P AN N O N H AL M I FŐ AP ÁTS ÁG
996-ban Géza fejedelem bencés szerzeteseket telepített le Pannónia Szent Hegyén.
Az István király által jogaiban megerősített monostor feladata a kereszténység
terjesztése és az európai kultúra meghonosítása, ápolása lett.
Az apátság későromán-koragótikus bazilikája a középkori magyar építészet egyik
remekműve, s ezt veszi körül a monostor épülete. A turisták számára látogatható
még a Mátyás király korabeli kerengő és a klasszicista könyvtár.
Az itt látható tárgyi emlékeknek és gazdag kulturális örökségnek az adja sajátos
szépségét, hogy a szerzetesközösség mindmáig eredeti rendeltetésüknek
megfelelően használja őket.
A Pannonhalmi Bencés Főapátság épületegyüttesét és környékét 1996
decemberében a Világörökség részévé nyilvánították.
Vendégeink a Fogadóépületben egy 15 perces – a bencés szerzetességet és az
apátság belső életét bemutató – filmet tekinthetnek meg.
Az apátság vendégek számára látogatható részei: a templom, az altemplom, a
kerengő és a könyvtár. Március és november között az apátsági látogatás végén
vendégeink egy – külön belépőjeggyel önállóan is látogatható – kiállítást tekinthetnek
meg a könyvtárépület földszintjén.
Az apátság megtekintéséről bővebben „A látogatások rendje” című fejezetben
olvashat.

P AN N O N H AL M I AP ÁTS ÁG I PI N CÉ SZ E T
A monostor szerzeteseinek életét századokon át, nap mint nap végigkísérte a szőlő
és a bor. A második világháborút követő államosítások azonban elpusztították a
közel ezer évig virágzó apátsági szőlő- és borművelő hagyományt. A Pannonhalmi
Főapátság és a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. elhatározta, hogy összefogással
visszahozza nemzeti kultúránk e fontos részét. Az apátsági szőlő- és borművelő
hagyomány újrateremtése a régi apátsági birtokok egy részének visszavásárlását
követően a szőlőtelepítési programmal kezdődött, majd az új pince és borház
kialakításával folytatódott, 2004 márciusától pedig már látogatható az új Apátsági
Pincészet.
A borászati vezetések során egy kis sétát követően a tárlatvezető bemutatja a
vendégeknek az Apátsági Pincészet épületét (a présházat és a borházat), ismerteti a
borkészítés technológiai folyamatát. A pincelátogatás befejezéseként a vendégek
megkóstolhatják az apátsági borokat is.

V I AT OR AP Á TS Á GI ÉTTE REM

ÉS

BORBÁR

A VIATOR Apátsági Étterem és Borbár 2010-ben nyitott meg. A VIATOR a
pannonhalmi bencés szerzetesközösség gasztronómiai jelképe: egyszerre
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tradicionális és modern, olyan, amely érdemes a vendégek bizalmára. Alkalmas mind
kirándulók, mind üzletemberek számára a mindennapi rohanás közben egy nyugodt
ebédre vagy vacsorára.

MEGÚJULÓ

E NE RG I AF O R R ÁS O K

A környezetvédelem fontos feladata az épített környezetünk iránti felelősségvállalás,
kulturális örökségünk fenntartható megőrzése. A bencés szerzetesek törekszenek
arra, hogy kihasználják a természet adta lehetőségeket. Ennek a gondolatnak a
jegyében készült el, és vált látogathatóvá 2009-ben a biomassza fűtőmű, amely
fosszilis energiaforrások helyett erdészeti és kertészeti hulladékok tüzelésével elégíti
ki a monostor és kapcsolódó épületei hőigényének jelentős hányadát.

ARBORÉTUM
Az apátsági arborétumban 2010-ben rehabilitációs munkálatok folytak, aminek
eredményeként a növényállomány egy része megújult. Kellemes sétára, a
természetben való megnyugvásra egész nap lehetőséget nyújt.

GYÓGYNÖVÉNYKERT

ÉS

G YÓ G Y NÖ V É NY H ÁZ

Az arborétumban található levendulaültetvény közelében Gyógynövénykert mutatja
be a hagyományos kolostorkerti gyógynövénykultúrát. Az idelátogatók
megismerkedhetnek a gyógy- és fűszernövényekkel, a Gyógynövényházban
megkóstolhatják a gyógytea keverékeket, és a Levendula lepárlóban nyomon
követhetik a levendulaolaj készítésének folyamatát.

P AN N O N H AL M I AP ÁTS ÁG I M ÚZE UM
A 18. században emelt barokk apátsági major épület a II. világháborút követően a
helyi termelőszövetkezet központja lett, majd a rendszerváltás után privatizálták. Az
apátság visszavásárolta az ingatlant, és felújította, egy 21. századi igényeket
kielégítő kulturális turisztikai látogatóközpont létrehozását célozva. Itt kapott helyet a
Főapátság műgyűjteménye, a Középkori kőtár, és a bencés uradalmi
gazdálkodást bemutató kiállítás. Itt multimédiás segítséggel ismerkedhetnek meg a
látogatók a Főapátság történetével. A Pannónia Szőlőskertje tárlat a szőlészeti és
borászati tradíciót tárja elénk egy 422 méteres pincerendszerben. Tavaszi-nyári
hónapokban időszakos kiállítás is látogatható.
A Pausa Apátsági Kávéházban folytatni kívánjuk a Viator Apátsági Étterem által
megteremtett hagyományokat.
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L Á T O G AT Á S O K R E ND J E AZ AP Á T S Á G B AN
EGYÉNI VENDÉGEK RÉSZÉRE (1-14 FŐ)
Egyéni vendégek számára:
-

Az apátság látnivalóit önállóan, audio guide készülékkel is megtekinthetik,
az aktuális nyitva tartási időn belül.
Az audio guide készüléken a következő nyelveket tudjuk beállítani: magyar,
lengyel, német, angol, francia, olasz, orosz, spanyol, holland, japán, kínai,
szlovák.
A látogatás időtartama nem korlátozott, de a pénztár zárása után 1,5 órával az
apátságot a vendégeknek el kell hagyniuk.
SZERVEZETT CSOPORTOK RÉSZÉRE (15 FŐ FELETT)

Az apátság csoportok számára helyi tárlatvezetővel, előzetes bejelentkezés és
időpont egyeztetés alapján, nyitvatartási időben látogatható.
Apátsági látogatásra érkező angol és német nyelvű csoportok tárlatvezetését a
TriCollis Foglalási Központ helyi tárlatvezetői végzik angol és német nyelven. A
csoporttal érkező idegenvezető csak az említett nyelvektől eltérő esetben jogosult a
magyar nyelvű tárlatvezetés tolmácsolására.
Az apátsági látogatás körülbelül másfél órát vesz igénybe (kiállítással, technikai
szünetekkel kb. két óra).
Előzetes kérés alapján zarándokcsoportoknak misézési lehetőséget is biztosítunk.

2015.

01.02. – 03.20.
kedd-vasárnap

Apátság, Pincészet, Megújuló
energiaforrások, Arborétum,
Gyógynövénykert nyitva tartása

Pénztár
nyitva tartása,
csoportok indulása

10.00 – 15.00

10.00 – 15.00

09.00 – 16.00

09.00 – 16.00

06.01. – 09.30.
hétfő-vasárnap

09.00 – 17.00

09.00 – 17.00

10.01. – 11.11.
kedd-vasárnap

09.00 – 16.00

09.00 – 16.00

03.21. – 04.30.
kedd-vasárnap
05.01. – 05.31.
hétfő-vasárnap
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11.12. – 12.31.
kedd-vasárnap

10.00 – 15.00

10.00 – 15.00

L Á T O G AT Á S O K R E ND J E A P AN N O N H ALM I AP Á T S Á G I
M ÚZ E UM B AN
EGYÉNI VENDÉGEK RÉSZÉRE
A múzeum kiállításait önállóan, visual guide készülékkel tekinthetik meg, az
aktuális nyitva tartási időn belül – magyar, német és angol nyelven.
A látogatás időtartama nem korlátozott, de a pénztár zárása után maximum 1,5
órával a majort a vendégeknek el kell hagyniuk.
SZERVEZETT CSOPORTOK RÉSZÉRE
A múzeum kiállításai csoportok számára előzetes bejelentkezés és időpont
egyeztetés alapján a nyitvatartási időben, visual guide-dal látogathatóak.

2015.

Pannonhalmi Apátsági Múzeum

Pénztár
nyitva tartása

januárban zárva
02.03. – 03.20.
kedd-vasárnap

10.00 – 15.00

10.00 – 15.00

09.00 – 16.00

09.00 – 16.00

06.01. – 09.30.
hétfő-vasárnap

09.00 – 17.00

09.00 – 17.00

10.01. – 11.11.
kedd-vasárnap

09.00 – 16.00

09.00 – 16.00

11.12. – 12.31.
kedd-vasárnap

10.00 – 15.00

10.00 – 15.00

03.21. – 04.30.
kedd-vasárnap
05.01. – 05.31.
hétfő-vasárnap
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A P AN N O N H AL M I FŐ AP Á T S ÁG BE LÉ P Ő DÍ J A I 2 0 1 5 - BE N
Apátsági belépő egyéni látogatóknak – audio guide használatával
Felnőtt
Felnőtt csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt
Diák*, nyugdíjas
Diák csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt
Család (2 felnőtt és 18 év alatti gyermekeik)
Család csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt

2200
1100
1100
550
4400
2200

Apátsági belépő magyar nyelvű tárlatvezetéssel
Felnőtt
Felnőtt csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt
Diák*, nyugdíjas
Diák csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt
Család (2 felnőtt és 18 év alatti gyermekeik)
Család csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt
Időszaki kiállítás (felnőtt)
Időszaki kiállítás (diák*, nyugdíjas)

2200
1100
1100
550
4400
2200
750
450

Apátsági belépő idegen nyelvű tárlatvezetéssel min. 15 fő esetén
Felnőtt
Felnőtt csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt
Diák*, nyugdíjas
Diák csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt

2700
1850
1500
1250

Privát tárlatvezetés
(15 fő alatt, a kiírt időpontoktól eltérő időben, a belépődíjon felül)
Magyar nyelvű
Magyar nyelvű csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt
Idegen nyelvű
Idegen nyelvű csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt

15000
8000
20000
10000

Orgonahangverseny
Alkalmi hangverseny (20-25 perc időtartamban csoportok számára, előzetes
írásos megrendelés alapján) 50 főig
50 fő felett
Állandó hangverseny (felnőtt)
Állandó hangverseny (diák*, nyugdíjas)

50000
1000/fő
2200
1100

Múzeumpedagógiai foglalkozások általános és középiskoláknak
„Ezer év” – apátsági vezetés általános iskolásoknak
„Scriptorium” – apátsági látogatás nélkül
„Gyógyító természet” – apátsági látogatás nélkül
Levéltári foglalkozás – apátsági látogatás nélkül

1000
1000
1150
1000

Pincészeti belépő
Pincelátogatás 7 bor kommentált kóstolásával

3900
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Pincelátogatás 5 bor kommentált kóstolásával
Pincelátogatás 3 bor kommentált kóstolásával
Pincelátogatás borkóstoló nélkül
Bencés szőlő- és bortörténeti kiállítás megtekintése a Pannonhalmi Apátsági
Múzeumban + szakvezetett látogatás a Pannonhalmi Apátsági Pincészetben
7 bor kommentált kóstolásával felnőtt
diák* 18 év felett, nyugdíjas
5 bor kommentált kóstolásával felnőtt
diák* 18 év felett, nyugdíjas
3 bor kommentált kóstolásával felnőtt
diák* 18 év felett, nyugdíjas
borkóstoló nélkül
felnőtt
diák*, nyugdíjas

2900
1900
900

4500
4200
3500
3200
2500
2200
1500
1200

Megújuló energiaforrások (vezetéssel) min. 15 fő esetén
Felnőtt
Diák*, nyugdíjas

800
400

Arborétumi séta (vezetéssel) min. 15 fő esetén
Felnőtt
Diák*, nyugdíjas
Család (2 felnőtt és 18 év alatti gyermekeik)

1100
550
2200

Gyógynövénykerti látogatás (vezetéssel) min. 15 fő esetén
Felnőtt
Diák*, nyugdíjas
Gyógynövénykerti látogatás bencés csokoládé kóstolóval
(3 fajta kóstolása) min. 15 fő esetén

Gyógynövénykerti látogatás bencés likőr kóstolóval
(1 fajta kóstolása) min. 15 fő esetén

Gyógynövénykerti látogatás bencés likőr kóstolóval
(3 fajta kóstolása) min. 15 fő esetén

1100
550
felnőtt
diák*,
nyugdíjas

1700

felnőtt

1500

felnőtt

2500

1150

* felsőfokú oktatási intézmények hallgatói esetében nappali tagozatos diákigazolvánnyal
A megadott árak magyar forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák!

P AN N O N H AL M I AP Á T S ÁG I M ÚZ E UM
BE LÉ P Ő DÍ J AI 2 0 1 5 - BE N
Egy kiállítás
Felnőtt
Diák*, nyugdíjas
Család (2 felnőtt és 18 év alatti gyermekeik)

750
450
1500

6

3 kiállítás együtt (műgyűjtemény+borászati+időszaki)
Felnőtt
Diák*, nyugdíjas
Család (2 felnőtt és 18 év alatti gyermekeik)

1500
750
3000

Kombinált belépőjegy –
Múzeum 3 kiállítás + Apátsági látogatás audio-guide készülékkel
Felnőtt
Diák*, nyugdíjas
Család (2 felnőtt és 18 év alatti gyermekeik)

3300
1650
6600

Kombinált belépőjegy –
Múzeum 3 kiállítás + Apátsági látogatás idegen nyelvű vezetéssel
Felnőtt
Diák*, nyugdíjas
Család (2 felnőtt és 18 év alatti gyermekeik)

4000
2000
8000

Időszaki kiállítás hiányában
Állandó kiállítások
Felnőtt
Diák*, nyugdíjas
Család (2 felnőtt és 18 év alatti gyermekeik)

750
450
1500

Kombinált belépőjegy –
Múzeum állandó kiállítások + Apátsági látogatás audio-guide készülékkel
Felnőtt
Diák*, nyugdíjas
Család (2 felnőtt és 18 év alatti gyermekeik)

2600
1300
5200

Kombinált belépőjegy –
Múzeum állandó kiállítások + Apátsági látogatás idegen nyelvű vezetéssel
Felnőtt
Diák*, nyugdíjas
Család (2 felnőtt és 18 év alatti gyermekeik)

3300
1650
6600

* felsőfokú oktatási intézmények hallgatói esetében nappali tagozatos diákigazolvánnyal
Díjtalan/kedvezményes belépést biztosítunk a következő személyek részére:
 csoportokat kísérő idegenvezetők és sofőrök, idegenvezetői igazolvánnyal vagy
miniszter által kiadott érvényesített szakmai belépővel, közgyűjteményi szakmai
szervezet érvényes tagkártyájával rendelkezők, újságírók, fogyatékkal élők,
 érvényes pedagógusigazolvánnyal rendelkező pedagógusok (egyéni, illetve
tantestületi látogatóként diákjegyet fizetnek)
OTP, K&H és MKB SZÉP kártya elfogadóhely, csak apátsági tárlatvezetés kifizetésére
használható.
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