek, kritikus és innovatív
gondolkodás, interperszonális
készségek, tolerancia, nyitottság, a
sokféleség tisztelete, interkulturális
készségek.

Budapest központjában
található, a terület jól
megközelíthető
tömegközlekedéssel. A
Műcsarnok akadálymentesített.
A látogatásokat képzett, számos
nyelven beszélő idegenvezetők
vezetik. A biztonsági előírásokat
komolyan veszik. Virtuális túrák
állnak rendelkezésre.

https://www.mucsarnok.hu/

Budapest központjában
található, a terület jól
megközelíthető
tömegközlekedéssel. A Müpa
akadálymentesített. A biztonsági
előírásokat komolyan veszik.

https://www.mohacsibusojaras.
hu/

Színház

Müpa & Nemzeti Színház
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Budapest

Ezt a fesztivált 1987-ben rendezték meg először, és egy kis fesztivál, amelyet
azért rendeznek, hogy megünnepeljék a tehetség különböző formáit a világ
minden tájáról, és a résztvevők különböző országokból érkeznek erre a
fesztiválra, hogy bemutassák tehetségüket és kézművességüket. A fesztivált
az év második felében tartják, és az ország különböző részein egyidejűleg,
egy időben zajlik. A fesztiválok végén a záróünnepségen csónakos
felvonulással, valamint éneklő és táncoló résztvevőkkel ünneplik egy újabb
sikeres fesztivál végét. A művészeti előadások néhány formája a tánc, az
éneklés, a színházi művészetek, valamint a művészet és a kézművesség
egyéb formái.

A fesztivál különböző néptáncokat,
népzenét, kollektívákat, galériákat,
hagyományos népviseletet és még
sok mást mutat be. Magyarország
népi hagyományainak közelebbi
megismerése a magyar kultúra
megismerésének kapuja.

Fesztivál

Ráckeve, Tököl,
Százhalombatta

Nemzetközi Folklórfesztivál
és Népművészeti Vásár

A múzeumok nagy szerepet
játszanak egy nemzet
kultúrájában. Bemutatják az
ország történelmét, videókkal,
relikviákkal, fontos feljegyzésekkel
és festményekkel. A múzeumok
éjszakája remek lehetőség
Magyarország kulturális
örökségének felfedezésére.

A múzeumok éjszakája Budapest és Magyarország teljes történelmét
bemutatja. Olyan múzeumok gyűjteménye, amelyeket a fiatalok
látogathatnak, így lehetőségük nyílik a különböző múzeumokba való
bekapcsolódásra, az interaktívtól a történelmi múzeumokig.

Globális állampolgárság,
Intraperszonális készségek, Kritikus
és innovatív gondolkodás,
Interperszonális készségek,
kommunikációs és médiatudományi
készségek.

Globális állampolgárság,
Intraperszonális készségek, Kritikus
és innovatív gondolkodás,
Interperszonális készségek,
kommunikációs és médiatudományi
készségek.

Százhalombattán különböző
helyszíneken ( Barátság
Kulturális Központ, Szent István
tér, Szent István templom)
található, de mind könnyen
megközelíthető autóval,
vonattal és busszal. A szervezők
jól felkészültek, hiszen híres
rendezvényről van szó.

https://summerfestbatta.hu/#h
elyszinek

Budapest központjában
található, a terület jól
megközelíthető
tömegközlekedéssel. A
múzeumok éjszakája
akadálymentesített. A
látogatásokat képzett, számos
nyelven beszélő idegenvezetők
vezetik. A biztonsági előírásokat
komolyan veszik. Virtuális túrák
állnak rendelkezésre.

https://muzej.hu/en

múzeum
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Paloznak

A fesztivál néhány napra összehozza a művészeket és a fiatalokat. Zenével,
festéssel, tánccal tanulhatnak egymástól. A fesztiválon sok magyar étel és ital
kóstolható.

Ez a fesztivál tökéletes azok
számára, akik néhány napig
művészi környezetben
szeretnének élni. Mudic, táncok és
sok más országból érkező ember
vesz részt a fesztiválon.

Fesztivál

12+

Orfű

Fishing on Orfű

A zene mindig is nagyon fontos
volt Európában. Sokféle műfaja
van, és ez egy nagyszerű
lehetőség azoknak, akik szeretik a
jazzt, hogy élvezzék a zenét, és
többet tudjanak meg a
művészekről, de azok is, akik még
újak, bekapcsolódhatnak a
fesztiválon zajló
tevékenységekbe.

A fesztivál a jazzről szól, zeneműveszeti témájú. A fesztiválon nemzetközi
művészek mutatják be műveiket.

Globális polgárság, intraperszonális
készségek, kritikus és innovatív
gondolkodás, interperszonális
készségek, tolerancia, nyitottság, a
sokféleség tisztelete, interkulturális
készségek.

Globális polgárság, intraperszonális
készségek, kritikus és innovatív
gondolkodás, interperszonális
készségek, tolerancia, nyitottság, a
sokféleség tisztelete, interkulturális
készségek.

Orfű Magyarország délnyugati
részén található. Vonattal
érhető el. A környék kiválóan
alkalmas túrázásra, és gyönyörű
kilátás nyílik innen. A fesztivál
nemzetközi látogatók számára
készül. Mozgássérültek is részt
vehetnek a fesztiválon, a
biztonsági intézkedéseket
figyelembe veszik.

http://fishingonorfu.hu/

Paloznak egy falu a Balaton
partján. Budapestről vonattal
vagy autóbusszal lehet ide
eljutni. Mozgáskorlátozottak
számára is elérhető. A
személyzet készséggel fogadja a
turistákat, angol nyelvű
támogatás áll rendelkezésre.

https://jazzpiknik.hu/en/

Jazz fesztivál
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Budapest

A tulajdonosok összegyűjtötték az összes Beatleshez kapcsolódó kütyüt,
magazint és műtárgyat. A múzeummal kapcsolatban minden jól átgondolt és
előkészített. A látogatók rövidfilmeket és filmhíradókat nézhetnek meg,
amelyek az együttes életét és karrierjét dokumentálják; felvett interjúkat a
Beatles-szel, koncertjeik felvételeit. Mindenki megtekintheti eredeti
plakátjaikat, kiadványaikat és ruháikat.

A hely végigvezeti a látogatókat a
Beatles történetén. A kiállítás
nagyon részletes és interaktív.
Minden látogató élvezheti és új
dolgokat tanulhat a Beatlesről.

múzeum

8+

Eger

Egri Road Beatles Múzeum 

Vannak világhírű emberek, akik
nagy dolgokat értek el nemzetük
vagy az egész társadalom
számára. Ez egy jó lehetőség
arra, hogy megismerjük ezeket a
tetteket, hogy a fiatalok
inspirálódhassanak.

A múzeum híres embereket mutat be a történelem különböző
korszakaiból. Tetteiket és életüket megismerhetjük.

Globális polgárság, intraperszonális
készségek, kritikus és innovatív
gondolkodás, interperszonális
készségek, tolerancia, nyitottság, a
sokféleség tisztelete, interkulturális
készségek.

Globális polgárság, intraperszonális
készségek, kritikus és innovatív
gondolkodás, interperszonális
készségek, tolerancia, nyitottság, a
sokféleség tisztelete, interkulturális
készségek.

A Hotel Korona Egerben található,
109 km-re Budapesttől.
Látogatások angolul és magyarul
beszélő, profi idegenvezetők
vezetésével. A biztonsági
előírásokat komolyan veszik.

https://beatlesmuzeum.hu/eng/

Budapest központjában
található, tömegközlekedéssel
jól megközelíthető.

https://www.madametussauds.c
om/

múzeum
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Gyöngyös

A kastély a Festetics család történetét mutatja be, amely a 18. századtól
kezdve a magyar történelem egyik legjelentősebb családja volt. Értékes
könyveket tartalmazó könyvtárral rendelkeztek, és a kastély számos relikviát
rejt az elmúlt évszázadokból.

A nemesi családok minden
országban hatalmas befolyással
rendelkeztek. Láthatjuk egy-egy
nagy nemesi család örökségét és
hozzájárulását Magyarországhoz.

múzeum

8+

Keszthely

Helikon Kastély

A látogatók láthatják, hogyan
szeretik a magyarok az országon
belül tölteni az idejüket, amikor
nyugodtabb pihenésre vágynak.
Termálfürdők, kirándulóhelyek,
borudvarok találhatók a
környéken, a múzeumban pedig
botanikai darabokat, állatokat és
még sok mindent láthatunk a
természetből. 

Minden országban vannak olyan híres területek, amelyek közkedveltek a
helyiek számára. A Mátrában regeteg látnivaló van, a múzeum pedig
bemutatja a környék élővilágát.

Globális állampolgárság,
intraperszonális készségek, kritikus
és innovatív gondolkodás,
interperszonális készségek,
tolerancia, nyitottság, az emberi
jogok tisztelete, és az emberi jogok
tiszteletben tartása, interkulturális
készségek.

Globális állampolgárság,
Intraperszonális készségek, Kritikus
és innovatív gondolkodás,
Interperszonális készségek,
kommunikációs és médiatudományi
készségek.

Keszthely nagyobb város,
Budapestről vonattal könnyen
megközelíthető. A személyzet jól
felkészült a látogatókra és a
turistákra. A biztonsági
intézkedéseket a hely figyelembe
veszi.

https://www.helikonkastely.hu/

A Mátra területe nagy,
Budapestről busszal is
megközelíthető. A látogatásokat
képzett, számos nyelven
beszélő idegenvezetők vezetik.
A biztonsági előírásokat
komolyan veszik.

https://www.facebook.com/matr
amuzeum/

múzeum

6+

Matra múzeum
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Esztergom

A bor mindig is fontos szerepet játszott a magyarok életében. A résztvevők
megismerkedhetnek a bor történetével, a különböző fajtákkal és a készítési
módokkal.

Minden nemzetnek vannak
nemzeti italai. A borkultúra minden
országban más és más, ez egy jó
lehetőség arra, hogy közelebb
kerüljünk az ország
hagyományainak e híres és nagyon
fontos aspektusához.

Fesztivál

18+

Budapest

Budapesti Borfesztivál

A vallás nagyon fontos szerepet
játszott Magyarországon. A
bazilika a magyar vallás
történetét mutatja be, amely
számos más európai országból is
kapott hatást.

A bazilika a történelem során fontos vallási hely volt Magyarországon. Ma is
templomként szolgál, és az ország történelméből számos ereklyének ad
otthont.

Globális állampolgárság,
intraperszonális készségek, kritikus
és innovatív gondolkodás,
interperszonális készségek,
tolerancia, nyitottság, az emberi
jogok tisztelete, és az emberi jogok
tiszteletben tartása, interkulturális
készségek.

Globális állampolgárság,
Intraperszonális készségek, Kritikus
és innovatív gondolkodás,
Interperszonális készségek,
kommunikációs és médiatudományi
készségek.

A Borfesztivál Budapest
központjában van, a közlekedés
nagyon egyszerű. A szervezők jól
felkészültek a turistákra, hiszen
híres turisztikai látványosságról
van szó.

https://aborfesztival.hu/en

Esztergom Budapestről busszal
vagy vonattal érhető el. A
bazilika a városközpontban van,
így könnyen megközelíthető.
Jegyiroda és angol nyelvű
idegenvezetés áll rendelkezésre.

https://www.bazilika-
esztergom.hu/en/history

műemlék & múzeum

3+

Esztergomi Bazilika
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Spanyolország
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Barcelona

Mivel nemzeti parkról van szó, megtanulhatják a környezet, a növény- és
állatvilág tiszteletét; egyidejűleg sportolhatnak és felfedezhetik a gyönyörű
tájat.

Európa-szerte vannak nemzeti
parkok, amelyek örökségünk
nagyon fontos részét képezik. Az
embereknek meg kell tanulniuk
tisztelni őket és sokszínűségüket,
mivel a túlélésünkhöz szükséges
állat- és növényvilág nagy részének
adnak otthont.

Nemzeti park

País Vasco, Navarra,
Aragón and Cataluña. 

Pireneusok (Pireneusok)

A kiállítások a világ minden tájáról
érkező különböző művészektől
származnak. Emellett, bár
egyedülálló, mégis kapcsolódik
más európai országok modern
művészeti múzeumaihoz.

A múzeum célja, hogy modern művészeti kiállításokat mutasson be. A
rendelkezésre álló kiállítástól függően különböző tanításokat lehet tanulni,
de mindig a felfedezésről és a kreativitás növeléséről van szó

Kritikai és innovatív gondolkodás;
globális polgárság; az
információkeresés és -hozzáférés,
valamint a médiatartalom elemzése
és értékelése; személyiségen belüli
készségek.

Intraperszonális készségek; Globális
polgárság

Európa-szerte vannak nemzeti
parkok, amelyek örökségünk
nagyon fontos részét képezik. Az
embereknek meg kell tanulniuk
tisztelni őket és sokféleségüket,
mivel ezek adnak otthont a
túlélésünkhöz szükséges állat-
és növényvilág nagy részének
TemplateEgyesült
KirályságBulgáriaGörögországMa
gyarországSpanyolországOlaszo
rszág Felfedezés.

https://www.spain.info/en/discov
er-spain/pyrenees/

Barcelona városában található,
tömegközlekedéssel
megközelíthető;Technikus
személyzet; Fogyatékkal élők
számára is megközelíthető;
Három épületet foglal el a Plaça
dels Àngels körül, ahol a
következők találhatók: a
főépület, a dokumentációs
központ és az Angyalok
kolostora; Minden biztonsági
intézkedést lefed, a nyelvek
angol, spanyol és katalán (plusz
audio guide más nyelveken).

https://www.macba.cat/en

Múzeum

MACBA
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Albacete

Amint azt a múzeum honlapján kifejtik, a múzeum rendkívüli utazást kínál az
európai festészet történetében a román kortól a 20. század elejéig, amelyet
a szobrászat, a rajzok, a grafikák és a díszítőművészet csodálatos
gyűjteményei tesznek teljessé.

Ez a múzeum Európa különböző
nemzetiségű festőitől származó
festmények hatalmas választékát
kínálja, elsősorban spanyol, angol,
olasz, francia, holland, német és
belga, de olyanokat is, mint a dán
vagy a portugál.

Múzeum

Madrid

Prado Múzeum

Bár a kiállítások Albacete
tartomány történelmét
tartalmazzák, a különböző
korszakokat magyarázzák,
amelyek eléggé kapcsolódnak
más európai országokhoz.
Például vannak szobák a római
kor történetéről, amely Európa
nagy részén történt, így a
tanulságok extrapolálhatók.

A múzeum olyan kiállításokat tartalmaz, amelyek Albacete területének
történelmi és kulturális fejlődését mutatják be és tanítják meg az őskortól a
XX. századig. Emellett időszaki kiállítások is vannak.

Kritikai gondolkodás ;
információkeresési és -hozzáférési
képesség, valamint a médiatartalom
elemzése és értékelése;
személyiségen belüli készségek.

Kritikus és innovatív gondolkodás;
globális állampolgárság;
információkeresési és -hozzáférési
képesség, valamint a
médiatartalmak elemzése és
értékelése; személyiségen belüli
készségek.

Madridban található és
tömegközlekedéssel
megközelíthető. Kiképzett
személyzet, fogyatékkal élők
számára való
megközelíthetőség, biztonsági
intézkedések, valamint spanyol
és angol nyelvek (plusz
különféle audio guide-ok 13
nyelven).

https://www.museodelprado.es/
en

Albacete-ben található,
gyalogosan megközelíthető (a
város központjában).
Fogyatékkal élők számára
megközelíthető. Képzett
személyzet. A belépés ingyenes.
Nyelv: Spanyol

https://cultura.castillalamancha.
es/museos/nuestros-
museos/museo-de-albacete

Múzeum

Albacete múzeuma
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Madrid

Mivel ez egy nemzeti park, az ember megtanulhatja a környezet, a növény-
és állatvilág tiszteletét; ugyanakkor gyakorolhatnak és felfedezhetnek egy
gyönyörű tájat.

Nemzeti parkok egész Európában
vannak, és nagyon fontos részét
képezik örökségünknek. Az
embereknek meg kell tanulniuk
tisztelni őket és sokféleségüket,
mivel a túlélésünkhöz szükséges
állat- és növényvilág nagy részének
adnak otthont.

Nemzeti park

10+

Cantabrian mountain
range

Picos de Europa

Minden országnak megvan a
maga zenei vagy színházi műfaja,
de ezek mind összefüggnek
egymással, és az egyik
megismerése hatással lehet a
többi megismerésére.

A Teatro de la Zarzuela az egyik legfontosabb Spanyolországban, ezért
1998-ban nemzeti műemlékké nyilvánították. Az élményen keresztül
megismerhetjük az egyik legfontosabb és legjellegzetesebb spanyol lírai
műfajt, a "zarzuelát".

Globális állampolgárság; Személyen
belüli készségek

Intraperszonális készségek; globális
állampolgárság

A Kantábria, Asztúria és León
között fekvő hegység autóval is
megközelíthető. Mivel egy
parkról van szó, nincs
személyzet, csak néhány, a
biztonság és az ellenőrzés
biztosítására szakosodott
személy; mozgáskorlátozottak
számára nem hozzáférhető, bár
néhány útvonal adaptálva van.

https://parquenacionalpicoseuro
pa.es/english/

Madridban található, gyalogosan
és tömegközlekedéssel is
megközelíthető.

https://teatrodelazarzuela.mcu.
es/en/

Színház

Zarzuela Színház
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Granada

A múzeum interaktív kiállításokat és eszközöket tartalmaz a tudomány, a
technológia és a környezet felfedezésére, megismerésére és kipróbálására.

A tudomány nemzetközi. A
múzeum tanulságai túlmutatnak a
spanyol határokon, így az ember
tanulása egész Európára és a
tudomány egész világára
vonatkozik.

Múzeum

Valencia

Valenciai Tudományos
Múzeum

A muszlim korszak, bár csak az
Ibériai-félszigeten történt, az
európai történelem része. A
műemlékek megismerése bárhol
Európában a közös történelmünk
megismerését jelenti az évek
között.

Az Alhambra a IX. században jött létre, mint paloták, kertek és erődök
komplexuma a spanyolországi muszlim korszakban, amelyet Al-
Andalusként ismertek. A látogatás során megismerkedhetünk a spanyol
középkori történelemmel és a Naszrida királysággal.

Globális állampolgárság; Személyen
belüli készségek

Kritikai és innovatív gondolkodás,
személyközi készségek, személyközi
készségek, személyközi készségek,
globális állampolgárság, média- és
információs műveltség, mint például
az információkeresés és -
hozzáférés, valamint a
médiatartalom elemzése és
értékelése.

Valenciában található,
gyalogosan és
tömegközlekedéssel
megközelíthető. Fogyatékkal
élők számára megközelíthető.
Képzett személyzet. Biztonsági
intézkedések és a félszigeti
nyelvek spanyol, angol, katalán,
francia vagy olasz
(fejhallgatóval).

https://www.cac.es/es/museu-
de-les-ciencies/museu-de-les-
ciencies/descubre-el-
museu.html

Granadában található,
gyalogosan és
tömegközlekedéssel
megközelíthető. Fogyatékkal
élők számára átalakított, de csak
a műemlék 50%-a. Képzett
személyzet. Biztonsági
intézkedések. angol, spanyol és
francia nyelvű audioguide.

https://www.alhambra-
patronato.es/

Emlékmű

Az Alhambra
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Almagro (Ciudad Real)

Burgos katedrálisa a XIII. században épült. A székesegyház a francia gótikus
építészeti stílust követi. Emellett a belsejében gyönyörű műalkotások
láthatók a kor építészeitől és szobrászaitól. A székesegyházat 1885-ben
nemzeti műemlékké, 1984-ben pedig az UNESCO világörökségi helyszínné
nyilvánította.

A gótikus építészet a XII-XV.
században nagyon elterjedt
Európában. Hasonló katedrálisok
ihlették ezt a katedrálist, és
fordítva.

Székesegyház

Burgos

Burgos katedrális

Európát a színház bölcsőjeként
ismerik, ahol a színházról úgy
tartják, hogy onnan indult. A
színházi fesztiválokon való
közreműködés nemcsak a
kultúránk megismerését, hanem
annak továbbörökítését is
szolgálja.

Amint arról a honlapon tájékoztatnak: "Az Almagro Fesztivál a 16. és 17.
századi színházi alkotások és gondolatok legnagyobb spanyolországi
központja, amelyet 1972-ben történelmi-művészeti helyszínné
nyilvánítottak." Ezen az élményen keresztül minden júliusban 25 napon át
színházat, kultúrát és spanyol örökséget tanulhatunk és tapasztalhatunk.

Globális állampolgárság; Személyen
belüli készségek

Globális állampolgárság; személyen
belüli készségek

Burgosban található,
gyalogosan megközelíthető.
Fogyatékkal élők számára
átalakítva. Szakképzett
személyzet. Fogyatékkal élők
számára megközelíthető. Nyelv
általában spanyol, bár a
darabtól függően.

http://catedraldeburgos.es/

Almagro faluban található,
Ciudad Realban. Gyalogosan is
megközelíthető, mivel a falu
különböző helyszínein zajlik.
Fogyatékkal élőkhöz igazítva.
Szakképzett személyzet és a
színházi darabok nyelve
spanyolul, de a személyzet kész
angolul is beszélni, mivel ez egy
nemzetközi fesztivál.

https://www.Fesztiváldealmagro.
com/en/

Színházi fesztivál

Almagro nemzetközi
színházi fesztivál
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Toledo

Alcalá del Júcar egy tipikus muszlim korabeli falu élénk képe - keskeny utcák,
tipikus muszlim vár, fehér házak...- A látogatás során megismerhetjük
Spanyolország múltját a muszlim korszakból a legújabb évekig, valamint
élvezhetjük a természeti tájat, amely megmutatja a környezetvédelem
fontosságát annak megőrzése érdekében.

Bár a falu története
Spanyolországra jellemző, van egy
dolog, ami az Európai Unió legtöbb
falujában közös: az elnéptelenedés
és a kultúra elvesztésének
jelensége. Ezért olyan fontos, hogy
megőrizzük falvainkat, és a
fenntartható turizmus révén a
falvak gazdasága és lakossága
növekedhet.

Turisztikai falu

Albacete

Alcalá del Júcar

Spanyolország történelmének
ismerete egyben Európa
történelmének ismerete is. Bár
minden országnak sajátos
történelme van, ezek a
történelmek mégis
összefügghetnek egymással, így a
múltunk nagyobb megértése
válik lehetővé.

Toledót a három kultúra városaként ismerik, mivel a középkorban a zsidók,
a muszlimok és a katolikusok békében éltek együtt. Ezért a város tele van
történelmi emlékművekkel és kultúrával, amerre csak nézel -és ezért nem
tudtuk eldönteni, hogy csak egy emlékművet látogassunk meg. Emellett
évtizedekig (1561-ig) Spanyolország fővárosa volt. Ez egy olyan város, ahol
megismerhetjük és felfedezhetjük Spanyolország történelmét.

Kritikai gondolkodás ;
információkeresési és -hozzáférési
képesség, valamint a médiatartalom
elemzése és értékelése; személyen
belüli készségek

Globális állampolgárság; Személyen
belüli készségek

Alcalá del Júcar egy falu
Albacete tartományban, a
valenciai határ közelében.
Munkásokat és személyzetet
lehetett találni minden egyes
turisztikai műemléknél, valamint
a turisztikai hivatalban is.
Mozgássérülteknek nem nagyon
ajánlott, mivel a falu egy
hegységben található, bár
megközelíthető.

https://alcaladeljucar.net/que-
visitar/

Toledo Kasztília-La Mancha
tartományban található.
Vonattal és busszal is
megközelíthető, és közel van a
madridi repülőtérhez. A
személyzet minden egyes
műemlékben, valamint a
gyalogos túrákon is
megtalálható. Bár az utcák
többsége mozgáskorlátozottak
számára kialakított (még liftek is
vannak), ez nem túl kényelmes,
mivel a város sok dombos és
szűk utcákkal rendelkezik. A
műemlékek többsége, sőt a
túrák is spanyol és angol
nyelvűek.

https://turismo.toledo.es/

Turisztikai város

Toledo
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Zumaia (Guipúzcoa)

A múzeum látogatása során a látogatók izgalmas módon ismerkedhetnek
meg a tudomány és a technológia világával.

A tudomány nemzetközi. A
múzeum tanulságai túlmutatnak a
spanyol határokon, így a tanulás
egész Európára és a tudomány
egész világára vonatkozik.

Múzeum

Donostia / San Sebastián

San Sebastián Tudományos
Múzeum

Mint már említettük, a Geoparkea
2010 óta tagja az Európai
Geoparkok Hálózatának és a
Globális Geoparkok Hálózatának,
és részt vesz az UNESCO Globális
Geoparkjában is. Tehát nem csak
az egész Európában, hanem az
egész világon szerzett
tapasztalatokhoz kapcsolódik
(bár minden egyes geopark
egyedi).

Nemcsak a kilátás lenyűgöző, hanem rengeteg tanítás is felfedezhető a
geológián keresztül - ahogyan arról a honlapján tájékoztat: A geológia az
igazi főszereplője annak a tájnak, amely a Föld közelmúltjának néhány
legdrámaibb epizódjának történetét őrzi. Nem meglepő tehát, hogy a
Geoparkea 2010 óta tagja az Európai Geoparkok Hálózatának és a Globális
Geoparkok Hálózatának.

Globális állampolgárság; Személyen
belüli készségek

Kritikai és innovatív gondolkodás,
személyközi készségek, személyközi
készségek, személyközi készségek,
globális állampolgárság, média- és
információs műveltség, mint például
az információkeresés és -
hozzáférés, valamint a
médiatartalom elemzése és
értékelése.

San Sebastiánban, Baszkföldön
található; vonattal, síkon,
busszal és autóval is
megközelíthető. Van képzett
személyzet, és a fogyatékkal
élők számára is felkészült.
Baszk, spanyol, francia és angol
nyelvek.

https://www.eurekamuseoa.eus/
es/

A baszk partvidéken található, a
Kantábriai-tenger és a Baszk-
hegység között. Vonattal,
busszal vagy autóval lehet
érkezni; a bilbaói repülőtér
pedig a közelben van. Lehetőség
van túrák igénybevételére
technikai személyzettel.
Fogyatékkal élőknek nem
ajánlott, bár néhány
tevékenység akadálymentesített.
A fő nyelvek a spanyol és a
baszk, bár néhány túra angolul,
franciául és németül is elérhető.

https://geoparkea.eus/en/

Geopark

Geoparkea
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El Entrego (Asturias)

Amint arról a honlapján tájékoztat, a Katalán Nemzeti Tudományos és
Technológiai Múzeum olyan kulturális intézmény, amelynek célja a
tudományos és technikai vívmányok megvalósításának és fejlődésének, ipari
alkalmazásának és különösen a társadalomban való részvételének és
hatásainak tanulmányozása, értelmezése, megőrzése, népszerűsítése és
bemutatása, mindezt innovatív és részvételi módon.

A tudomány nemzetközi. A
múzeum tanulságai túlmutatnak a
spanyol határokon, így a tanulás
egész Európához és a tudomány
egész világához kapcsolódik.

Múzeum

Terrassa (Barcelona)

Katalónia Tudományos és
Műszaki Múzeuma

A szén energiaforrásként való
felhasználása az egész világon
elterjedt, de főleg Európában,
ahol az ipari forradalomnak
nagyobb visszhangja volt. A
múzeum látogatásával nemcsak
arról lehet tanulni, hogy
Spanyolország hogyan használta
fel ezt az ásványi anyagot, hanem
Európa is.

Ez a múzeum a spanyolországi bányászat történetét mutatja be, mivel
Asztúriában nagy ipar volt. Az élményen keresztül a látogató megismerheti
az asztúriai bányászati tevékenységet a 18. századtól kezdve, felfedezheti,
hogy mi is az a szén és hogyan használtuk fel, valamint megismerheti az
európai ipari forradalmat és a technológiai fejlődést, amely ezen a
területen az évszázadok során végbement.

Kritikus és innovatív gondolkodás,
személyközi készségek, személyen
belüli készségek, globális
állampolgárság, média- és
információs műveltség, mint például
az információk megtalálásának és
elérésének, valamint a
médiatartalom elemzésének és
értékelésének képessége.

Kritikai és innovatív gondolkodás,
személyközi készségek, személyközi
készségek, személyközi készségek,
globális állampolgárság, média- és
információs műveltség, mint például
az információkeresés és -
hozzáférés, valamint a
médiatartalom elemzése és
értékelése.

Barcelonában található.
Vonattal, busszal, autóval és
gyalogosan is megközelíthető.
Technikai személyzet (és túrák).
Fogyatékkal élők számára
átalakítva. Nyelvek: spanyol,
katalán, angol és francia.

https://mnactec.cat/en/home

El Entregóban, Asztúriában
található. Vonattal, busszal és
autóval is megközelíthető. Van
képzett személyzet, és a
fogyatékkal élők igényeihez
igazított. A fő nyelv a spanyol.

http://www.mumi.es/

Múzeums

Bányászati és Ipari Múzeum
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Añana (Álava)

Ez a múzeum, amint arról a honlapján tájékoztat, "egy innovatív hely, ahol a
kézműves tengeri technológiát visszanyerik és továbbfejlesztik". A látogatás
során dinamikusan részt vehetünk egy sor tevékenységben, hogy
megismerjük Baszkföld tengeri múltját.

Ez a múzeum bizonyos
szempontból egyedülálló, mivel
elősegíti Baszkföld egyik
legfontosabb örökségének, a baszk
tengeri örökségnek a
megismerését.

Múzeum - gyár

Pasai (Guipúzcoa)

Albaola 

Egész Európában nincs ehhez
hasonló, de hatással van a
kultúránkra, mivel a természeti
örökségünk fenntartásához
szükséges fenntartható
sófeldolgozási folyamatot
igyekszik erősíteni.

Ezek a szalinák az egyik legősibbek a világon, több mint 7000 évesek, és egy
több mint 200 millió éves kihalt tengerből származnak. A látogatás során -
amint arról a honlapon tájékoztatnak - "a látogatók minden korosztály és
csoport számára különböző vezetett túrákat és élményeket kínálnak,
amelyek során megismerhetik a sógyár történetét, építészetét, régészetét
és biológiai sokféleségét; maguk is előállíthatják és megkóstolhatják az
Añana-sót, és élvezhetik a sós víz terápiás hatásait".

Intraperszonális készségek;
személyközi készségek; kritikus és
innovatív gondolkodás

Intraperszonális készségek; kritikus
és innovatív gondolkodás.

Pasai-ban található, San
Sebastiánban, Baszkföldön. A
múzeumba való megérkezéshez
hajóra kell szállni (előzetes
bejelentkezéssel). A hajóhoz
tömegközlekedéssel,
személygépkocsival és
gyalogosan is el lehet jutni. A
múzeum mozgáskorlátozottak
számára is alkalmas. Nyelvek:
baszk, spanyol, angol és francia
(előzetes kérésre).

http://www.albaola.com/en/

A hajó Baszkföldön, Vitoria-
Gasteiz közelében, Añana
településen található.
Megközelíthető
tömegközlekedéssel (busszal),
személygépkocsival és
gyalogosan. Képzett
személyzettel és a különböző
túrák közötti választás
lehetőségével. A nyelvek között
szerepel a baszk és a spanyol.

https://vallesalado.com/VALLE-
SALADO-HOME

EcoMúzeums

Añana sós völgye
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Legazpia (Guipúzcoa)

A Las médulas a Római Birodalom egyik legfontosabb külszíni aranybányája
volt. A látogatók ezen az élményen keresztül nemcsak a történelemmel, a
növény- és állatvilággal ismerkedhetnek meg, hanem az emberi pusztító
tevékenység következményeivel is, és azzal, hogy miért fontos a környezet
megóvása, hogy ez ne ismétlődhessen meg.

Ez a lenyűgöző látvány és
környezet megtanít minket arra,
hogy milyen mechanizmusokat
használt a Római Birodalom az
arany kitermelésére. Ezzel a
látogatással, valamint némi
ismerettel és információval
(amelyet az "Aula Arqueológica"-
ban vagy egy túra során
szerezhetünk be) megismerhetjük
Európa régmúltbeli történelmét.

Természeti terület

Bierzo (León)

Médulák

Ez a tevékenység egy baszk falu
ősi kultúráját igyekszik
megismertetni. Kultúránk
megőrzése elengedhetetlen
identitásunk megőrzéséhez.
Ezért kapcsolódik más kulturális
élményekhez az Európai Unión
keresztül, ahol a kulturális
turizmust használják a megőrzés
egyik módjaként.

A Valle del Hierro-Legazpi látogatása során - amint arról a honlapja
tájékoztat - a látogatók úgy érezhetik, mintha visszautaznának az időben,
hiszen elmerülhetnek a régi kovácsműhelyekben, például a Mirandaolában
találhatóban, ahol a kovácsok a Baszkföldön egyedülálló látványosságot
nyújtanak, és ahol a tanyatulajdonosok megnyitják tanyáik ajtaját, ahol
többek között megkóstolhatják a finom idiazabali sajtot és a cider pintxót.

Kritikus és innovatív gondolkodás,
Személyközi készségek, Személyen
belüli készségek, Média- és
információs műveltség, mint például
az információkeresés és -hozzáférés,
valamint a médiatartalom elemzése
és értékelése.

Kritikus és innovatív gondolkodás,
Személyközi készségek, Személyközi
készségek, Személyközi készségek,
Globális polgárság

A Las Médulas El Bierzóban,
Leónban található.
Megközelíthető autóval vagy
busszal. Az "Aula Arqueológica"
és a "centro de Recepción de
Visitantes" szakképzett
személyzet áll rendelkezésre,
ahol vezetett túra foglalható.
Vannak fogyatékkal élők
számára kialakított útvonalak, és
a fő nyelv a spanyol.

https://www.turismodelbierzo.es
/rutas/

Legazpia városában található,
Baszkföldön. Az odaérkezéshez
saját autó szükséges. Különböző
tevékenységek vannak képzett
személyzettel, és ezek a
fogyatékkal élők számára is
hozzáférhetőek. A nyelvek a
baszk és a spanyol.

http://lenbur.com/es/

Múzeum-Terület

A Vasvölgy
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Madrid

A parque minero de Riotinto 2005-ben kulturális érdekeltségűvé
nyilvánították, mivel egyedülálló, és még a Marshoz is hasonlítják nagy
ásványi anyag jelenléte miatt (még a NASA is tanulmányozza). A látogatók
megismerhetik ezt a bányászati tevékenységet a történelem során, valamint
az ásványokról általában.

A világon egyedülálló, bár
története az Egyesült Királysághoz
kötődik, mivel a múltban az
ásványkincsek kitermelésének
jogát megszerző vállalat angol volt.
Ez tehát egy közös örökség, amely
összekapcsolja a két országot és az
európai kultúrát. Emellett az
Európai Bizottság EDEN (European
Destinations of Excellence)
programjának egyik döntőse, mint
fenntartható turisztikai javaslat.

Bányászati park

Huelva

Riotinto bányászati park

A kiállítások a világ minden tájáról
érkező különböző művészektől
származnak. Bár egyedülálló,
mégis kapcsolódik más európai
országok modern művészeti
múzeumaihoz.

Ez egy modern művészeti múzeum. Különböző kiállítások és gyűjtemények,
valamint olyan tevékenységek várják a látogatókat, amelyek a kreativitás és
a képzelet utazására viszik őket.

Kritikai és innovatív gondolkodás;
globális állampolgárság; az
információkeresés és -hozzáférés,
valamint a médiatartalom elemzése
és értékelése; személyközi
készségek.

Kritikus és innovatív gondolkodás,
Személyközi készségek, Személyen
belüli készségek, Globális polgárság

Az andalúziai Huelva városában
található. Csak magánautóval
lehet megérkezni, Huelvából
vagy Sevillából. Kiképzett
személyzet, akadálymentesített
fogyatékkal élők számára,
spanyol, francia, német és angol
nyelven (audioguide).

https://parquemineroderiotinto.
es/

Madridban található és
tömegközlekedéssel
megközelíthető. Kiképzett
személyzet, akadálymentesítés a
fogyatékkal élők számára,
biztonsági intézkedések,
spanyol és angol nyelvek
(valamint számos más nyelvű
audio guide).

https://www.museoreinaSzófia.e
s/en

Múzeum

Reina Sofía Modern
Művészeti Múzeum
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Tenerife

Ezen az élményen keresztül megismerkedhetünk a modern művészettel a
különböző kiállítások, a gyűjtemény és a rendelkezésre álló tevékenységek
segítségével.

A kiállítások a világ minden tájáról
érkező művészek széles skáláját
mutatják be. A kiállítások, bár
egyedülállóak, Európa más
országainak modern művészeti
múzeumaihoz is kapcsolódnak.

Múzeum

Bilbao

Guggenheim Múzeum

A Teide Nemzeti Parkot az
Európa Tanács európai
diplomával tüntette ki, és része a
Natura 2000 hálózat
helyszíneinek.

A weboldalon található tájékoztatás szerint a Teide vulkán Spanyolország
legmagasabb vulkánja és a világ harmadik legmagasabb vulkánja. A
látogatás során megismerkedhetünk a geológiával, mivel "a Teide-Pico-Viejo
rétegvulkánok egyedülállóak a Földön"; valamint a sziget jellegzetes növény-
és állatvilágával is.

Kritikai és innovatív gondolkodás,
Személyközi készségek, Személyen
belüli készségek, Globális
állampolgárság.

Kritikus és innovatív gondolkodás;
globális állampolgárság;
információkeresési és -hozzáférési
képesség, valamint a
médiatartalmak elemzése és
értékelése; személyiségen belüli
készségek.

Bilbaóban található és
tömegközlekedéssel
megközelíthető. Kiképzett
személyzet, akadálymentesítés
a fogyatékkal élők számára,
biztonsági intézkedések és
nyelvek: főként baszk, spanyol
és angol; bár francia, német,
olasz, katalán és galíciai nyelven
is vannak szórólapok.

https://www.guggenheim-
bilbao.eus/en

A Teide nemzeti park a Kanári-
szigeteken, Tenerifén található.
Teneriféről busszal, vagy
autóbusszal lehet odajutni.
Vannak fogyatékkal élők
számára kialakított útvonalak, és
van személyzet. A nyelvek a
túrától függően változnak, de
általában spanyolul, angolul és
németül beszélnek.

https://www.webtenerife.com/q
ue-visitar/parque-nacional-del-
teide/?tab=1

Nemzeti park

Teide Nemzeti Park
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Mérida (Badajoz)

Ez a mecset-katedrális az egyik legfontosabb műemlék, amelyet
Spanyolország a muszlim korszakból őriz, a kalifátus egyik legnagyobb
városában. Amint arról a honlapján tájékoztat, "a hellenizmustól a barokkig, a
kalifális pompán keresztül ez az épület a művészettörténet teljes és
megismételhetetlen látomását adja nekünk, a kultúrák közötti gazdag
párbeszédet".

Bár a mecset története
Spanyolországra jellemző, a
katedrálisként való átépítése egy
sokkal inkább európai örökséghez
kapcsolódik.

Székesegyház

Córdoba

Cordoba katedrális és
mecset

Ez a színház a mi történelmünk
egy részét mutatja be - a Római
Birodalomét, ezért nemcsak
európai történelme van, hanem
számos olyan országhoz is
kapcsolódik, amelyek szintén e
birodalom alatt álltak, mint
Olaszország vagy Franciaország.

Mérida arról ismert, hogy a Római Birodalom egyik legfontosabb városa
volt. Ennek egyik bizonyítéka a nagyon jól megőrzött színház. A látogatás
során megismerhetjük a római kori múltunkat, és megtudhatjuk, hogyan
töltötték szabadidejüket az ilyen típusú színházakban.

Kritikus és innovatív gondolkodás,
Személyközi készségek, Személyen
belüli készségek, Globális polgárság

Kritikus és innovatív gondolkodás,
Személyközi készségek, Személyen
belüli készségek, Globális polgárság

Az Andalúziában, Córdoba
óvárosában található mecset
gyalogosan és taxival is
megközelíthető, mert
személyautókkal nem lehet
közlekedni. Odabent képzett
személyzet van, és lehetőség
van idegenvezetésre. A nyelvek
között szerepel a spanyol és az
angol. Fogyatékkal élők számára
átalakított.

https://mezquita-
catedraldecordoba.es/en/organi
za-la-visita/entradas-y-
horarios/mezquita-catedral/

Méridában, Extremadurában
található. Gyalogosan, autóval
vagy tömegbusszal is
megközelíthető. Van képzett
személyzet, és mozgássérültek
számára is alkalmas. A nyelvek a
túrától függően változnak, de
spanyolul, angolul, franciául és
portugálul beszélnek.

http://turismomerida.org/what-
to-see/roman-Színház/

Emlékmű

Mérida római színháza
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Ciudad Real and Toledo

Nem csak a geológiát, a növény- és állatvilágot ismerhetjük meg, hanem a
kreativitást is aktiválhatjuk, mivel ezek az óriási sziklák különböző tárgyak
formáját vették fel, mint például egy teknősbéka, egy csúszda, egy fóka...
Ezért is van olyan hiteles neve: "La ciudad encantada", ami azt jelenti, hogy
az elvarázsolt város.

A természeti területek nagyon
fontosak az európai kultúra
számára, hiszen az emberek ezek
látogatásával megtanulják tisztelni
őket és sokszínűségüket, hiszen itt
él a túlélésünkhöz szükséges állat-
és növényvilág nagy része.

Természeti terület

Cuenca

Cuenca elvarázsolt városa

A Parque nacional de Cabañeros
Európa legnagyobb mediterrán
erdejeként ismert. Ezért olyan
fontos örökségét képviseli
kultúránknak, mivel itt olyan
fajokat láthatunk, amelyek
egyedülállóak a világon.

Mivel védett természeti területről van szó, a látogatás során rengeteg
növény- és állatfaj látható, ami a látogatás időpontjától és a kiválasztott
útvonalaktól függően változik. A fő állatvilághoz tartozik az ibériai kőszarvas,
az ibériai császársas és a fekete keselyű, valamint az ibériai szarvas; a fő
növényvilág pedig a magyaltölgy- és parafatölgy ligetek, a bozótos és
cserjés területek, valamint a csapdamezők. Emellett a látogatók több mint
500 millió éves múltra visszatekintő fosszíliákat is láthatnak - olvasható a
Castilla-La Mancha turizmus honlapján.

Személyen belüli készségek; Globális
állampolgárság

Személyen belüli készségek; globális
állampolgárság

A Ciudad Encantada Cuencában
található, Kasztília - La Mancha
tartományban. Cuencából
személygépkocsival vagy taxival
érhető el. Bizonyos típusú
fogyatékosságoknak megfelel,
de mielőtt elmegyünk, ajánlatos
ellenőrizni - például vakok vagy
látásproblémákkal küzdők
számára nem alkalmas.
Lehetőség van arra, hogy
képzett személyzettel túrát
tegyünk, és mindent jelzésekkel
magyaráznak el. Nyelvek: angol
és spanyol

https://www.ciudadencantada.es
/en/home

A Ciudad Realban és Toledo egy
részén található hatalmas (több
mint 40.000 hektáros)
természeti terület több helyről
is megközelíthető,
személyautóval. Mivel sokféle
útvonal van, kérjük, ellenőrizze a
tájékoztatóban, hogy fel vannak-
e készítve a fogyatékkal élők
számára. A nyelv elsősorban
spanyol, bár néhány
idegenvezető beszélhet angolul.

https://www.visitacabaneros.es/

Védett természeti terület

Cabañeros Nemzeti Park
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Figueres (Girona)

Ezt a modernista műemléket a híres spanyol építész, Antonio Gaudí tervezte
Barcelona katedrálisának. Az építészet egy nagyon sajátos stílusát képviseli,
amely egyedi személyiséggel rendelkezett - a katalán modernizmust.

A modernizmus egész Európában
megjelent, mivel a XIX. század
utolsó éveiben nagyon híres
építészeti mozgalom volt, ezért ez
az emlékmű közös örökséget
képvisel, de más stílusban, mivel a
katalán modernizmus bizonyos
szempontból egyedülálló volt.

Katedrális

Barcelona

A Sagrada Familia bazilika

A szürrealizmus európai
művészeti irányzat volt a múlt
század 20-as és 30-as éveinek
évtizedeiben. Bár ez a múzeum
csak Dalí műalkotásait
tartalmazza, őt más európai
művészek is inspirálták, és ő is
hatott más európai művészekre.

Dalí a szürrealizmus egyik legismertebb spanyolországi művésze. Ez a
múzeum, amelyet ő maga hozott létre, a legfontosabb műalkotásai közül
néhányat tartalmaz, álomszerű és különös atmoszférát teremtve, amelyben
a látogató kibontakoztathatja kreativitását és képzeletét.

Kritikus és innovatív gondolkodás,
személyközi készségek, személyközi
készségek, személyközi készségek,
globális állampolgárság, Média- és
információs műveltség, mint például
az információk felkutatásának és
elérésének, valamint a
médiatartalmak elemzésének és
értékelésének képessége.

Személyen belüli készségek;
Globális polgárság

Ez a katedrális Barcelonában
található, és
tömegközlekedéssel, autóval és
gyalogosan is megközelíthető.
Fogyatékkal élők számára
kialakított, képzett
személyzettel, és a fő nyelvek a
katalán, a spanyol és az angol
(de több nyelven is vannak
audioguide-ok).

https://sagradafamilia.org/en/ho
me

A Katalóniában, Figueresben
található, tömegközlekedéssel,
személygépkocsival és
gyalogosan is megközelíthető.
Szakképzett személyzet és
lehetőség idegenvezetésre.
Mivel egy régi színház romjaiban
található, néhány terem nem
mozgássérültek számára
kialakított. Nyelvek: katalán és
spanyol, bár egyes
tárlatvezetések más nyelveken
is lehetnek.

https://www.salvador-
dali.org/en/Múzeums/dali-
Színház-Múzeum-in-figueres/

Múzeum

Dalí Színház-Múzeum
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Olaszország
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Venice, veneto

A nagygörög művészet és építészet egyik legkiemelkedőbb példája, Szicília
egyik fő látványossága. A völgyben hét templom maradványai találhatók,
mind dór stílusban. 
 A Templomok völgyét az UNESCO 1997 novemberében felvette a
világörökségi listára.

A régészeti lelőhely Szicília ókori,
klasszikus kultúrájának egyik
legfontosabb tanúja. Magába
foglalja az istenek, istennők
templomait, valamint a falakon
kívüli nekropolisz és szentélyek
területét. A sziget görög
gyarmatosításának szimbóluma,
amikor Agrigento az ókori
Görögország aranykorában Magna
Graecia egyik vezető városa lett.

Régészeti lelőhely

Agrigento, Szicília

A templomok völgye

A karnevál a nyugati
kereszténység ünnepe, és
egyben az európai népi kultúra
megnyilvánulása is.
 A velencei karnevál, amely az
1400-as évektől kezdve az olasz
álarcviselés hagyományát szülte,
évszázadokon át inspirálta a
görög színházat és a Commedia
dell'arte-t.

A velencei karnevál (olaszul: Carnevale di Venezia) egy évente
megrendezett fesztivál az olaszországi Velencében. A karnevál a húsvétot
megelőző negyven napos keresztény nagyböjt ünnepével, a
hamvazószerdát megelőző napon, Nagypénteken (Martedì Grasso vagy
Mardi Gras) ér véget. A fesztivál világhírű a díszes maszkjairól.

Globális állampolgárság;
intraperszonális készségek;
nyitottság, a sokféleség tiszteletben
tartása.

A látogatók történelmi ismereteket
szerezhetnek a görög
történelemről, és fejleszthetik a
rendszerszemléletet, a kritikai
gondolkodást, a nyitottságot, a
sokféleség tiszteletét, a kultúrák
közötti megértést és a kultúrák
fejlődésének tudatosságát.

Dél-Olaszországban és Szicília
déli partvidékén található; 
 tömegközlekedés elérhető
(buszok és vonat);
akadálymentesítés a fogyatékkal
élők számára. Idegenvezetés
olasz nyelven; Audioguide más
nyelveken is elérhető.
 Minden biztonsági intézkedésre
kiterjed.

https://www.parcovalledeitem
pli.it/

A fesztivál helyszíne Velence,
egy 121 szigetből álló, ezért
teljesen vízzel körülvett város.
Velence és lagúnája az UNESCO
Világörökség része.
 Méretéből adódóan Velence
teljes hosszában és
szélességében bejárható
gyalogosan, egyébként
lehetőség van a vízibusz, a
rendelkezésre álló
tömegközlekedési eszközök,
vagy a magán gondolák
használatára.
Akadálymentesítés fogyatékkal
élők számára. Minden
biztonsági intézkedésre kiterjed

https://www.carnevale.venezia.it
/en/

Kulturális fesztivál

Velencei Karnevál
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Palermo, sicily

A bazilika az Assisi Kisebb Testvérek Konventuális Római Katolikus Rendjének
anyatemploma, és Olaszország egyik legfontosabb keresztény
zarándokhelye. A zarándokok a 13. század óta érkeznek az olaszországi
Assisibe, hogy Szent Ferencet tiszteljék. Az UNESCO 2000 óta a világörökség
része.

Assisi, egy dombra épült középkori
város, Szent Ferenc szülőhelye,
amely szorosan kapcsolódik a
ferences rend munkásságához.
Középkori művészeti remekművei,
mint a San Francesco bazilika és
Cimabue, Pietro Lorenzetti,
Simone Martini és Giotto
festményei Assisi-t az olasz és
európai művészet és építészet
fejlődésének alapvető
referenciapontjává tették. A felső
templom belseje az olaszországi
gótikus stílus fontos korai példája.
A felső és az alsó templomot
számos késő középkori festő római
kori és toszkán iskolákból
származó freskói díszítik.

Templom

Assisi, Umbria

Assisi Szent Ferenc bazilika

A székesegyház a Szicíliai
Normann Királyság egyik
szimbóluma és arab-normann
stílusa. A formák és stílusok
keveredése jellemzi, amely a
Szicília területén az évszázadok
során váltakozó különböző és
sokféle népességből ered. A
különböző építészeti és
művészeti hagyományok
kombinációjának eredménye: A
bizánci, az iszlám és a nyugati
építészeti stílusok ötvözése egy
egyedi stílust hozott létre, amely
a különböző eredetű emberek
gyümölcsöző együttéléséről
tanúskodik.

Az UNESCO világörökségi listáján szereplő palermói székesegyház egy
hatodik századi első keresztény bazilikán áll. Az iszlám uralom alatt
mecsetté alakították át, majd 1072-ben a normannok uralma alatt
visszatért a keresztény istentisztelethez. A Szicíliai Normann Királyság
korából származó úgynevezett arab-normann stílus szimbóluma.

Kritikus gondolkodás; globális
állampolgárság, tolerancia,
nyitottság, a világ minden tájáról való
tisztelet.
 sokszínűség, kultúrák közötti
megértés; történelmi, művészeti és
vallási ismeretek, a vallás fontossága
a közösségben, valamint a művészet
és az építészet ismerete.

Kritikus és innovatív gondolkodás;
világpolgárság, tolerancia,
nyitottság, az emberi jogok
tiszteletben tartása.
 sokféleség, kultúrák közötti
megértés; történelmi, művészeti és
vallási ismeretek, a vallás fontossága
a közösségben és a művészettel
kapcsolatos tudatosság.

Umbriában, Közép-Olaszország
egyik régiójában található.
Gyalogosan, autóval és vonattal
is megközelíthető.
Mozgássérültek számára
megközelíthető (az épületben
lift található). Túravezetés olasz
nyelven és audio-guide áll
rendelkezésre. A biztonsági
intézkedésekre kiterjed. A
belépés egyéni látogatók
számára ingyenes; nem
szükséges belépőjegy.

https://www.sanfrancescoassis
i.org/html/eng/

Palermóban található,
gyalogosan és
tömegközlekedéssel is
megközelíthető. A katedrális
belső tere a turisták számára
két területre tagolódik, az első
ingyenes belépéssel, a második
pedig "Monumentális terület"
elnevezésű, belépőjeggyel
látogatható terület.
Idegenvezetések nyelveken;
akadálymentesítés
mozgáskorlátozottak számára,
biztonsági intézkedésekre
kiterjedően.

http://www.cattedrale.palermo.i
t/

Templom

Palermói székesegyház
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Turin, Piemonte

Pompeji egy régészeti lelőhely a dél-olaszországi Nápoly közelében, ahol egy
ókori római város romjai találhatók, amely Kr. u. 79-ben a Vezúv kitörése
következtében elpusztult. Ez az egyetlen olyan régészeti lelőhely az egész
világon, amely még mindig világos képet adhat az ókori római városról. Az
UNESCO világörökség része.

Pompeji a világ egyik
leglátogatottabb régészeti
lelőhelye, a város 35 százaléka,
mintegy 500 épület jelenleg is
látogatható. Történelme
kapcsolódik az összes többi
európai római kori régészeti
helyszínhez, de ami Pompejit
különlegessé teszi, az az, hogy egy
"időbe fagyott" ókori város.

Régészeti lelőhely

Pompeii, Campania

Pompeji helyi régészeti
parkja

A világ legrégebbi, teljes
egészében az ókori egyiptomi
kultúrának szentelt múzeuma. a
kairói Egyiptomi Múzeum után a
második legfontosabb
egyiptológiai gyűjteménynek
számít.

A Museo Egizio egy régészeti múzeum, amely az egyiptomi régészetre és
antropológiára szakosodott. Az egyik legnagyobb egyiptomi
régiséggyűjteménynek ad otthont, több mint 30 000 leletet tartalmaz.

A látogatók történelmi ismereteket
szerezhetnek az egyiptomi
történelemről, és fejleszthetik a
rendszerszemléletet, a kritikai
gondolkodást, a nyitottságot, a
sokféleség iránti tiszteletet, a
kultúrák közötti megértést és a
kultúrák fejlődésének tudatosságát.

A látogatók történelmi ismereteket
szerezhetnek a római
történelemről, és fejleszthetik a
rendszerszemléletet, a kritikai
gondolkodást, a nyitottságot, a
sokféleség tiszteletét, a kultúrák
közötti megértést és a kultúrák
fejlődésének tudatosságát.

Campaniában, Dél-
Olaszországban található, a
helyszín autóval vagy
tömegközlekedéssel is
megközelíthető. A területre való
belépéshez jegyek szükségesek.
Szakképzett idegenvezetők által
vezetett túrák állnak
rendelkezésre.
Megközelíthetőség fogyatékkal
élők számára. Biztonsági
intézkedések.

http://pompeiisites.org/en/

https://www.inexhibit.com/my
Múzeum/pompeii-
archaeological-site-naples/

Észak-Olaszországban,
Torinóban található. Online
jegyvásárlás szükséges.
Megközelíthető gyalog, autóval,
busszal vagy metróval. A Museo
Egizio speciális útvonalakat és
műhelyeket biztosít a
különleges igényeknek. A
múzeum 2 kerekesszéket
biztosít ingyenesen a látogatók
számára. Több nyelven elérhető
tárlatvezetés. A biztonsági
intézkedésekről gondoskodnak.

https://egizio.museitorino.it/en/

Régészeti Múzeum

Egyiptomi Múzeum
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Róma, Lazio

Az Uffizi Galéria (olaszul "Galleria degli Uffizi"), a világ egyik legrégebbi és
leghíresebb művészeti múzeuma. A Palazzo degli Uffizi épületében található,
ami annyit tesz: "Hivatalok palotája". I. Cosimo de' Medici megbízásából
Giorgio Vasari tervezte.
 Az irodák két részből állnak, amelyek egy udvaron keresztül néznek
egymásra. Az egyik vége a főtérre, a másik pedig az Arno folyóra nyílik.
Varsari egyfajta paravánt tervezett, mint egy ókori görög színház hátterét.
Vannak boltívek, amelyeken keresztül a folyóra nyílik a kilátás.

A múzeum a 17-18. században a
felsőbb osztálybeli európai
fiatalemberek által tett európai
nagy körutazás egyik fontos
látnivalója volt. A világ legjobb
firenzei reneszánsz gyűjteményét
tartalmazza. Emellett az ókori
szobrok, rajzok és metszetek
gyűjteménye az egyik
legszembetűnőbb és
legjelentősebb a világon.

Művészeti Múzeum

Firenze, Toszkána

Uffizi Galériák

A Colosseum ma is a császári
Róma ikonikus szimbóluma, és a
világ új7 csodái közé sorolták.
Róma egyik legnépszerűbb
turisztikai látványossága, és a
római katolikus egyházhoz is
kapcsolódik, mivel minden
nagypénteken a pápa vezeti a
fáklyás keresztutat, amely a
Colosseum környékéről indul.

A Flaviai amfiteátrum néven ismert római Colosseum a főváros egyik
legfigyelemreméltóbb műemléke.
 A Colosseum a valaha épült legnagyobb ókori amfiteátrum, és kora
ellenére ma is a világ legnagyobb álló amfiteátruma. Építését Vespasianus
császár idején kezdték el. Kivételes építészete, a gladiátorok és a
látványosságok híre, az évszázadok során átívelő népszerűsége, a
középkori és keresztény újbóli használatától és az ideológiai változatoktól
kezdve, amelyek egy birodalom, ma pedig Róma városának és a világnak a
jelképévé tették, ikonikussá vált. 
 Az UNESCO Világörökség része

A látogatók történelmi ismereteket
szerezhetnek a római történelemről,
és fejleszthetik a
rendszerszemléletet, a kritikai
gondolkodást, a nyitottságot, a
sokféleség tiszteletét, a kultúrák
közötti megértést és a kultúrák
fejlődésének tudatosságát.

A látogatók történelmi ismereteket
szerezhetnek a Reinassence és a
barokk történelméről, valamint
fejleszthetik a rendszerszemléletet,
a kritikai gondolkodást, a
nyitottságot, a sokféleség tiszteletét,
a kultúrák közötti megértést és a
kultúrák fejlődésének tudatosságát.

Olaszországban, Firenzében
található. Jegyek szükségesek.
Megközelíthető gyalog, autóval,
tömegközlekedéssel.
Megközelíthetőség fogyatékkal
élők számára. Különböző nyelvű
idegenvezetések. Biztonsági
intézkedések.

https://www.uffizi.it/en

Rómában található, gyalog,
autóval és tömegközlekedéssel
megközelíthető. Fogyatékkal
élők számára megközelíthető.
Jegyek szükségesek; 18 és 25 év
közötti uniós polgárok számára
kedvezményes árú jegyek
Fogyatékkal élők számára
akadálymentes. Különböző
nyelvű túravezetések állnak
rendelkezésre. Biztonsági
intézkedések

https://parcocolosseo.it/en/area
/the-colosseum/

Régészeti lelőhely

A Colosseum
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Madonie (PA), Szicília

A Zingaro tájvédelmi körzet a szicíliai partvidék egy csodálatos szakasza,
amely a Castellammare-öböl és a hegylánc mintegy hét kilométeres
érintetlen partszakaszán, meredek sziklák és kis öblök környezetében
húzódik. A Zingaro rezervátumban ritka és endemikus növények nagy
választéka és bősége, valamint gazdag állatvilága található. A rendkívül
változatos ökológiai rések nagy változatosságot biztosítanak, amely a sziget
más részein nem könnyen található meg. A Zingaro rezervátumban legalább
39 madárfaj fészkel és párzik, főként ragadozó madarak. A terület gazdag
régészeti múlttal is rendelkezik. A Zingaro rezervátum nemcsak a
szárazföldet és a strandokat foglalja magában, hanem a szomszédos tengert
is. A gyönyörű, kavicsos, tiszta kék tenger által ölelt strandok különböző,
meglehetősen meredek ösvényeken érhetők el.

A Riserva dello Zingaro felkerült az
UNESCO világörökségi listájára. 
 Természeti rezervátumok Európa-
szerte vannak, és örökségünk
nagyon fontos részét képezik, ahol
a növény- és állatvilágot, illetve a
geológiai vagy egyéb különleges
érdekességeket megőrzés céljából
tartják fenn és kezelik.

Természeti rezervátum

Trapani, Szicília

A Zingaro természeti
rezervátum

The Madonie UNESCO Global
Geopark preserves a very rich
and rare natural heritage. In a
very small area, about 2 percent
of the surface area of Sicily, over
half of the species of the most
evolved flora grows: about 2,600
plants, almost the same number
as the species present in Egypt,
Tunisia and Algeria.

A Madonie UNESCO Globális Geopark Szicíliában, a mediterrán térség
közepén található, a geológiai és geomorfológiai, valamint didaktikai
szempontból is különleges érdeklődésre számot tartó legszebb tájak
között. 
 A szicíliai Appenninek középső részén való elhelyezkedése, geológiai-
szerkezeti elrendezése és a benne lejátszódó morfodinamikai folyamatok
teszik ezt a hegycsoportot az Appennin-Maghrebin-lánc és ezáltal a
Földközi-tenger középső része geológiai történetének megismerése és
rekonstruálása szempontjából alapvető jelentőségű területté. E jellemzők
miatt a Madonie kivételes tanulmányi területet jelentett és jelent ma is,
valamint oktatási gimnáziumot" a földtani és természettudományi egyetemi
hallgatók nemzedékei számára."

Kritikus és innovatív gondolkodás,
intraperszonális készségek, globális
állampolgárság, nyitottság, az
alábbiak tiszteletben tartása
 a sokszínűség tiszteletben tartása

Kritikus és innovatív gondolkodás,
intraperszonális készségek, globális
állampolgárság, nyitottság, az
alábbiak tiszteletben tartása
 a sokszínűség tiszteletben tartása

San Vito lo Capo településen,
Szicíliában található.
Megközelíthető autóval és
busszal. Jegyek igényelhetők,
kedvezményes jegy 14 év alatti
fiatalok számára.

https://www.riservanaturalezin
garo.com/

Szicíliában található. Regionális
természeti park, ingyenes
belépéssel. Megközelíthető
autóval. Fogyatékkal élők
számára is megközelíthető (a
"Madonie a passo lento"
egyesület által szervezett
vezetett túrák). A biztonsági
intézkedésekre kiterjed.

https://www.parcodellemadonie
.it/

Természeti rezervátum

Madonie Geopark
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Palermo, Szicília

A Teatro Massimo Vittorio Emanuele egy operaház és operatársulat a szicíliai
Palermóban, a Piazza Verdi téren. A színházat II. Viktor Emanuel királynak
szentelték. Basile építészt az ókori és klasszikus szicíliai építészet inspirálta,
így a külsőt magas neoklasszicista stílusban tervezték, amelybe a selinuntei
és agrigentói görög templomok elemeit is beépítették. A késő reneszánsz
stílusban megvalósított nézőteret 3000 fő befogadására tervezték, de
jelenlegi formájában 1381 férőhelyes, a ferde színpad köré emelkedő,
jellegzetes patkó alakú, 7 szintes páholyokkal.

A Teatro Massimo Olaszország
legnagyobb színháza és Európa
egyik legnagyobb színháza
(átadásakor - 7730 m²-es
alapterületével - a párizsi Palais
Garnier és a bécsi K. K. Hof-
Opernhaus után Európa harmadik
legnagyobb operaháza volt), amely
tökéletes akusztikájáról híres.

Színház

Palermo, Szicília

Teatro Massimo Vittorio
Emanuele

Collectively, they are an example
of a social-cultural syncretism
between Western, Islamic and
Byzantine cultures on the island
which gave rise to new concepts
of space, structure and
decoration. They also bear
testimony to the fruitful
coexistence of people of different
origins and religions (Muslim,
Byzantine, Latin, Jewish, Lombard
and French). 

Az arab-normann Palermo és a Cefalù és Monreale székesegyházak a
Szicíliai Normann Királyság (1130-1194) korszakának szimbóluma. 
 Az új normann uralkodók különböző építményeket építettek az
úgynevezett arab-normann stílusban. Az arab és bizánci építészet legjobb
gyakorlatait építették be saját művészetükbe. Fontos megjegyezni, hogy
mindegyik helyszínt más-más építtető építette, a közös építészet és a
korszak miatt kapcsolódnak össze. Ezek a helyszínek közös identitást
hoznak létre azon területek között, amelyeken épültek. Ez azért van, mert
sokan úgy döntöttek, hogy együtt látogatják meg a helyszíneket, nem csak
egyet-egyet.

A látogatók történelmi ismereteket
szerezhetnek a szicíliai arab-
normann korszak történetéről, és
fejleszthetik a rendszerszemléletet, a
kritikai gondolkodást, a nyitottságot,
a sokféleség tiszteletét, a kultúrák
közötti megértést és a kultúrák
fejlődésének tudatosságát.

A látogatók történelmi ismereteket
szerezhetnek a XIX. századról, a
reneszánszról és a neoklasszikus
korszakról, fejleszthetik a
rendszerszemléletet, a kritikai
gondolkodást, a nyitottságot, a
sokféleség tiszteletét, a kultúrák
közötti megértést és a kultúrák
fejlődésének tudatosságát.

Palermóban található.
Gyalogosan, autóval és
tömegközlekedéssel is
megközelíthető. Fogyatékkal
élők számára megközelíthető.
Lehetőség van a színház
látogatására különböző nyelvű
idegenvezetéssel, vagy
egyébként lehetőség van jegyet
foglalni koncertre, operára és
balettre. Biztonsági
intézkedések

https://www.teatromassimo.it/
eng/

Located in Palermo, it is a series
of nine religious and civic
structures: the Royal Palace, the
Palatine Chapel, the Martorana
Templom, the Templom of San
Cataldo, the Templom of San
Giovanni degli Eremiti, the
Cathedral of Palermo, Zisa
Palace, Admiral’s Bridge,
Monreale Cathedral and
cloister, Cefalù Cathedral.

https://whc.unesco.org/en/list/1
487/

Vallási és polgári építmények

Arab-normann útvonal:
Palermo és Cefalù és
Monreale székesegyházai
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Catania, Szicília

A dél-olaszországi Casertában található egykori királyi rezidencia, amelyet a
Bourbon-Két Szicília-ház építtetett fő rezidenciájaként, mint nápolyi királyok.
Ez a legnagyobb palota, amelyet a 18. században Európában emeltek. A
palotát 1997-ben az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította; a jelölés
szerint "a barokk látványos művészetének hattyúdala, amelyből átvette a
többirányú tér illúzióinak megteremtéséhez szükséges összes jellemzőt".

A nagyszabású
palotakomplexumot III. Károly
nápolyi Bourbon király rendelte
meg a 18. század közepén. Luigi
Vanvitelli építész tervezte, és a
versailles-i és madridi paloták
ihlették. 
 A casertai királyi palota
térfogatát tekintve a világ
legnagyobb királyi rezidenciája.

Történelmi palota

Caserta, Campania

A casertai királyi palota

Az Etna a világ egyik legaktívabb
vulkánja, amely szinte állandóan
aktív. A közelmúltbeli aktivitása és
a közeli lakosság miatt az Etna
hegyet az ENSZ az évtizedes
vulkánok közé sorolta. 2013
júniusában bolygónk
szempontjából jelentős geológiai
sajátosságai miatt felkerült az
UNESCO Világörökségi listájára.

Aktív sztratovulkán Szicília keleti partvidékén, Olaszországban, Catania
fővárosban, Messina és Catania városok között. Az afrikai és az eurázsiai
lemez közötti konvergens lemezhatár felett fekszik. Európa egyik
legmagasabb aktív vulkánja, és az Alpoktól délre fekvő Olaszország
legmagasabb csúcsa, jelenlegi magassága 3357 m, bár ez a csúcskitörések
függvényében változik.

A látogatók szerencsések lehetnek,
és láthatják a vulkán egyik látványos
kitörését és tüzes lávafolyásait,
amelyek mindig is felkeltették a
tudósok érdeklődését és a világ
minden tájáról érkező látogatók
kíváncsiságát. A látogatók empirikus
és tudományos ismereteket
szerezhetnek a vulkánokról,
fejleszthetik állampolgári
készségeiket és a
környezettudatosságot. 
 Hickers and sport lovers can hike or
practice snow sports, just a short
distance from the sea.

A látogatók történelmi ismereteket
szerezhetnek a 18. századi olasz
történelemről, valamint
fejleszthetik a rendszerszemléletet,
a kritikai gondolkodást, a
nyitottságot, a sokféleség
tiszteletét, a kultúrák közötti
megértést és a kultúrák
fejlődésének tudatosságát.

A Campaniában, Caserta
városában található. A palota
tömegközlekedéssel és autóval
is könnyen megközelíthető. Az
építménybe való belépéshez
jegy szükséges. Tárlatvezetés
minden nyelven elérhető.
Megközelíthetőség fogyatékkal
élők számára. Biztonsági
intézkedések.

https://reggiadicaserta.cultura.
gov.it/en/

 Catania közelében található.
Megközelíthető autóval és
tömegközlekedéssel. Nem
minden gyalogút
akadálymentesített a
fogyatékkal élők számára. 
 A vulkanikus tevékenységgel
kapcsolatos minden friss
információ elérhető az INGV
Catania szekció honlapján:
https://www.ct.ingv.it/index.php

https://www.unescoparcoetna.it
/en/etna-unesco-site/

Vulkán

Az Etna hegye
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Olaszország, Veneto, Trentino
Alto Adige, Friuli Venezia
Giulia régiói

Ősi út és zarándokútvonal, amely az angliai Canterbury székesegyházi
városától Franciaországon és Svájcon keresztül Rómába, majd az
olaszországi Apuliába vezet, ahol a Szentföldre vezető kikötők voltak.
Olaszországban "Via Francigena" ("Franciaországból jövő út") vagy "Via
Romea Francigena" ("Franciaországból Rómába vezető út") néven ismerték.
A középkorban fontos útvonal és zarándokút volt azok számára, akik a
Szentszéket és Péter és Pál apostolok sírját szerették volna felkeresni.

Az útvonal több európai országot
is érint: Anglia, Franciaország, Svájc
és Olaszország. Több mint 2000
kilométert tesz meg e gyönyörű
országok legrégebbi utcáin
keresztül. Folyami kövekkel
kikövezett utcák, amelyeket az idő
múlása megkoptatott, egészen
Róma "macskaköveiig".

Zarándokútvonal

Olaszország

A Via Francigena

The Dolomites are of
international significance for
geomorphology, as the classic
site for the development of
mountains in dolomitic
limestone. The area presents a
wide range of landforms related
to erosion, tectonism and
glaciation. The quantity and
concentration of extremely
varied limestone formations is
extraordinary in a global context,
including peaks, towers,
pinnacles and some of the
highest vertical rock walls in the
world. 

Ez az ingatlan a földtudományi értékek nemzetközileg is jelentős
kombinációját tartalmazza. A rendkívül változatos mészkőformációk
mennyisége és koncentrációja globális viszonylatban is rendkívüli, míg a
kiválóan feltárt geológia betekintést nyújt a tengeri élővilág helyreállításába
a triász időszakban, a földi élet történetében feljegyzett legnagyobb kihalási
eseményt követően. A Dolomitok fenséges, monumentális és színes tájai
régóta vonzzák az utazók seregeit, és az értékek tudományos és művészi
értelmezésének története is megmaradt.

A látogatók tudományos ismereteket
szerezhetnek a hegyek kialakulásáról,
valamint geomorfológiai és
történelmi ismereteket a Földről. Így
fejlesztik a rendszerszemléletű
gondolkodást, a kritikus
gondolkodást, a nyitottságot és a
sokféleség tiszteletét.

A látogatók történelmi ismereteket
szerezhetnek az érintett helyek
történelméről, fejleszthetik a
kritikai gondolkodást, a
nyitottságot, a sokféleség
tiszteletét, a kultúrák közötti
megértést és a kultúrák
fejlődésének tudatosságát.
Emellett a látogatók szervezési
készségekre, problémamegoldó
készségekre, önbizalomra és
döntéshozatali képességekre is
szert tesznek.

Az útvonal az olaszországi Valle
d'Aosta, Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna, Liguria,
Toscana, Lazio, Campania,
Basilicata és Puglia, Róma és a
Vatikán állam régióit érinti.
 A Via Francigena hivatalos
útvonala a legbiztonságosabb,
és gondosan úgy tervezték,
hogy minden korosztály
számára járható legyen.
Megközelíthető kerékpárral,
gyalogosan, lóval. 

https://www.viefrancigene.org/
en/

A Dolomitok területe az észak-
olasz Alpokban található, 18
csúcsot számláló, 3000 méter
fölé emelkedő és 141 903
hektárnyi területet borító
hegyvonulatot foglal magában. 
 Lehetőség vezetett túrákra és
túrázásra természetes
túravezetőkkel. Lehetőség a
fogyatékkal élők számára
akadálymentesített
magánszolgáltatások
támogatására.

https://whc.unesco.org/en/list/1
237

Hegyek

A Dolomitok
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Campania

A birtokot először a paleolitikum idején szállták meg, és a mai napig
folyamatos emberi tartózkodásra utaló jeleket mutat, és harmonikusan
illeszkedik a természetes terepbe és ökoszisztémába.
 A terület Matera városának ősi városrészeiből és a Rupestriai Templomok
Parkjából áll, amelyek a Murgia fölött húzódnak, egy meszes fennsíkon,
amelyet mély töréshasadékok, szakadékok, sziklák és barlangok jellemeznek.
  A területet először a paleolitikumtól az újkőkorszakig lakta, a természetes
barlangok elfoglaltsága a 8. századtól fokozódott, amikor a város kezdte
átlépni a római korból származó, a Civita nevű városrész köré épített
védőfalak határait. A Civitán a két Sassi között a 13. században román kori
székesegyház épült.

A terület morfológiája, amelyet
mély szakadékok (gravine) és
kopár fennsíkok jellemeznek, és
amelybe ősi barlangtemplomok,
kutakkal jelzett pásztorösvények és
erődített parasztházak épültek be,
a Földközi-tenger egyik
legfelemelőbb tájképét alkotja.

Házak, templomok és
kolostorok

Basilicata

A Sassi és a Materai
Rupeszteri templomok
parkja

A hosszú és összetett
litogenetikai és orogenetikai
történetnek köszönhetően
számos litosztratigráfiai egységet
különböztethetünk meg, amelyek
kőzettestek és/vagy szabálytalan
szekvenciák formájában jelennek
meg. Találhatunk 130 millió éves
mezozoikus mészkövet és
dolomitot, mezozoikus pelágikus
lerakódásokat és 16-6 millió éves
miocén sziliklasztos turbiditot. 

A Geoparkban az egyedülálló és tudományosan értékes geotópok nagy
száma, valamint geodiverzitásuk megerősíti a dél-olaszországi terület
geológiai örökségének állandóságát. A területet karbonátos és sziliklasztos
üledékes kőzetek alkotják. A terület a Déli-Apeninek hajtás- és
nyomóövéhez tartozik, amely a késő kréta és a pleisztocén korszak között
alakult ki az európai és az afrikai lemezek kölcsönhatásának és a Tirrén
óceáni medence szétterülésének következményeként. 
 Ezenkívül számos endemikus állat, mint például a farkas és a vidra, 1997
óta az UNESCO Ember és bioszféra" programja által védett."

A látogatók tudományos ismereteket
szerezhetnek a természetről, és
ezáltal fejleszthetik a
rendszerszemléletet, a kritikus
gondolkodást, a nyitottságot és a
sokféleség tiszteletét.

A látogatók történelmi ismereteket
szerezhetnek a régióról,
fejleszthetik a rendszerszemléletet,
a kritikus gondolkodást, a
nyitottságot, a sokféleség
tiszteletét és a kultúrák
fejlődésének tudatosságát.

A dél-olaszországi Basilicata
régióban található The Sassi és
a Materai Rupeszteri
templomok parkja a Murgia
természetes barlangjaiba
épített házak, templomok,
kolostorok és remetelakok
komplexumát foglalja magában.
Ez a figyelemre méltó és
érintetlen tróglódi település
1,016 hektárnyi területen több
mint ezer lakóházat, valamint
számos üzletet és műhelyt
foglal magában. Privát túrák
szervezhetők; Egyes ösvények
mozgáskorlátozottak számára
is megfizethetők.

A Geopark a campaniai Salerno
tartományban található, és a
Cilento és Vallo di Diano
Nemzeti Park teljes területét
foglalja el. A Geopark a Tirrén-
tenger partjától a Lucania-
hegység pereméig terjed.
 Vezetett túrák állnak
rendelkezésre.
 Részleges akadálymentesítés a
fogyatékkal élők számára.

https://en.unesco.org/global-
geoparks/cilento

Nemzeti park

Cilento, Vallo di Diano és
Alburni Nemzeti Geopark
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Apulia

A terület két különálló elemből áll, amelyek kiemelkedő, a görög és római
korból származó maradványokat tartalmaznak: 
 A pantalicai nekropolisz több mint 5000 sírhelyet tartalmaz, amelyeket nyílt
kőbányák közelében vájtak a sziklába, és amelyek többsége a Kr. e. 13-7.
századból származik. A bizánci korszakból is maradtak maradványok a
területen, nevezetesen az Anaktoron (hercegi palota) alapjai. 
 A terület másik része, az ókori Szürakuszák, magában foglalja a város
magját, amelyet a korinthoszi görögök alapítottak Ortygia néven az i. e. 8.
században. 
 A város területén, amelyet Cicero a legnagyobb görög városnak és a
legszebbnek" nevezett, olyan maradványok maradtak fenn, mint az Athéné-
templom (Kr. e. 5. század, amelyet később katedrálissá alakítottak át), egy
görög színház, egy római amfiteátrum, egy erőd és még sok más. Számos
maradvány tanúskodik Szicília viharos történelméről, a bizánciaktól a
Bourbonokig, megszakítva az arab-muszlimokkal, a normannokkal, a
Hohenstaufen-dinasztia II. Frigyesével (1197-1250), az Aragónokkal és a Két
Szicília Királysággal."

Pantalica Európa egyik legnagyobb
nekropolisza. Több mint 5000
sziklába vájt sír található itt,
amelyek különböző területekről és
népességektől származnak. A
Syracusea/Pantalica a mediterrán
kultúrák évszázadokon átívelő,
figyelemre méltó tanúságtételét
képezi.
 Emellett az együttes figyelemre
méltó kulturális sokszínűsége
révén kivételes tanúbizonyságot
nyújt a civilizációk három
évezredes fejlődéséről.

Régészeti lelőhely

Szirakúza, Szicília

Szirakuszák és a Pantalica
sziklás nekropolisza

Az alberobellói trulli egy több
ezer éves, száraz kőből épült
hagyományt képvisel, amely az
egész mediterrán térségben
megtalálható. A mai Alberobello
területén már ezer évvel ezelőtt
is voltak elszórtan vidéki
települések. Kiemelkedő példái a
Történelmi Várostáj
kontextusában fennmaradt népi
építészeti együttesnek.

A Puglia déli részén található trulli , mészkőből épült lakóházak a
szárazfalas (habarcs nélküli) építés figyelemre méltó példái, amely egy
őskori építési technika, amelyet még mindig használnak ebben a régióban.
A trulli-k a szomszédos mezőkről összegyűjtött, durván megmunkált
mészkősziklákból épültek. Jellegzetesen piramis alakú, kupolás vagy kúp
alakú tetőzetük van, amely mészkőlapokból épül fel.

A látogatók történelmi ismereteket
szerezhetnek a városról és a
mediterrán térségről, és ezáltal
fejleszthetik a rendszerszemléletet, a
kritikus gondolkodást, a nyitottságot
és a sokszínűség iránti tiszteletet.

A látogatók történelmi ismereteket
szerezhetnek a városról és a
mediterrán térségről, és ezáltal
fejleszthetik a rendszerszemléletet,
a kritikus gondolkodást, a
nyitottságot és a sokszínűség iránti
tiszteletet.

A Szicília délkeleti részén, a
Földközi-tenger partján fekvő
Szirakuszák és a Pantalica
sziklás nekropoliszának
helyszíne két különálló elemből
áll, az ókori Szirakuszák
történelmi városából és a
Pantalica nekropoliszából. 
Tömegközlekedéssel
megközelíthető. Különböző
nyelveken elérhető privát
idegenvezetés. Biztonsági
intézkedésekre kiterjedő
fedezet.

https://whc.unesco.org/en/list/
1200/

A Trulli a pugliai Alberobellóban
található. Tömegközlekedéssel
megközelíthető. 
 Különböző nyelveken elérhető
privát idegenvezetés. A
biztonsági intézkedések
lefedettek.

http://whc.unesco.org/en/list/78
7

Házak

Aberobello trullijai

95

https://www.aoaff.gr/home_en/
https://www.npg.org.uk/
https://www.npg.org.uk/


Padova, Veneto

Ez a kiemelkedő épületegyüttes a torinói "parancsnoki körzetben" található
királyi palotától a környező vidékre sugárzik ki, és számos vidéki rezidenciát
és vadászházat foglal magába, amelyeket a Savoyai hercegek 1562-től
kezdve igazgatási és rekreációs célokra építettek Torinóban és környékén.

"A Savoyai Királyi Ház rezidenciái a
17-18. századi európai
monumentális építészet és
városrendezés kiemelkedő példái,
amelyek a stílus, a lépték és a tér
segítségével kivételes módon
illusztrálják az abszolút monarchia
uralkodói doktrínáját anyagi
értelemben.
 A Savoyai Királyi Ház
rezidenciáinak monumentális
építészete és várostervezése
emellett a barokk és késő barokk
művészet és építészet túláradó
zsenialitásának bizonyítéka, és az
emberi értékek 17-18. századi
európai cseréjét tükrözi. 

Királyi ház

Torino, Piemont

A Savoyai Királyi Ház
rezidenciái

A páduai botanikus kert az
európai botanikus kertek
eredetije, és a botanikai
tudomány, a tudományos
csereprogramok, valamint a
természet és a kultúra közötti
kapcsolat megértésének
születését jelképezi. Számos más
olaszországi és európai kert
számára jelentett inspirációs
forrást, és hatással volt mind
építészeti és funkcionális
kialakításukra, mind pedig a
gyógynövénytan és a kapcsolódó
tudományágak didaktikai és
tudományos megközelítésére.

A világ első botanikus kertjét 1545-ben hozták létre Padovában. Még
mindig őrzi eredeti elrendezését - a világot szimbolizáló kör alakú központi
telek, amelyet egy vízgyűrű vesz körül. Később más elemeket is hozzáadtak,
némelyik építészeti (díszes bejáratok és korlátok), némelyik gyakorlati
(szivattyúberendezések és üvegházak). Az épület ma is eredeti célját
szolgálja, mint tudományos kutatóközpont.

A látogatók tudományos ismereteket
szerezhetnek a természetről és a
növényekről, így fejleszthetik a
rendszerszemléletet, a kritikus
gondolkodást, a nyitottságot és a
sokféleség tiszteletét.

A látogatók történelmi ismereteket
szerezhetnek Savoyáról és az olasz
történelemről; fejleszthetik a
rendszerszemléletet, a kritikus
gondolkodást, a nyitottságot és a
sokszínűség iránti tiszteletet.

A Savoyai Királyi Ház rezidenciái
egy nagy sorozatú feliratú
birtokot foglalnak magukban,
beleértve 22 palotát és villát
Torinóban és környékén. A
vagyonelemek közül tizenegy
Torinó központjában található,
a fennmaradó 11 pedig a város
körül helyezkedik el sugárirányú
terv szerint.
Tömegközlekedéssel
megközelíthető.  Több nyelven
elérhető idegenvezetés.
Biztonsági intézkedésekre
kiterjedő fedezet. 

https://whc.unesco.org/en/list/
823

Padovában található. 
 Tömegközlekedéssel
megközelíthető. Több nyelven
elérhető idegenvezetés.
Biztonsági intézkedések.
Fogyatékkal élők számára
biztosítható

https://en.unesco.org/global-
geoparks/cilento

Botanikus kert

Padova botanikus kertje
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Umbria

Cinque Terre-t a 11. századból származó oklevelek említik. Monterosso és
Vernazza települt meg először, a többi település pedig később, a Genovai
Köztársaság területén belül alakult ki. A 16. században a lakosok
megerősítették a meglévő erődöket és új védelmi tornyokat építettek, hogy
megvédjék a területet a törökök támadásaitól. Cinque Terre gazdasági
hanyatláson ment keresztül a 17-19. században, amikor La Speziában
arzenált építettek, és vasúti összeköttetést kapott Genovával. A vasút a
területről való elvándorláshoz és a hagyományos iparágak hanyatlásához
vezetett, amíg az 1970-es évektől kezdve az idegenforgalom növekedése
némi fellendülést nem hozott.

A riviéra az emberi értékek fontos
cseréjét mutatja be az idők folyamán
vagy a világ egy kulturális területén
belül, az építészeti fejlődés vagy a
technológia, a műemléki művészet, a
város- és tájrendezés területén;
figyelemre méltó példája egy
építménytípusnak, építészeti vagy
technológiai egésznek, vagy az emberi
történelem egy jelentős pillanatát
bemutató tájnak; figyelemre méltó
példája a hagyományos emberi
településnek vagy egy kultúra
jellegzetes talajhasználatának,
különösen, ha az visszafordíthatatlan
változások hatásai miatt sérülékeny.

Természeti rezervátum

Liguria

Cinque Terre

A Marmore-vízesés azért
egyedülálló, mert 165 méteres
ugrásával a legmagasabb
Európában. Egyedülálló, mert egy
valódi folyó, a Velino ugrik egy
másik nagy folyóra, a Nera-ra. A
vízesés megnyitása leginkább egy
esemény, és a várakozás a
lehetőség, hogy elmerüljenek egy
parkban felszerelt.

Az ókori rómaiak által létrehozott mesterséges vízesés. Teljes magassága
165 m (541 láb), ezzel a világ második legmagasabb mesterséges vízesése.
Forrása a Velino folyó vizének egy része (a folyó többi része egy vízerőműbe
folyik), miután átfolyik a Piediluco tavon Marmore (olaszul Marmore) község
közelében. A Nera folyó által alkotott völgybe ömlik.

A környező terület, a Nera-völgy
gazdag történelemben, kultúrában,
természetben és kellemes kulináris
meglepetésekben. Így a látogatók
ismereteket szerezhetnek a terület
történelméről és természetéről,
fejlődik a kritikus gondolkodás és a
sokszínűség iránti tisztelet.

A látogatók ismereteket és
tapasztalatokat szerezhetnek a
mediterrán kultúráról és
természetről, ezáltal fejleszthetik a
rendszerszemléletet, a kritikus
gondolkodást, a nyitottságot és a
sokszínűség iránti tiszteletet.

Cinque Terre egy tengerparti
terület Olaszország
északnyugati részén,
Liguriában. La Spezia
tartomány nyugati részén
fekszik, és öt településből áll.
Tömegközlekedéssel (vonattal
és szőrmével) érhető el. Autóval
korlátozottan megközelíthető.
Több nyelven elérhető
idegenvezetés. Fedélzeti
biztonsági intézkedések.
Megközelíthetőség fogyatékkal
élők számára.

http://www.parconazionale5te
rre.it/Eindex.php

Az olaszországi Umbria régió
tartományi fővárosától, Ternitől
7,7 km-re található.
Tömegközlekedéssel
megközelíthető; idegenvezetés
több nyelven is elérhető. A
biztonsági intézkedésekre
kiterjedő fedezet. Fogyatékkal
élők számára
akadálymentesítés; Belépőjegy
szükséges.

https://www.cascatadellemarmo
re.info/

Természeti rezervátum

Marmore-vízesés
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Noto, Szicília

Ravenna az 5. században a Római Birodalom, majd a 8. századig a bizánci
Itália székhelye volt. Egyedülálló gyűjteménye van az 5. és 6. században épült
kora keresztény mozaikokból és műemlékekből. Ezek nagy művészi
készségről tanúskodnak, beleértve a görög-római hagyomány, a keresztény
ikonográfia, valamint a keleti és nyugati stílusok csodálatos keveredését.

Ravenna kora keresztény emlékei
páratlanok, mert döntő bizonyítékot
szolgáltatnak a művészeti és vallási
kapcsolatokról és kapcsolatokról az
európai kultúrtörténet egy fontos
időszakában. A mozaikok e művészeti
ág legjobb fennmaradt példái közé
tartoznak Európában, és a nyugati és
keleti motívumok és technikák
keveredése miatt fokozott
jelentőséggel bírnak.

Templom

Ravenna, Emilia Romagna

Ravenna kora keresztény
emlékei

A Val di Noto késő barokk városai
a barokk művészet csúcspontját
és végső virágzását jelentik
Európában.

A Val di Noto késő barokk városai Szicília délkeleti részén található nyolc
város alkotóelemeiből áll. Mindegyiket 1693 után építették újjá az abban az
évben bekövetkezett földrengés idején meglévő városokon vagy azok
mellett. Jelentős kollektív vállalkozást képviselnek, amelyet sikeresen, magas
szintű építészeti és művészi teljesítménnyel valósítottak meg. A késő barokk
kor stílusát követve, a városrendezés és a városépítés terén is jellegzetes
újításokat mutatnak be.

Kritikai gondolkodás; világpolgárság,
tolerancia, nyitottság, a sokféleség
tisztelete, kultúrák közötti megértés;
történelmi, művészeti és vallási
ismeretek, művészeti és építészeti
tudatosság.

Kritikai gondolkodás;
világpolgárság, tolerancia,
nyitottság, a sokféleség tisztelete,
kultúrák közötti megértés;
történelmi, művészeti és vallási
ismeretek, a vallás fontossága a
közösségben, valamint a művészet
és az építészet ismerete.

Az északkelet-olaszországi
Ravennában található. 
Tömegközlekedéssel
megközelíthető; Több nyelven
elérhető idegenvezetés.
Biztonsági intézkedésekre
kiterjedő fedezet.
 Fogyatékkal élők számára
akadálymentesítés;
 Belépőjegy szükséges.

https://whc.unesco.org/en/list/
788

Szicília délkeleti részén
található. Megközelíthető
tömegközlekedéssel;
idegenvezetés több nyelven. A
biztonsági intézkedésekre
kiterjedő fedezet. Fogyatékkal
élők számára biztosított.

http://whc.unesco.org/en/list/10
24

Emlékmű

A Val di Noto késő barokk
városai
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Pisa, Toszkána

Az etruszk település helyén épült Firenze, a reneszánsz szimbóluma, a 15. és
16. században a Medici uralkodása alatt emelkedett gazdasági és kulturális
elsőségre. A 600 éve tartó rendkívüli művészeti tevékenység mindenekelőtt a
13. századi székesegyházban (Santa Maria del Fiore), a Santa Croce
templomban, az Uffiziben és a Pitti-palotában látható, olyan nagy mesterek
munkái, mint Giotto, Brunelleschi, Botticelli és Michelangelo.

A quattrocento óta Firenze
meghatározó hatást gyakorolt az
építészet és a monumentális
művészetek fejlődésére - először
Itáliában, majd egész Európában: a
reneszánsz művészeti elveit a 15.
század elejétől Brunelleschi,
Donatello és Masaccio határozta
meg. A firenzei miliőben formálódott
és érvényesült a művészetek két
egyetemes zsenije - Leonardo da
Vinci és Michelangelo.
Florence, a first-rate economic and
political power in Europe from the
14th to the 17th century attests in an
exceptional manner, and by its
unique coherence, to its power as a
merchant-city of the Middle Ages and
of the Renaissance.

Emlékmű

Firenze, Toszkána

Firenze történelmi
központja

A Csodák tere műemlékei
különböző korszakokban
befolyásolták az építészet és a
monumentális művészet
fejlődését Európában. A
keresztény középkori építészet
kiemelkedő példája és az egész
Európára hatást gyakorló "pisai
stílus" példája.

A pisai székesegyház tere a pisai román stílus legjobb példáját képviseli
pompájával és tökéletességével, a klasszikus, korakeresztény, lombard
és keleti motívumok harmonikus ötvözésével. A XI e il XIV. században
épült épületek stílusos egységet tartanak fenn azáltal, hogy 4
műemléket helyeznek el ugyanazon a négyszögön, amely a nevét kapta:
"Csodák tere".

Kritikai gondolkodás; globális
állampolgárság, tolerancia,
nyitottság, a világ minden tájáról
való tisztelet.
 sokszínűség, kultúrák közötti
megértés; történelmi, művészeti és
vallási ismeretek, művészeti és
építészeti tudatosság.

Kritikai gondolkodás; globális
állampolgárság, tolerancia,
nyitottság, a világ minden tájáról
való tisztelet. sokszínűség, kultúrák
közötti megértés; történelmi,
művészeti és vallási ismeretek,
művészeti és építészeti
tudatosság.

Firenze központjában található,
Toszkánában.
Tömegközlekedéssel
megközelíthető; vezetett túrák
is rendelkezésre állnak. A
biztonsági intézkedések
lefedettek. Akadálymentesítés
fogyatékkal élők számára.

http://whc.unesco.org/en/list/1
74

A toszkánai Pisában található.
Tömegközlekedéssel
megközelíthető; vezetett túrák is
rendelkezésre állnak. A biztonsági
intézkedésekre kiterjedő fedezet.
Fogyatékkal élők számára
akadálymentesítés.
Belépőjegy szükséges.

https://www.opapisa.it/

Emlékmű

Csodák tere
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Bologna, Emilia Romagna

A Val grande Nemzeti Park Vogognában létrehozta a "Geolab"
látogatóközpontot, amely a geopark és a Val Grande geológiai jellemzőinek
szentelt látogatóközpontot. Ez egy megfigyelési eszközökkel felszerelt tér a
földtudományokkal kapcsolatos tantárgyak tanulmányozására és oktatására.
Fel van szerelve a terület fő kőzeteit bemutató vékony szelvények
gyűjteményével, valamint ásványtani és litológiai gyűjteménydarabokkal.
Interaktív eszközök szemléltetik e fontos alpesi ágazat geológiájával
kapcsolatos főbb témákat. 

A földtani szempontok tudományos
jelentősége egybeolvad azzal a
hatással, amelyet a földtani mátrix
mindig is gyakorolt és továbbra is
gyakorol az emberi kultúrára. A
terület geológiai jelentősége az Alpok
képződési folyamataihoz kapcsolódik,
amelyek úgy deformálták a földkéreg
legmélyebb részeit: itt található a
földkéreg egyik leglátványosabb
szakasza, amelyen belül még egy
fosszilis szupervulkán
energiarendszere is látható, a
kaldera legfelszínesebb kőzeteitől
egészen 25 km mélységig.

Természeti rezervátum

Pidmont

Sesia, Val grande Geopark

A bolognai oszlopcsarnokok
kiterjedésük miatt egyedülállóak
a világon, sőt, az UNESCO a
világörökség részévé nyilvánította
őket, és a város látnivalóinak
részét képezik. A fedett sétányok
1200 és 1900 között épültek, és
egy érdekes módja annak, hogy
megismerjük, hogyan változott ez
a város az idők során, ha részt
veszünk egy bolognai portikusz-
sétán.

A sorozatos ingatlan tizenkét részből áll, amelyek a 12. századtól
napjainkig a Bologna város területén található oszlopcsarnokokból és az
azokat körülvevő épített területekből állnak. Ezek az oszlopcsarnok-
együttesek a város oszlopcsarnokai közül a legreprezentatívabbaknak
számítanak, amelyek összesen 62 km hosszúságúak. A portikuszok egy
része fából, más része kőből vagy téglából, valamint vasbetonból épült,
és utakat, tereket, ösvényeket és sétányokat fednek, akár az utca egyik,
akár mindkét oldalán.

Kritikai gondolkodás; globális
állampolgárság, tolerancia,
nyitottság, a világ minden tájáról
való tisztelet.
 sokszínűség, kultúrák közötti
megértés; történelmi, művészeti és
vallási ismeretek, művészeti és
építészeti tudatosság.

A látogatók tudományos
ismereteket szerezhetnek a
természetről és a növényekről, és
ezáltal fejleszthetik a
rendszerszemléletet, a kritikus
gondolkodást, a nyitottságot és a
sokféleség tiszteletét.

Északnyugat-Piemontban
található, a Maggiore-tótól a
svájci határig, a Val d'Aosta
határán fekvő Monte Rosáig
terjedő területen. Vonattal és
autóval is megközelíthető. A
Geolab csak előzetes
bejelentkezéssel áll nyitva
iskolai csoportok és
tudóscsoportok számára.
Vezetett túrák és/vagy
önhasználat a külön
megállapodások és
egyezmények szerint.

https://www.illagomaggiore.co
m/en_US/home

Észak-Olaszországban, Bologna
központjában található. 
 Megközelíthető
tömegközlekedéssel; biztonsági
intézkedésekkel fedezve.
Fogyatékkal élők számára
megközelíthető.

https://whc.unesco.org/en/list/1650

Műemlék

Bologna oszlopcsarnokai
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