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Szent István és Gizella szobra

Püspöki pihenő épülete

Parkoló
Tervezett parkoló
Szentháromság tér

Váralja lakópark

Tervezési terület

Jezsuita templom

Margit romok

Benedek-hegy

Szerelem sziget

Völgyikút

Az 1938-as Szent István emlékév alkalmából Rhé Gyula
veszprémi múzeumigazgató kisebb ásatást végzett a
veszprémvölgyi apácák kolostorának helyszínén. Az ekkor
előkerült romok – egy nagy udvart környező épületrészek
– feltehetően a ciszterci nővérek 14. század végi
építkezéseihez köthetők. Konzerválták az előkerült
épületmaradványokat, ám a rendszeres karbantartás
hiányában a falak szétfagytak és pusztulásnak indultak.
2009-ben Veszprém Megyei Város Önkormányzata húsz
évre vagyonkezelésbe vette a templomot és az egykori
veszprémvölgyi apácakolostor romjait, majd uniós
támogatással megújította a területet.

A várból is jól látható a veszprémiek szóhasználatával
Margit-romoknak
nevezett
gótikus
zárdatemplom
maradvány, amely Veszprém egyik legjelentősebb és
legjobb állapotban fennmaradt Árpád-kori műemléke.

A vár északi oldalán kikövezett keskeny lépcsősoron érünk
le a Szent Benedek-hegyre (kilátópont). Bármilyen furcsa,
a sziklatömbön kőkori és bronzkori leleteket, valamint
honfoglalás-kori temetkezési eszközöket tártak fel. Fehér
sziklatömbjén láthatjuk az 1904-ben felállított keresztet.
Alatta kanyarog a Séd, melynek partjain középkori
hangulatú utcácskák láthatók.

A Benedek-hegy keleti lábánál, a Séd-kanyarulatban
feküdt a középkori váraljai települések egyike, a Sárszeg.
Az elnevezés azt a dombos félszigetet jelölte, amelyet a
kanyargó Séd ölelt körül, kiöntéseivel gyakran ártengerré
változtatva a környéket. A káptalan ulajdona volt ez a
terület a középkortól kezdve.
Napjainkban kedvelt helyszínéül szolgál a családosok
kikapcsolódásához.

Veszprém városa hasznosítani kívánta az 1968-ban
megszűnt városi strand területét. A hozzákapcsolódó zöld
területet a város felajánlotta közpark céljára. A munkát
egy 2004-ben meghirdetett országos tervpályázaton
Csomay Zsófia csapata nyerte el.

Volt Közgazdasági Gimnázium
(régen Piarista gimnázium)

Vár bejárata

Óváros tér
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Séd-patak

A volt Közgazdasági Gimnázium
sportpályája, tervezett parkoló

A manufaktúra parkolója

Személyzeti kiszolgálás (öltöző, étkező)
Raktár

Termelés (műhelyek)

Deák Ferenc utca

Betekints-völgy

Gizelle Hotel és Étterem

Dubniczay-palota

Tervezési terület

A Betekints völgy (régi vidámpark) nemrég elkészült teljes
rekonstrukciója: köz-, szabadidőpark jelleg megteremtése,
játszóterek, sétautak felújítása, a zöldterületek megújítása,
tórekonstrukciók, kalandpark.

A Gizella Hotel és Étterem Veszprém történelmi
városrészében, a vár tövében helyezkedik el, ahol a város
történelmi
magja
és
természeti
szépségének
legmegkapóbb csodái, a Szent Benedek-hegy, a tövében
csordogáló Séd patak és a vár összeérnek. A több, mint
200 éves műemléképületben a múltból örökölt patinás
környezet ötvöződik korunk egyszerű, természetes
eleganciájával.

Ebben az épületben található a Baselben élő műgyűjtő,
László Károly gyűjteménye, valamint ugyanitt a Magyar
Építőipari Múzeum Tequilárium is méltó, megújult
környezetbe került.

A burkolatváltássédáasdéáséa dé

Püspöki pihenő
A gazdasági épületek mellett a kanonoki kerteket a
18–19. században szívesen ékesítették pavilonokkal, kerti
házakkal, amelyek egyfajta szerény luxust fejeztek ki.
Funkciójuk elsősorban a katolikus egyház méltóságainak
csakúgy, mint szolgálattevő papjainak pihenését, mai
szóval rekreációját.
Az épületet jelenleg kávézóként szeretnék hasznosítani,
jeléenleg is folyik az átalakítása.

Értékesítés (iroda, bemutatóterem)

Múzeum épülete, volt tornaterem

Múzeum info, ruhatár, wc

A volt gimnázium lépcsője, a
sportpályák elérését szolgálta, a
jövőben kapocs lehet a hotellel és
a Várral

A volt Közgazdasági Gimnázium, a
város hotelként értékesítené

Vár sétálóutcája

