
 
 

Ősi, történelemi falak? Csodás természeti környezet? Kézműves hagyományok? 
Vidéki vendégszeretet? Nagyvárosi biztonság? 

 
 

PÉCSVÁRADON LEHETSÉGES! 
 

Különleges helyre csábítjuk Önöket, gyermekeiket, unokáikat és barátaikat: a magyar 
államalapítás egyik legfontosabb színhelyére, Szent István, Asztrik apát, Szent Gellért, Szent 

László, II. Béla király nyomdokaiba, az ország második bencés monostorába, a pécsváradi 
ÉLMÉNYVÁRba! 

 
A „királyi” nap(ok) bázisa maga a vár:  ezeréves falak között, a történelem kellős közepén, 

karnyújtásnyira érdekes műemlékektől, „macskaugrásnyira” a Zengőtől, eleven 
hagyományok ölelésében. 

 

 
 

Irány a VÁR! VÁRnak a kalandok! 
 

A programokat kérésre szállás- és étkezésajánlattal is szívesen kiegészítjük. 
Ajánlatunk 2016. december 31-ig érvényes. 

 

További információ és foglalás az alábbi elérhetőségeken: 
E-mail: info@pecsvaradivar.hu,  

Telefon: 72 671 235, 30 38 78 435  
www.pecsvaradivar.hu; www.facebook.com/pecsvaradivar 

 



 
PROGRAMKÍNÁLAT 

 

FONTOS:  
AZ EGYES PROGRAMOKAT A PROGRAMGAZDÁKKAL VALÓ EGYEZTETÉS UTÁN 

TUDJUK GARANTÁLNI! 
 

 Szakvezetés, életkornak megfelelően 
CSOPORTOS BELÉPŐDÍJ: 350,-/FŐ +  

       SZAKVEZETÉS 3.000,-/CSOPORT; IDŐTARTAM 1 ÓRA 
A várban megszálló vendégeknek ingyenes! 

 Vártotó, játékos feladatlapok 
ÁR: 100,-/DB; IDŐTARTAM: 30 PERC 
 (A VÁRLÁTOGATÁS UTÁN) 
A várban megszálló vendégeknek ingyenes! 

 Gyógynövénykereső játék –  
gyógynövénytár készítése 
ÁR: 500,-/DB; IDŐTARTAM: 30 PERC  

 Zseblámpás éjszakai várlátogatás  
CSOPORTOK RÉSZÉRE: 400,-/FŐ, IDŐTARTAM: 45 PERC 

 Bencés kalandjáték 
a várban, a várkertben és az ispotályban: izgalmas feladatok a bencés renddel, a bencés 
szerzetesek történetével és életmódjával kapcsolatban - kódexmásolás, gyógynövényes 
ismeretek, gyógyítás 

      ÁR: 800,-/FŐ, IDŐTARTAM: 1 ÓRA 

 Éjjeli virtus 

Bátorságpróba, zseblámpás vadászat, tisztelgés a Szent Korona előtt gyertyafényben az 
ezeréves kápolnában 

      ÁR: 800,-/FŐ, IDŐTARTAM: 1 ÓRA 

 Mesés kakaódélután  
Meghallgathattok egy izgalmas mesét, melyről el is beszélgetünk, sőt rajzolunk, festünk, 
színezünk hozzá szép képeket!  Ha már eleget dolgoztunk, táncra perdülünk! Kedves régi 
körjátékokat játszunk: olyanokat, amiket anyukátok-apukátok is játszott, amikor még kicsi 
volt!  S hogy a pocakotok se korogjon, vendégül látunk egy szelet pécsváradi kaláccsal és 
egy bögre finom habos kakaóval! 
ÁR: 800,-/FŐ, UZSONNA NÉLKÜL: 500,-; IDŐTARTAMA: 1-1,5 ÓRA 

 Hőspróba  
„Dicső urunknak, Istvánnak, a Magyarok Királyának parancsa: 
 Elrendelem, hogy derék hívem Asztrik a pécsváradi 
monostor első apátja haladéktalanul induljon 
kíséretével Rómába II. Szilveszter pápához, elhozni 
számomra a koronát, ami hazánkat a keresztény 
országok közösségébe emeli. Az úr oltalmazza Őt 
hosszú útja során.” Légy te is Asztrik útitársa! 10 
változatos próbatétel során kell bizonyítanod, 
hogy igazi hős vagy! Saját készítésű váradi 
petákkal és ajándékokkal távozhatsz! 
ÁR: 800 FT/FŐ; IDŐTARTAM KB. 60 PERC (létszámtól 
függ!) 

 Középkori mintára épült látvány-kovácsműhely látogatása, kovács bemutatóval 
      ÁR: 500,-/FŐ, MIN. 8.000-/ALKALOM; IDŐTARTAM: 1 ÓRA 

 Sütés kemencében 
ÁR: 500,-/FŐ, MIN. 8.000-/ALKALOM; IDŐTARTAM: 1 ÓRA  

 Számháború 
Ár: 100,-/fő (a kellékek biztosítása) 



 Íjászat  
ÁR: 800,- /FŐ/ALKALOM; 1-2 IDŐTARTAMBAN  

 Kézműves foglalkozás  
 •levendula illatzsákok varrása •koronakészítés • hajfonatkorong •karkötő • talizmán, 
címeres pajzs készítés • csuhézás •agyagozás •bőrözés •nemezelés •üdvözlőkártyák  
Egy időben kétféle technika lehetséges! 
ÁR: FOGLALKOZÁSONKÉNT ELTÉRŐ, 500-1.000,-FT/FŐ, DE MINIMUM 8.000,-FT;  
IDŐTARTAM: 1-1,5 ÓRA 

 Kézműves-bemutatók: tojáshímző, ékszerkészítő, fazekas, gyöngyfűző, tojáspatkoló, 
csuhéfonó mesterek 
ÁR: MEGÁLLAPODÁS SZERINT 

 Pécsváradi városnézés –vezetéssel  
Nagyboldogasszony-templom, a XI. sz.-i Mindenszentek-kápolna, a Samu 
Géza Múzeum - benne szobor-, valamint iskolatörténeti kiállítás, 
Mukk-hegy, Szentháromság tér - neogótikus városháza, Városi Könyvtár 
(egykor fogadó volt) képzőművészeti kiállításai (Platthy György 
festőművész, László Károly Bali-szigeti kultikus szoborgyűjteménye, ill. a 
XX. század eleji grafikai gyűjteménye, Nemes Endre festőművész, és bátyja, 
Nágel Lajos  könyvkiadó emlékszobája) 
3.000,-/CSOPORT; A VÁRBA MEGVÁLTOTT BELÉPŐJEGGYEL VALAMENNYI 

LÁTNIVALÓ LÁTOGATHATÓ;  
IDŐTARTAM: 1,5-2 ÓRA 
 

Túracsomag  
Tartalma: emlékként hazavihető hátizsák; 2 szendvics,  
édesség, gyümölcs, ital, térkép, információs anyag  
Pécsváradról és a Zengőről. Számos, különböző hosszúságú  
túraútvonal-javaslattal, szervezett túrákkal, szükség esetén  
kísérő biztosításával is segítünk! 
ÁR: 1.600,- FT (KÉRHETŐ A HÁTIZSÁK NÉLKÜL,  
VAGY ÉPPEN CSAK A HÁTIZSÁK IS) 

 Kamarakoncert 
a várkápolnában 
ÁR: 5.000,- /CSOPORT; IDŐTARTAM: 20-25 PERC 

 Lovasíjász-bemutató és jurtalátogatás 
ÁR: 800,- FT/FŐ; IDŐTARTAM:1,5 ÓRA 

 Kerékpár kölcsönzés 
1.000,- FT/DB +KAUCIÓ 

 Teakóstoló a helyi teaüzem (gyógy- és valódi gyümölcsteák!)  
termékeiből,  ismertetővel, felismerő-versennyel 
ÁR: 500,-/FŐ; KB. 45 PERC  

 Mézkóstoló Pécsváradi méhészetből, a mézkészítés története,  
hatása stb. 
ÁR: 500,-/FŐ; KB. 45 PERC  

 Keresd a város kulcsát! – városfelfedező verseny csapatokban, különböző életkoroknak 
megfelelő kérdésekkel, helyes megfejtőknek ajándékokkal  
ÁR: 800,-/FŐ; MIN. 3.000,- IDŐTARTAM: 2-3 ÓRA 

 Tanóra az 1930-as években 
Érdekes program az iskolatörténeti kiállításon: a régi padokban ülve, a régi szabályok 
szerint, írás lúdtollal. Tartalmazza a Samu Géza Múzeum meglátogatását is. 

ÁR: 800,-/FŐ; MIN. 3.000,-  IDŐTARTAM: 1ÓRA 
 
 

 



 
Szeretettel, színes élményekkel, sok kalanddal 

és igazi, ezeréves várral várjuk! 
Irány a VÁR!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


