KÜLÖNLEGES
RENDEZVÉNYHELYSZÍN

AZ ARANYKOR VARÁZSA
Az 1885-ben épült ház teljeskörű, műemléki restaurálást
követően ízelítőt ad Budapest aranykorának hangulatából.
SZÍNPOMPÁS RÓZSAKERT
A Városligetben először alakítottak ki színpompás rózsakertet,
amely erősíti az épület romantikus hangulatát.
VILÁGHÍRŰ ZSOLNAY
A díszítőelemek harmonikusan jelennek meg a Ház
homlokzatán az eredeti, felújított kerámiák között, az
étteremben, egy különleges gyűjteményben, valamint
a Rózsakert szökőkútján.
INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS
Időutazás a millenniumi Budapestre: bemutatkozik a Városliget
története a legkorszerűbb technológia segítségével.
ÉTTEREM, KÁVÉZÓ ÉS TERASZ
Különleges, szecessziós hangulatú, Zsolnay elemekkel
díszített kávézó és a Ligetre néző kellemes terasz várja
a vendégeket.
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A MILLENNIUM HÁZA TÖRTÉNETE
A Millennium Házaként megújult, a századelő romantikus
hangulatát idéző – korábbi nevén Olof Palme Házat – 1885-ben
az Országos Általános Kiállítás Műcsarnokaként adták át.
A tervezői feladatot Pfaff Ferenc és ifjú kollégája, Kauser
Gyula építészek nyerték el.
Az Általános Kiállítás díszpavilonját a kiállítást követően
elegáns tárlatok helyszínének, a főváros képzőművészeti
központjának szánták. Az évtizedekig tartó, zavaros időszak
– többszöri funkcióváltás, illetve az azokhoz kapcsolódó
átépítések – ellenére az épület, még egyre romló állapotában
is hirdette eredeti, neoreneszánsz szépségét.

A MEGÚJÍTÁS
A Liget Budapest Projekt keretében 2017 decemberében kezdődött, csaknem 3 milliárd forintos beruházás révén – az eredeti
építészeti dokumentáció alapján – visszaépültek az impozáns
belső terek, és restaurálták a homlokzatot díszítő mintegy 2500
darab különleges Zsolnay kerámiát is. Hosszú évtizedek után
végre méltó állapotban és méltó funkcióval kapta vissza a közönség
a sokáig elhanyagolt állapotban lévő, üresen álló épületet.
A homlokzaton több tucat restaurátor munkája nyomán újultak
meg a gazdag Zsolnay díszítések, a belsőépítészeti kialakítás
során pedig elbontották az utólagos toldásokat, így visszaállítva
az eredeti térszerkezetet. Elkészült az új tetőzet is, mely az
épület két szárnya fölött hatalmas üvegfelületeket kapott,
így természetes fény is bevilágítja a belső tereket. Az épület
főbejárata visszakerült az eredeti, Hermina út felé néző oldalra.
A több mint 130 éves épület egyben jelképe a Liget Budapest
Projekt célkitűzéseinek: a tradíciót óvó, a park és a művészetek
kapcsolatát erősítő koncepció mentén, igazi közösségi térré,
élményközponttá vált.
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RENDEZVÉNYHELYSZÍN
A Millennium Háza 1 250 négyzetméter alapterületű
kulturális közösségi térként született újjá: interaktív kiállítótérrel, kávéházzal, mélyföldszintjén pedig egy vetítőteremmel
és multifunkcionális térrel.
MILLENNIUM KÁVÉHÁZ
A 130 éves Millennium Háza egy különleges kávéházat és
2020 tavaszától egy éttermet is magában rejt, amely patinás
környezetben eltöltött tradicionális eseményeknek, kellemes
ebédeknek, munkahelyi vacsoráknak és kávézásoknak kínál
különleges hangulatú helyszínt. A híres Zsolnay díszekkel
övezte aranykori miliőben történő látogatás felér egy
illatokkal és ízekkel övezett időutazással. Az étterem terasza
a Városliget fái alatt a nyugalom szigete, amely, ízléses
berendezéssel és árnyékolókkal teszi kényelmessé és
emlékezetessé az itt elköltött reggelit vagy uzsonnát.
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A HÁZ BEFOGADÓKÉPESSÉGE
TEREM
1

Kávézó + zöld szalon
2

Zöld szalon (külön)
3

KAPACITÁS
(állófogadás)

KAPACITÁS
(ültetés)

264 + 30

150 fő

100 fő

30

25 fő

20 fő

500

150 fő

150 fő

Előcsarnok

72

40 fő

vetítő- és előadóterem
(technikával)

63

60 fő

multifunkcionális terem

63

30 fő

Központi tér, -1. szint

84

40 fő

Vezetett tárlatvezetés

Időtartam

Kapacitás

1 óra

45 fő
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A RÓZSAKERT
A rózsák különösen fontos elemei az épület koncepciójának.
A Millennium Háza környezetének rekonstrukciója során
kiültetett virágágyások erősítik az épület romantikus jellegét
és hangulatát. A Rózsakertben elhelyeztek egy, a ház hangulatával
harmonizáló Zsolnay díszkutat, amelyet virágformájú
rózsaágyások öveznek. Hangsúlyos színfoltja a kertnek
a rózsalugas, amely a látogatókat a kert központi részére
irányítja. 1500 tő rózsa változatos színű és mintázatú virágai
keltik életre Budapest Aranykorának hangulatát.

8

A KIÁLLÍTÁS
A Millennium Házában több száz négyzetméteren várja
a látogatókat a Városliget Aranykorát bemutató időszaki
kiállítás, amely a digitális technológia segítségével idézi
meg a századfordulós Városligetet. A tárlaton a látogatók
szeme előtt elevenedik meg a 120 évvel ezelőtti park és
annak közönsége. Az időszaki kiállítást követően, várhatóan
2020 őszén pedig egy állandó, ugyancsak interaktív
eszközökre építő kiállítással idézi majd meg a Millennium Háza
Magyarország újkori történetének legsikeresebb időszakát,
középpontban a századfordulós Budapesttel.
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A VÁROSLIGET TÖRTÉNETE CÍMŰ TÁRLAT
JEGYÁRAI ÉS -TÍPUSAI

Állatk
er ti
kör
út

t
ly ú
ihá

út
Hermina

NAGYRÉT
BIG FIELD

BRUTTÓ JEGYÁR
(/fő)

0%

1400 Ft

Csoportos (10 főtől)

30%

980 Ft

Kedvezményes

50%

700 Ft

Iskolai csoport

75%

350 Ft

100%

VÁROSLIGET LAKE

RONDÓ
THE RONDO

HŐSÖK TERE
HEROES’ SQUARE

0 Ft

Dózsa György út
Andrássy út

Ingyenes

KIRÁLYDOMB
KING’S HILL

TECHNIKAI FELSZERELTSÉG
A Millennium Házának nincs kizárólagos technikai partnere,
így a hang-, fény- és egyéb technikai eszközök szabadon
behozhatók. Az épület rendelkezik egy minden nyilvános
helyiséget elérő, háttérzene lejátszására és információközlésre
alkalmas hangrendszerrel, melyet a rendezvények számára
térítésmentesen biztosítunk. A vetítő- és előadóteremben
projektor, automata vetítővászon és az ezeket működtető
médialejátszó rendszer, valamint pulpitusba épített mikrofonos
hangosítás áll rendelkezésre.
CATERING
A Millennium Háza kizárólagos cateringszolgáltatója a Millennium Kávéházat is üzemeltető Magyar Szalon Kft.

További információk és részletek az alábbi elérhetőségen:
Nagy Gábor, rendezvény koordinátor
rendezveny@millenniumhaza.hu
06 30 959 49 65
ligetbudapest.hu/uzleti-partnereinknek
millenniumhaza.hu
10

Damjanich utca

Teljes árú

KEDVEZMÉNY
MÉRTÉKE

Városligeti fasor

JEGYTÍPUS

KÜLÖNLEGES ELHELYEZKEDÉS
Budapest szívében, Európa egyik legszebb parkjának
közepén áll a Városliget egyik legrégibb ma is álló épülete.
Környezetében nem csak a zöldfelület újult meg, de hamarosan
befejeződik több díjnyertes, új épület – a Néprajzi Múzeum és
a Magyar Zene Háza – építése, így ide költözik számos
új kulturális intézmény is.
MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
Az autóval érkezőket 2020 nyarától a Dózsa György út és az
Ajtósi Dürer sor sarkán 800 férőhelyes mélygarázs várja.
A Házat tömegközlekedéssel a legkönnyebben
a 70-es trolival lehet elérni, az Olof Palme sétány megállótól
mindössze pár perc séta, de az Ajtósi Dürer sorról a 74-es és
75-ös troli Zichy Géza utcai megállójától sincs messze.
Az M1 (kisföldalatti) Széchenyi fürdő megállójától már kicsit
többet kell sétálni, kb. 15 percet.
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PRAKTIKUS KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
Megközelíthető-e autóval a ház?
A Budapest Közúttól kell behajtási engedélyt kérni, de parkolni
a Ház közelében nem lehet, csak a környező utcákban, és 2020
nyarától a Dózsa György úti mélygarázsban.
Használható-e a Rózsakert rendezvényekre?
A Rózsakert – közterület jellege miatt – nem keríthető körbe, és ott
hangosítás sincs. Javasoljuk helyette a Ház Olof Palme sétány
felőli teraszát, amely körbe kordonozható, és hangosítható.
Hogyan lehet bevonni a kiállítást a rendezvény programjába?
A kiállítás területét le lehet zárni a rendezvény ideje alatt, de
a nyitva tartás is megoldható, érdemes a rendezvényhez plusz
programpontként kibérelni.
A rendezvény ideje alatt hogy használható a ruhatár, illetve a mosdók?
Ha kompletten kibérelik az épületet, akkor kizárólag a rendezvény
vendégei használhatják a mosdót, de ha pl. csak az Éttermet bérelik ki nyitvatartási időben, akkor a Kiállításra érkezők és
a rendezvény vendégei is a Ház mosdóját használják.
Miként lehet a rendezvényhez kapcsolódóan
a megrendelő saját márkáját használni?
A Ház saját felületei kibérelhetőek (bejárati lépcsősor melletti
fülkék, zászlórudak, screenek) árlista szerint, illetve a rendezvénynek adott árajánlatba be tudjuk építeni az épületen belüli céges
roll-upok kihelyezésének díját. A Rózsakertben reklámfelület
kihelyezése közterület foglalással jár és díjköteles.
Hogyan oldható meg a rendezvény ideje alatt
a takarítás, őrzés-védelem?
A takarítási ügyelet, őrzés-védés, illetve hostess-szolgálat
a rendezvény ideje alatt – nyitvatartási időn túl is – külön díjazás
ellenében igényelhető.
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