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A kilencszázas évek hangulatát idéző kávéház és a Nyolcak  

December 10-én nyílik meg a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program keretében a 
Cézanne és Matisse bűvöletében - A Nyolcak centenáriumi kiállítás a pécsi Modern Magyar 

Képtár Papnövelde utcai épületében. >>> 

 
 

Maxim Vengerov Pécsett  
A világ egyik legjobb hegedűse, Maxim Vengerov Magyarországon először lép fel karmesterként. 

A Pannon Filharmonikusokkal közreműködik Ránki Dezső. >>> 
 

Al Di Meola a Kodály Központban  
A világhírű amerikai jazzgitáros Magyarország legszebb és legjobb akusztikájú 

hangvsersenytermében, a Kodály Központban lép fel. >>> 

Életmű kiállítás 

Pinczehelyi Sándor 

munkáiból  

Pinczehelyi Sándor válogatott műveiből 

nyílik kiállítás a Zsolnay Kulturális 

Negyedbe átköltöző Pécsi Galériában. 

>>> 
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A magyar Bauhaus 

kiállítás Berlinben 

A rendkívüli pécsi, magyarokat bemutató 

Bauhaus kiállítás, a Magyarok a 

Bauhausban - Művészettől az életig most 

Berlinben látható. >>> 

Legyen Ön Turku 

vendége!  

Nyerjen két személyre szóló hétvégi 

utazást a Zsolnay-negyed játékával, és 

utazzon Turkuba, Európa egyik 2011-es 

kulturális fővárosába! >>> 

   

További programok 

Szilveszter Pécsett! 

A helyi, hagyományőrző tánc- és már országos hírű könnyűzenei 

együttesek lépnek fel Európa Kulturális Fővárosának évadzáró, 

többnapos rendezvényén. >>> 

2010. december 29-31. 

 Karácsonyi vásár - december 10- 24. 

 A Schola Sancti Pauli középkori, barokk zenéket 

megidéző karácsonyi hangversenye - december 19. 

 Barokk karácsony - december 20.  

 Gellér B. István képzőművész kiállítása - december 30- 
ig  

További programok a www.pecs2010.hu oldalon. 

Speciális ajánlatok 

Hotel Palatinus 

Élje át a századelő hangulatát a Hotel Palatinusban! A szálloda a 

belváros szívében kínálja a kényelmet a kulturális élet forgatagában. 

Tekintse meg ajánlatainkat, látogasson el weboldalunkra!  
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Hotel Pátria 

Hotel Pátria: a történelmi emlékek közelségében. A szálloda Pécs 

belvárosában található Magyarország egyetlen épen maradt 

minaretes dzsámijának szomszédságában.Tekintse meg 

ajánlatainkat, látogasson el weboldalunkra!  

 

Irány Pécs nyereményjáték Az Irány Pécs! kampány 

keretében regisztráltak között minden hónapban kisorsolunk egy 

kétszemélyes pécsi hétvégét. A novemberi nyertes: Filep Zsófia, 

akit nyereménye átvételének módjáról e-mailben értesítettük. A 

sorsolások nyereményeit a Danubius Hotels biztosítja.  
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