NYITVA TARTÁS
2019.

A Főapátságban látogatható
területek nyitva tartása*

01.01. -01.14. között

Apátsági Pincészet vezetések**

ZÁRVA

01.15. – 03.20.
kedd-vasárnap

10.00 – 15.00

hétfőn zárva
03.21. – 04.30.
kedd-vasárnap

09.00 – 16.00

hétfőn zárva
05.01. – 05.31.
09.00 – 17.00
hétfő-vasárnap
Látogatás csak előzetes
bejelentkezés alapján
hétfőtől-vasárnapig
10 és 19 óra között

06.01. – 08.31.
09.00 – 18.00
hétfő-vasárnap
09.01. – 09.30.
09.00 – 17.00
hétfő-vasárnap
10.01. – 11.11.
kedd-vasárnap

09.00 – 16.00

hétfőn zárva
11.12. – 12.30.
kedd-vasárnap

10.00 – 15.00

hétfőn zárva
12.24., 12.25. és 12.31.

ZÁRVA

*A Főapátság fenntartja a jogot a látogatások korlátozására, vagy bizonyos időszakokban a honlapon szereplő időpontoktól való eltérésre, illetve adott napokon, vagy napszakokban a látogatható részek szűkítésére.
Kérjük, hogy látogatásuk előtt a lehetőségekről tájékozódjon honlapunkon, telefonos vagy e-mailes elérhetőségeinken!
Tricollis Foglalási Központ Tel: 96/570-191, E-mail: info@osb.hu, www.bences.hu/aktualitások
A látogatás időtartama a nyitvatartási időn belül nem korlátozott, de zárás után max. 1 órával az apátságot a vendégeknek el kell hagyniuk.
**Az Apátsági Pincészet látogatásához előző nap 12.00 óráig be kell jelentkezni, hétvégi látogatáshoz péntek 12.00 óráig.

(templom és altemplom, kerengő, könyvtár)

A

z Apátság bejelentkezés nélkül, egyénileg
látogatható, audio guide készülék segítségével magyar nyelven kívül angol, német, francia,
olasz, orosz, szlovák, lengyel, japán, holland, spanyol
és kínai nyelven.
Tárlatvezetésre kizárólag előre egyeztetett időpontban,
bejelentkezéssel van lehetőség – magyar, német és
angol nyelvű vezetéssel. Csoportok számára a Viator
Étteremnél lévő parkoló melletti Fogadóépületben
egy, a bencés szerzetességet és az apátság belső életét
bemutató kb. 20 perces film megtekintésére is van
lehetőség, „Pannonhalma - ezer év jelenidő” címmel.
Parkolni a Viator Étterem mögötti parkolóban lehet,
a vezetés a Tricollis Fogadóépületből indul, itt van

lehetőség a csoportok számára is mosdó használatára. Mozgásukban korlátozott vagy akadályozott látogatóink számára – előzetes egyeztetést követően –
a Főkapu előtti találkozási pont is lehetséges, így nem
kell a hegyen felfelé, lépcsőkön sétálniuk. Az apátság
látogatható részei: a XIII. századi templom és altemplom, a XV. századi kerengő és a XIX. századi könyvtár.
Március 21-től november 11-ig vendégeink az aktuális
időszaki kiállítást is megtekinthetik a könyvtárépület
földszintjén. Az időszaki kiállítás önmagában, ingyenesen is látogatható.
Az Apátsági látogatás időtartama kiállítással és
technikai szünetekkel együtt: 1,5-2 óra. Időszaki
kiállítás nélkül kb. 1 óra.

APÁTSÁGI B ELÉPŐ EGYÉNI LÁTOGATÓKNAK – AUDIO GUIDE HASZNÁLATÁVAL
Felnőtt

2.400 Ft

Felnőtt csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt

1.200 Ft

Diák*

1.400 Ft

Diák csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt

700 Ft

Család (max. 2 felnőtt és max. 4 kedvezményezett: 18 év alatti gyermekeik, illetve
nyugdíjas nagyszülők)

4.800 Ft

Család csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt

2.400 Ft

APÁTSÁGI BELÉPŐ MAGYAR NYELVŰ TÁRLATVEZETÉSSEL
Felnőtt

2.800 Ft

Felnőtt csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt

1.400 Ft

Diák*

1.600 Ft

Diák csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt

800 Ft

Család (max. 2 felnőtt és max. 4 kedvezményezett: 18 év alatti gyermekeik illetve
nyugdíjas nagyszülők)

5.600 Ft

Család csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt

2.800 Ft

Minimum fizetendő 15 fő
Csoportos kedvezmény: minden 21. fő ingyenes

APÁTSÁGI BELÉPŐ IDEGEN NYELVŰ TÁRLATVEZETÉSSEL (német, angol)
Felnőtt

3.200 Ft

Felnőtt csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt

2.300 Ft

Diák*

2.100 Ft

Diák csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt

1.700 Ft

Család (max. 2 felnőtt és max. 4 fő 18 év alatti gyermek)

6.400 Ft

Család csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt

4.600 Ft

Minimum fizetendő 15 fő
Csoportos kedvezmény: minden 21. fő ingyenes
MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁKNAK
„Ezer év” – apátsági vezetés általános iskolásoknak

1.400 Ft

„Legyen jó napod!” – apátsági vezetés középiskolásoknak

1.400 Ft

„Scriptorium” – apátsági látogatás nélkül

1.400 Ft

„Gyógyító természet” – apátsági látogatás nélkül
3 féle bencés csokoládé kóstolóval és ásványvízzel

1.600 Ft

Levéltári foglalkozás – apátsági látogatás nélkül

1.400 Ft

Minimum fizetendő 15 fő
Csoportonként 2 fő kísérő pedagógus ingyenes
Kedvezményes belépést biztosítunk a következő személyek részére:
· * Diák: 6-18 éves korig illetve 18 év felett érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal,
· Pedagógus: érvényes pedagógusigazolvánnyal egyéni illetve tantestületi látogatóként is diákjegyet fizet
Díjtalan belépést biztosítunk a következő személyek részére:
· Gyermekek 6 éves kor alatt – a kóstoló programok kivételével,
· diákcsoportot kísérő pedagógus - csoportonként 2 fő kísérő ingyenes,
· csoportokat kísérő idegenvezetők és sofőrök,
illetve idegenvezetői igazolvánnyal rendelkezők egyéni látogatóként is,
· újságírók igazolvánnyal,
· fogyatékos személyek /1998. évi XXVI. törvény 4.§.a) pontja
szerint/ és a fogyatékos személyt kísérő legfeljebb 1 fő,
· ICOM és ICOMOS kártyával rendelkezők.
OTP, K&H és MKB SZÉP kártya elfogadóhely, csak a szabadidő zsebből apátsági belépőjegy és saját szervezés
koncertjeink belépőjegyének kifizetésére használható.

(Gyógynövénykert kert, illóolaj lepárló, manufaktúra)

A

z arborétum szomszédságában, a levendula
ültetvény ölelésében található a IX. századból
való Sankt Gallen-i kolostorterv mintáján kialakított gyógynövénykert. Ágyásaiban, a középkorban
és a jelenleg is használt gyógy- és fűszernövények
kerülnek bemutatásra. A gyógynövénykertben
vezetett interaktív program során vendégeink nem
csupán a kolostorkertekben egykor megtalálható
gyógynövényekkel, de azok egészségvédő, gyógyító hatásaival is megismerkedhetnek. Az elméleti
előadás mellett a látogatóknak lehetősége nyílik
a gyógynövények illatolására, kóstolására is.

A program nagy része szabad téren zajlik, ezért kérjük, időjárásnak megfelelő öltözékben érkezzenek.
A program szabadtéri része az időjárás függvényében módosulhat. A program megrendezését előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján
tudjuk garantálni. A gyógynövénykerti látogatás
kiegészíthető gyógynövényes csokoládé -, és/vagy
likőrkóstolóval, továbbá kekszkóstolóval.
A program időtartama kb. 40 perc,
kóstolóval kb. 60 perc.

GYÓGYNÖVÉNYKERTI LÁTOGATÁS VEZETÉSSEL
Felnőtt magyar nyelven
Diák*

1.400 Ft
800 Ft

Minimum fizetendő 15 fő
Felnőtt idegen nyelven (német, angol)

1.800 Ft

Diák idegen nyelven

1.100 FT

Minimum fizetendő 15 fő
Csoportos kedvezmény: minden 21. fő ingyenes
VEZETETT GYÓGYNÖVÉNYKERTI LÁTOGATÁSHOZ KAPCSOLHATÓ KIEGÉSZÍTŐ PROGRAM
3 féle bencés csokoládé kóstoló és 0,4 l-es Vis Vitalis bencés ásványvíz

800 Ft

1 féle bencés likőr kóstoló (víz nélkül)

500 Ft

3 féle bencés likőr kóstoló és 0,4 l-es Vis Vitalis bencés ásványvíz
3 féle Bendictinus keksz kóstoló és 0,4 l-es Vis Vitalis ásványvíz

1.500 Ft
700 FT

Kizárólag egyedi megrendelés és előzetes időpont egyeztetés alapján

ORGONAKONCERT
A BAZILIKÁBAN
Időtartam: kb. 20 perc

Alapdíj 50 főig: 65.000 Ft
50 fő felett személyenként +1.000 Ft/fő

A PANNONHALMI
FOAPÁTSÁGI LEVÉLTÁR
RITKASÁGAINAK
BEMUTATÁSA
Időtartam: kb. 30 perc
Min. létszám: 15 fő
A program díja: 3.300 Ft/fő

A program 15 főig a Levéltárban, 15 fő felett egy,
a monostoron belüli teremben zajlik.

KÖNYV- ÉS NYOMDÁSZATTÖRTÉNETI RITKASÁGOK
A FOAPÁTSÁGI KÖNYVTÁR
GYUJTEMÉNYÉBEN
Időtartam: kb. 30 perc
Min. létszám: 15 fő, max. létszám 25 fő
A program díja: 3.300 Ft/fő

A program a Főkönyvtárból nyíló
Magyar teremben zajlik.

(Pince, présház, borház)

A

monostor szerzeteseinek életét századokon
át, nap mint nap végigkísérte a szőlő és a bor.
Az apátsági szőlőművelő és borkészítő hagyomány újrateremtése a 2000-es évek elején valósult
meg, ma pedig már látogatható a modern 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.
A Pincészet kizárólag előre bejelentett módon fogad
látogatókat. Létszám: egyszerre max. 48 fő.

További információ és jelentkezés:
TriCollis Foglalási Központ
Tel.: +36-96/570-191
Email: info@osb.hu

Egyéni borkóstolásra a nyári időszakban - jó idő
esetén - a pincészet teraszára várjuk a vendégeket,
amelynek üzletében a palackozott borok meg is
vásárolhatóak.

PINCÉSZETI BELÉPŐ
Pincelátogatás 7 bor kommentált kóstolásával, házi pogácsával - időtartam kb. 2,5 óra

4.500 Ft

Pincelátogatás 5 bor kommentált kóstolásával, házi pogácsával - időtartam kb. 2 óra

3.500 Ft

Pincelátogatás 3 bor kommentált kóstolásával, házi pogácsával - időtartam kb. 1,5 óra

2.800 Ft

Pincelátogatás borkóstoló nélkül - időtartam kb. 45 perc

1.300 Ft

A

bencés szerzetesek törekednek arra, hogy fenntartható módon használják a természet adta
lehetőségeket. A 2009-ben elkészült biomas�sza fűtőmű fosszilis energiaforrások helyett erdészeti és
kertészeti hulladékok tüzelésével elégíti ki a monostor
és kapcsolódó épületei hőigényének jelentős hányadát.
Az apátság ezeréves küldetését és gyakorlatát folytatja
akkor, amikor mintát és példát ad környezete számára
a természet értékeinek megóvására, a környezetbarát
technológia alkalmazására.
A vezetés során bemutatjuk a biomassza fűtőmű épületét és működését, beszélünk megtérüléséről és technológiájáról.

A fűtőmű mellett szó esik a fűtőmű és a Viator Étterem épülete tetején elhelyezett napelemekről.
Részben a megújuló energiaforrások használata, részben az energia helyben történő előállítása révén járul
hozzá a Pannonhalmi Főapátság az ország széndioxid kibocsátás csökkenéséhez.
A Megújuló energiaforrások programot csoportok
számára előzetes egyeztetés alapján, nyitvatartási
időben tudjuk biztosítani.

A program időtartama kb. 30 perc.

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK VEZETÉSSEL (CSAK MAGYAR NYELVEN)
Felnőtt
Diák*
Minimum fizetendő 15 fő
Csoportos kedvezmény: minden 21. fő ingyenes

1.200 Ft
700 Ft

A

forrás, amelyből a VIS VITALIS ásványvíz származik, a pannonhalmi Szent Márton-hegy mellett
található Ravazd községben fakad.

A forrásról szóló legkorábbi adat Anonymus
1200-as évek elején lejegyzett művében jelenik
meg. A hagyomány szerint a tatárok elől menekülő
IV. Béla Király ivott a kút vizéből, a helyi lakosság
ezért is emlegeti a mai napig Béla Király kútjaként.
Alátámasztja a legendát egy 1238-ban kelt oklevél
is, mely említést tesz a településről és annak forrásáról. A kúthoz az 1700-as évek végétől rendszeresen
vezettek zarándoklatokat. A forrás számos feljegyzés
szerint gyógyító hatású, és többen csodák helyszíneként emlegették.
Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon kizárólag a Vis Vitalis rendelkezik Masaru Emoto certifikiációjával, mely a professzor utolsó személyesen végzett
munkái közé tartozik.
Látogatás a ravazdi Vis Vitalis Bencés Ásványvíz
Palackozóban vezetéssel:
• Béla forrás és a víz története,
• üzemlátogatás a gépek technológiai
bemutatójával.
A felnőtt belépőjegy tartalmaz egy 0,6 l-es
ásványvizet.

Időtartam: kb. 40 perc.

PALACKOZÓ LÁTOGATÁS VEZETÉSSEL
min. 15 főtől lehetséges
A belépőjegy tartalmaz egy
0,6 l-es ásványvizet
Magyar, német és angol nyelven

1.500 Ft

A megadott árak magyar forintban értendők és
az ÁFÁ-t tartalmazzák!

