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Srebrna moneta Valkyries: Hildegard 1 oz
 

Cena: 280,00 zł

Opis słownikowy

Masa 1 oz

Metal Ag 999,9

Producent Germania Mint

Seria Valkyries

Termin wysyłki 1 - 3 dni robocze

Opis produktu
 

Srebrna moneta o wadze 1 uncji - HILDEGARDA. Pierwsza moneta z nowej serii Valkyries. Nakład limitowany do 25 000 sztuk. Stan
menniczy. W komplecie certyfikat.

Wysyłka do 3 dni.

Dane monety:

Waga: 1 oz (31,1 g)
Materiał: Ag 999,9
Średnica: 38,61 mm
Grubość: 3,00 mm

2022 Valkyries: Hildegard 1 oz Silver BU zapoczątkowuje kolekcję germańskich bogiń – pięknych i wojowniczych dziewic, córek Odyna.
W mitologii Walkirie niosły do Valhalli dusze najdzielniejszych wojowników poległych w bitwie.

Na awersie monety Hildegarda przedstawiona jest jako opiekunka i obrończyni ludzi. Za Walkirią znajduje się gród, chroniony przez
wysoki mur z zaostrzonych pali. W dłoni Hildegarda trzyma germańską włócznię oraz tarczę z wizerunkiem wilka Fenrira. Na zbroi bogini
wyryta jest runa Algiz – jej funkcją jest ochrona i dawanie poczucia bezpieczeństwa, otwartości oraz wsparcia. Hildegardzie towarzyszy
wilk, który widoczny jest również w tle monety – na skale, wyjący do księżyca. Zachęcamy do szukania innych ukrytych na monecie
szczegółów związanych z mitologią germańską.

Rewers prezentuje zupełnie nowy wzór, łączący w sobie zarówno charakterystycznego dla Germania Mint dwugłowego orła, jak i nowe
germańskie runy oraz wyjącego wilka. Motyw zwierzęcy, symbolizujący siłę i niezależność, nie jest przypadkowy – w zamian za
pożywienie wilki broniły osady oraz ich mieszkańców. Cały projekt rewersu zawarty jest w tarczy, która uwzględnia również rok emisji,
stop metalu oraz nominał 5 mark.
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_Płatność: ponieważ cena srebra podlega dziennym wahaniom kursowym dlatego na płatność czekamy maksymalnie 1 dzień roboczy
(zaksięgowanie płatności na rachunku bankowym). Po tym terminie zlecenie może zostać anulowane lub cena ulec zmianie.

Pytania prosimy kierować po nr telefonu: (+48) 508 047 258 
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