
 
Amennyiben nem jelenik meg a levél, ITT elolvashatja...  

 

Garantált tárlatvezetések a Cella 

Septichorában 

A meghirdetett időpontokban garantált tárlatvezetések 

indulnak a 

látogatóközpontban 

 Április 2. 11 és 15 óra 

 Április 9. 11 és 15 óra 

 Április 16. 11 és 15 óra 

 Április 23. 11 és 15 óra 

 Április 30. 11 és 15 óra 

 Május 7. 11 és 15 óra 

 Május 14. 11 és 15 óra 

 Május 21. 11 és 15 óra 

 Május 28. 11 és 15 óra 

Részvételi díj / belépőjegy: 1 200 HUF / 600 HUF  

 

Kincses szuszék (foglalkozások 

gyerekeknek) 

Néhány hétre a pécsi sírkamrák tere kincses 

kamrává változik, és felfedezheted közös 

múltunk emlékeit. Gyere el, és ismerd meg a 

hajdan élt emberek eszközeit, szokásait, 

életmódját! 

A rendhagyó foglalkozásokon a gyerekek 

megismerkedhetnek Baranya megye, illetve 

Pécs történelmének főbb korszakaival, és 

bepillantást nyerhetnek az elmúlt évek 

ásatásainak páratlanul gazdag leletanyagába. 

  

A foglalkozások időtartama: 60 perc 

A foglalkozások időpontja: 2011. március 16. - április 30. között, előzetes egyeztetés alapján 

http://pecsorokseg.hu/hirlevel/hirlevel.htm


nyitva tartási időben. 

  

Érdeklődni a 0620/371 38 71 telefonszámon lehet. Helyszín: Cella Septichora 

Látogatóközpont A foglalkozások díja: 500 Ft/ fő 

 

Húsvéti kincskeresés 

a Cella 

Septichorában 

Igazi felfedező kalandnak ígérkezik a 

kincses ládák felkutatása a pécsi 

Világörökség területén. Maga a kincsesláda 

nem más, mint egy dobozka, amiben elfér 

valami apró kis meglepetés, ami a megtaláló 

ajándéka. Ebből persze az is következik, 

hogy a kincsvadásznak egy másik apróságot 

kell magával vinnie, és a rejteket megtalálva 

a dobozban lévő tárggyal kicserélni, hogy a 

következő sikeres játékosnak se kelljen üres 

kézzel távoznia. 

 
Tojásíró, kifestő sarok 
Az érdeklődők megismerkedhetnek a 

tojásfestés hagyományával a tojásírás 

technikájával Mosonyi Éva tojásíró, népi 

iparművész interaktív bemutatójának köszönhetően. 

 

Lepjük meg szeretteinket és kincskereső társainkat egy apró ajándékkal! 

 

Időpont: 2011. április 16. 14:00 – 17:00 - ig 
 

Belépődíj  

 Kisgyermek: ingyenes (6 éves kor alatt)  

 Gyermek: 800 Ft/fő (18 éves kor alatt) 

 Kísérő: 400 Ft/fő (felnőtt)  

A húsvéti rendezvény mindhárom világörökségi helyszínen párhuzamosan zajlik. A 

rendezvény látogatóinak száma korlátozott, ezért a részvételhez előzetes regisztráció 

szükséges a pecsorokseg@gmail.com e-mail címen! 

 

Kodály Központ programajánló: 

 Április 13. 19:00 óra – Punnany Massif, Zagastic, Zuboly koncert 

mailto:pecsorokseg@gmail.com


 Április 17. 19:00 óra – Muzsikás: A mi zenénk 

 Április 18. 19:00 óra – Budapest Bár: Tánc 

Jegyek kaphatok a Kodály Központ Infopontjában, és a www.jegymester.hu weboldalon. 

 

További információ: 

E-mail: info@pecsorokseg.hu 

Honlap: www.pecsorokseg.hu 

http://www.jegymester.hu/
mailto:info@pecsorokseg.hu
http://www.pecsorokseg.hu/

