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Városfelfedező séta - Karácsonyi legendák

2010. november 26. 10:15

Idegenforgalmi és turisztikai újdonságnak számít a december elsején induló és
december 20-áig tartó Karácsonyi legendák című turistáknak ajánlott
városfelfedező séta, amelynek útját csütörtökön délután a Vörösmarty térről
indulva mutattak be újságíróknak.

A meghívottak a Vörösmarty téri Tourinform pavilonnál találkoztak, majd Horváth Bálint
szakavatott idegenvezető kalauzolásával jutottak el a főváros különböző
érdekességeihez. A túra során a klasszikus nevezetességek mellett a karácsonyi
hagyományokkal, téli szokásokkal ismerkedhettek meg.

A már megszokott „idegenvezetői” sárga esernyő helyett az idegenvezető piros Mikulás-
sapkában „vitte” a csoportot, többek között megálltak a Bazilikánál, és a Deák téren is.
Megtudták, hogy a Mikulás legendája török eredetű, tőlük vették át a németek onnan
pedig mi, és azt is, hogy miért pont ott épült a Bazilika ahol, valamint mi a jelentősége az
Adventi koszorúnak.

Ma is meg kellene fogadni azt az ősrégi hagyományt, hogy a háziasszony a karácsonyi
vacsora közben nem állhatott fel az asztaltól, mert azzal a család egységét bontotta volna
meg. De bármennyire is szeretnénk, vajon ezt manapság meg tudnánk-e tenni?

Magyar Vilma, a Budapest Underguide alapító ügyvezetője elmondta, hogy a szervezés
közös együttműködés a BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit Kft.-vel és ebből
hagyományt szeretnének teremteni.

A városfelfedező séták, a kétórás, vagy másfél órás gyalogos városnézések, az advent
időszakában naponta indulnak a Budapesti Karácsonyi Vásárról.

Tetszik Vilma Magyar, Balint Horvath és további 12 ember kedveli ezt.
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