
VárOSnéZő 
TÚRák 

G A R A N T Á L T

N Y I T V A  T A R T Á S :

ELŐSZEZON május 1. – június 30. 
Hétköznap: 09.00–18.00  |  Hétvége: 10.00–16.00

FŐSZEZON július 1. – augusztus 31.
Hétköznap: 09.00–18.00  |  Hétvége: 10.00–18.00

UTÓSZEZON szeptember 1. – október 31.
Hétköznap: 09.00–18.00  |  Hétvége: 10.00–16.00

TOURINFORM SZÉKESFEHÉRVÁR
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.   |   Tel.: 22 537 261

E-mail: idegenvezetes@szekesfehervar.hu
www.turizmus.szekesfehervar.hu

www.facebook.com/tourinform.szekesfehervar

A TOURINFORM 
IRODÁVAL

2018 ŐSZ



Székesfehérvár belvárosának 
üde színfoltjai az emlék kutak. 
Naponta járunk el a Koronás 
kút és a Piac téri Püspökkút 
mellett. Fotót készítünk az 
Országalmánál, kortyolunk a 
Török kút vizéből vagy a Ret-
orika kútjából. De ismerjük a 
történetüket? Sétánk során 
kultúrszomjunkat is olthatjuk! 

Részvételi díj: 1000Ft/fő

Székesfehérvár belvárosa nem csak a múltvadászok paradicsoma, de a 
művészetre nyitott látogatóknak is sok csemegét kínál. Sétánk során 
megismerhetjük városunk építészeti értékeit, a csodálatos sarokeré-
lyeket. Megtudhatjuk, milyen történetei vannak tereinknek, valamint 
hogyan segítik a köztéri padjaink a társasági életet ma és holnap?

A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 

2018. SZEPTEMBER 8., 16:00 

„SóVáR SzeME
KuTat kUtAt”

2018. SZEPTEMBER 15., 16:00

CSODÁl aTOs 
SzéKeSfeHéRvár 

Terek-padok és gyönyörű zsalugáteres ablakok  
(Kulturális Örökség Napjai program)



De nem minden 
szem-szájnak inge-
re, avagy mérgezé-
sek, cselszövések és 
szerelmi szövevé-
nyek a Királyi Város-
ban... ma s tegnap:). 
Kis gasztronómi-
ai múltidézés és 
„édes” kóstoló!

Részvételi díj: 1500Ft/fő

2018. SZEPTEMBER 22., 16:00

Ízek, ármány  
és szerelem

a Kir ályok Városában 

2018. SZEPTEMBER 29., 16:00

SZoBorSéTA 
„MozduLatlAn LegenDáK”  

NYOMáBAn
A városnézés során Székesfehérvár híresen szép és érdekes, néha el-
feledett szobrai mentén haladunk. Meséik, legendáik nyomán ismer-
kedünk meg a város történetével. A közben előkerülő játékoknak és 
rejtvényeknek köszönhetően, amit a gyerekek és felnőttek egyaránt 
szeretnek, igazán emlékezetes marad a túra.

Részvételi díj: 1000Ft/fő



A programváltozás jogát fenntartjuk!
A programokon való részvétel minden esetben előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztráció: a Tourinform Székesfehérvár elérhetőségein

2018. OKTÓBER 23., 14:00

FORraDAlMI SéTa
- SzÉKeSfEHéRVár ‘56

2018. OKTÓBER 31., 19:00

HaLlOWeEN TÚRa 
Belvárosi séta és a  

rémisztően izgalmas Hiemer-ház

Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. „Székesfehérvár szíve 1956-ban 
együtt dobogott, sajgott és reménykedett az országgal a magyar for-
radalomért. Lélegzetét visszafogva figyelte a város az országos törté-
néseket és eseményeket. De nem csak figyelt, cselekedett is.” Csurgai 
Horváth József kötetének sorai köszönnek vissza Kiss Erika vezetésén. 
Tartson velünk egy belvárosi sétára, és keressük fel együtt azokat a 
helyszíneket, amelyek tanúi voltak ’56 fehérvári eseményeinek! 

A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Tudod, kiket neveztek boszorkányoknak? Mit jelképez a macska és a 
seprű? Csatlakozz Halloween hangulatú túránkhoz, ismerd meg Székes-
fehérvár „rémes történeteit”, valamint a Hiemer-ház elfeledett lakóit…

Részvételi díj: 1000 Ft/fő  

A jelmezben érkezőknek a részvétel ingyenes!


