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• KIRÁLYOK VÁROSA •

SZÉKESFEHÉRVáR • TELE ÉLETTEL

Székesfehérvár, Az uralkodó
Királyi
székhely,
koronázóváros, történelmi főváros. A városközpontban
álló
Országalma kétséget
kizáróan jelzi az utazónak, hogy történelmi
jelentőségű helyre érkezett. Géza fejedelem
alapította
972-ben,
királyi és kulturális központtá I. István idején
vált. Államalapító
királyunk itt
építtette magántemplomát, a későbbi koronázótemplomot, melynek
falai között 36 magyar királyt koronáztak. A templom maradványait a Koronázó téri Nemzeti Emlékhely őrzi.
Székesfehérvár Szent István városa. Itt született fia, a később szintén szentté avatott Imre herceg, itt helyezték örök
nyugalomra, neki köszönhetően itt állt a királyi trón, itt őrizték

a koronázási ékszereket, a kincstárat, majd az ország levéltárát. Ő vezette be a fehérvári törvénylátó napokat, a későbbi országgyűlést.
Ezek egyikén, 1222-ben itt hirdette ki II. András az Aranybullát, az
ország első alkotmányát. Feltételezések szerint Szent Istvántól kapta
Székesfehérvár szabad királyi város címét.
1938-ban a Székesfehérvárra kihelyezett országgyűlésen iktatták törvénybe Szent István király érdemét és augusztus 20-át, mint nemzeti
ünnepet. Erre emlékezünk minden évben a Székesfehérvári Királyi
Napok rendezvénysorozaton, melynek középpontjában a Koronázási Ünnepi Játékok az egykori koronázásokat is megeleveníti.
TOURINFORM

TIPP
érdekesség > A Városházán a Szent

Korona hiteles másolata is megtekinthető. Alapja finom ezüst, a bevonathoz színaranyat használtak. A 1,5 kg
súlyú alkotást 19 zománckép, 8 ablakos zománckép, 80 almandin, 4 zafír,
410 gyöngy, 6 ametiszt és 1 türkizkő díszíti. A Tourinform Irodával látogatható.

Megérint a történelem
TUDTA?
A középkori Magyarországon
csak az lehetett törvényes uralkodó, akinek az esztergomi érsek
Szent István koronáját Székesfehérváron helyezte a fejére.

Nézzünk a kulisszák mögé, és páratlan értékű
kincsekre bukkanunk, megrázó és felemelő pillanatokat élhetünk át! Szent István díszes ezüst
hermába foglalt fejereklyéjét évszázadokig a
nyilvánosság elől elzárva őrizték, ma a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban láthatjuk. A Szent István székesegyház altemplomában felfedezhetjük az itt eltemetett királyok
közül egyedüliként azonosított III. Béla és felesége, Antiochiai Anna sírját, a márvány sírlapokon
a királyi pár holttestének lenyomatával. A Nemzeti Emlékhelyen, az egykori koronázó templom

romjai közül előkerült csontmaradványokat őrző
Osszárium csak különleges alkalmakkor látogatható, ilyen az augusztusi ünnepségsorozat is.

A kapitány titkai

Szabadulószoba,
ahol a játék tart fogva!

Új élmény Fehérváron!
KORONÁZÓ BAZILIKA ROMKERTJE
– NEMZETI EMLÉKHELY
Székesfehérvár, Koronázó tér | 22 317 572 | www.szikm.hu

Helyszín: Hiemer-ház
Játékidő: 60perc
Játékosok száma: max.5fő
Részvételi díj: 6000 Ft/csoport

Részletek és jelentkezés:
Tourinform Székesfehérvár
06 22 537 261
szabaduloszoba@szekesfehervar.hu
szabaduloszoba.szekesfehervar
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KÖZÉPPONTBAN
Székesfehérvár a szárazföldi
utak találkozása mentén jött
létre, napjainkban is közlekedési csomópont.

Látnivalók Top 5+1
országalma

TUDTA?

A városon a középkorban több mint 10
nemzetközi útvonal haladt
keresztül, köztük a Szentföldre vezető zarándokút is. A várost átszelő 21 kereskedelmi
út híres vásárterét idézi meg
a Koronázási Ünnepi Játékok
középkori piaca.

„FEHERUUARU
REA MENEH HODU
UTU REA”
Már az egyik legkorábbi
magyar nyelvemlékünkben,
a Tihanyi Apátság 1055-ös
alapítólevelében is szerepel
a város neve egy „Fehérvárra
menő hadiútra” utalva.

1

Fejtsük meg együtt!

nemzeti emlékhely
2

A belváros szívében feltáruló romterület a kora középkori Európa
egyik legnagyobb és legdíszesebb templomának, az egykori koronázótemplomnak maradványait őrzi. Legmagasabb tornya körülbelül 70 méter magas volt, ott őrizték a koronát. A helyiek a torony
egykori helyét ma is Pipó-toronynak nevezik.
TOURINFORM
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BESZÉDES NÉV

4

Melyik nő ne álmodozna arról, hogy párja valami maradandó emléket állít szerelmüknek? Nos, a szerelmes Bory Jenő építész-szobrászművész egy egész várat emelt két kezével felesége és gyermekei számára. 40 nyáron át készült a lenyűgöző alkotás, a város
legkülönösebb építménye, amely a hitvesi szeretet örök példája és
szerelmespárok kedvelt helye. Tavasztól őszig látogatható.

órajáték
5

IMPRESSZUM

A harangjáték a varázslatos hangulatú Kossuth udvarban az idő múlását történelmi távlatokba helyezi. Tavasztól őszig délelőtt 10.00 órától
este 18.00 óráig (szombat és vasárnap 14.00 óra kivételével) kétóránként megjelennek a magyar történelem legendás figurái harangjáték
kíséretében.

fó´ utca – tele élettel

SZÉKESFEHÉRVÁR
TURISZTIKAI MAGAZIN

www.turizmus.szekesfehervar.hu

Székesfehérvár talán leggyönyörűbb építészeti alkotása egyedülálló
középkori értékeken, barokk, rokokó építészeti emlékeken és modernkori megoldásokon keresztül eleveníti meg a város történelmét. Ha az
emeleti házasságkötő terem üvegpadlóján át lenézünk, szó szerint az
elmúlt századokra tekinthetünk vissza.

Bory-vár

TIPP

Kiadja:
Székesfehérvári Turisztikai
Közhasznú Nonprofit Kft.
Székesfehérvár MJV Önkormányzatának támogatásával.

TIPP

A Tourinform Irodával látogatható.

KERESD
A VÁRFALAT!

Ha fehér kövekre nem is, de a
várfal maradványaira a belváros több pontján rátalálhatsz.
Tarts velünk egy
felfedező túrára!

TOURINFORM

TIPP

A város főterét uraló szimbólum láttán mindenki azonnal átérezheti, hogy az egykori királyi székhelyen jár. Az alkotás csupa rejtély az
utazónak… Vajon mire emlékeztet a három évszám? Mit üzenhet a
körbefutó latin nyelvű felirat?
„Libertates Civitati Albensi a S. Rege Stephano concessæ”

Hiemer-ház

A Fehérvár elnevezésnek
kétféle magyarázata lehet:
egyik szerint az uralkodóház
egyes tagjainál (I. András)
krónikákban felbukkanó „Fehér” előnévre, másik szerint a
Géza által épített korai királyi
vár és palota építőköveire,
vagy fehérre meszelt falaira
utal. Később a Fehérvár
utótaghoz csapódó „Székes”
előtag értelme: királyi székhelyül szolgáló.
TOURINFORM
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• AMIT MINDENKÉPPEN LÁTNI KELL •

+1

Minden nap ünnep, amikor családommal csodaszép, felújított Belvárosunkban időzhetünk, de még
nagyobb öröm, ha ezt vendégeinkkel is megoszthatjuk.
Büszkén mutatjuk meg látogatóinknak városunk múltját és jelenét,
hétköznapjait és ünnepeit, nagy rendezvényeinek forgatagát, egykori híres szülötteit és mai lakóit, akik élettel töltik meg a tereket.
Feledhetetlen napokat, tartalmas kikapcsolódást kívánok!
dr. Cser-Palkovics András polgármester
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• KULTÚRKORZÓ •
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FEHÉRVÁR kényeztet
A székesfehérvári kultúrkoktél
összetevői: királyi századok,
kultikus kiegészítők és barokk
díszítés, mindez megbolondítva egy csipetnyi modernnel. Szecessziós műemléki
fürdőnkben még a wellness
program is művészi élmény,
egy belvárosi séta pedig valóságos kulturális élményfürdőzés. Kihagyhatatlan a felújított Fő utca szökőkútjaival és
díszvilágításával, különösen
a nyári hétvégéken, mikor izgalmas dallamok pezsdítik a
belvárosi esték hangulatát.

>

érdekesség Varkocs
György várkapitány a
törökkel vívott harcokban
jeleskedett, de végül
hősi halált halt, amikor
egy kitörés alkalmával
a megrémült városiak
egyszerűen bezárták a
támadók – és a várvédők – előtt a városkaput.
Varkocs kapitány szobra
azon a helyen áll, ahol az
eset történt, lába előtt
a szökőkút a vizesárkot
jelképezi.

Kiállítás Top 3+1

MŰVÉSZI
MAGASSÁGOK

Deák Képtár
1

Ahol nemcsak a kép, hanem a tár is műalkotás: a kis palota évszázadokon keresztül az Esterházy család birtokában volt. A Deák Dénes
kollekció a 20. századi magyar művészetet mutatja be többek között
Rippl-Rónai, Mednyánszky, Mattis, Tihanyi, Czóbel, Márffy, Korniss,
Egry, Vasarely festményeivel.

Tegyen egy sétát a belvárosban, de ne csak a lába
elé nézzen! Mujkó, a bohóc,
Mátyás király udvari bolondja
a Városház tér bejáratánál
lebeg egy kötélen a fejünk
felett.

Csók István Képtár
2

Itt várja az a festmény, amelynek láttán Picasso egy anekdota szerint
így kiáltott fel: „Ki ez a barbár zseni?” Az 1930-as, 40-es évek bravúros
magyar mesterének, Aba-Novák Vilmosnak a Magyar-francia történelmi kapcsolatok című pannója az 1937-es párizsi világkiállítás magyar
pavilonjának ékessége volt, és elnyerte a kiállítás Grand Prix díját.

IGÉZŐ

Fekete Sas Patikamúzeum
3

Patikába egészségesen? Igen! A középkorban is működő, jezsuiták
által létrehozott patika 1973 óta múzeum. Műemléki berendezése,
felszerelése, használati tárgyai a gondos restaurátori munkának köszönhetően ma is lenyűgöző látványt nyújtanak.
TOURINFORM

Hetedhét Játékmúzeum
+1

TIPP

A Hiemer-házban varázslatos babaszobákban több ezer miniatűr
játék és baba él, és mindegyiknek mesés története van. A kislányok
játékait kirakók, társasjátékok egészítik ki, a fiúkat várak, katonák, hajók és mozdonyok várják. De hogy lehet valahol a legöregebb lakó a
legfiatalabb? Járjon utána!

A város alternatív, multikulturális közösségi tere a Szabad
Színház, valamint kortárs
képzőművészeti-, táncművészeti- és hagyományőrző társulatok interaktív bemutatóinak ad helyet. A családokat
minden este 6 óra után 6
perccel esti mese várja!
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Mesélő szobrok
Székesfehérvár belvárosa nem csak a múltvadászok paradicsoma,
de a képzőművészetre nyitott látogatóknak is sok csemegét kínál.
A bravúrosan elhelyezett köztéri szobrokban az értő szem számára
megelevenedik a város egész
történelme. Szent István
lovasszobra, a Tízes huszárok emlékműve a Városháza
előtt, Varkocs György várkapitány szobra, vagy éppen
Wathay Ferenc várvédő
alakja mind egy-egy fejezetet
idéznek belőle.

Mennyei
szépségek
Templomaink a szakrális kincsek mellett
képzőművészeti remekekben is bővelkednek. A késő barokk képzőművészet
virtuóz alkotásaival találkozhatunk a
ma álló templomokban: Franz Anton
Maulbertsch freskói mellett itt található
Közép-Európa legszebbnek nyilvántartott
sekrestyebútorzata is. A Városház teret
uraló impozáns Püspöki palota pedig az
ország egyik legjelentősebb copf stílusú
építészeti alkotása.

a közösség színháza

VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZ
Székesfehérvár, a magyar nyelvű
színjátszás bölcsője nyáron szabadtéri előadásokkal, ősztől izgalmas
bemutatókkal és a legnagyobb nevekkel várja a színház szerelmeseit.
A műfaji sokszínűség jegyében a
klasszikusok mellől nem hiányozhatnak a zenés játékok, a mesék, a
mozgásszínházi bemutatók. Az augusztusi Koronázási Szertartásjáték
grandiózus előadásával szó szerint
felteszik a koronát a repertoárra.

ALBA REGIA TÁNCEGYESÜLET
A rangos díjakkal rendelkező együttes központja,
a Táncház ad otthont az augusztusi Nemzetközi
Néptáncfesztiválnak. Az itt szervezett táncházakon
részt venni kihagyhatatlan élmény!

SZÉKESFEHÉRVÁRI BALETT SZÍNHÁZ
Cselekményes balett, táncdráma,
kortárs balettekből álló táncszínházi
est és gyerekeknek szóló mesebalett
is szerepel a Székesfehérvári Balett
Színház repertoárjában. A város legfiatalabb kulturális intézményét egy
évadnyi sikeres működést követően
a Magyar Táncművészek Szövetsége
a szokásosnál rövidebb időn belül
vette fel tagjai közé.
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• RECEPT-TÚRA •

Fertályos fortélyok
A híres fehérvári kacsafertály
legkiválóbb készítője Kati néni,
a híres kofa volt. A helyi babona szerint Kati néni szobrának
érintése szerencsét hoz. A kiskocsiját toló fertályos asszony
bronzba öntött alakja a járókelők kedvence, orra napról napra fényesebben csillog.

Édesszájúaknak
Székesfehérváron járva meg kell kóstolni a híres Vörösmarty csemegét,
Damniczki Balázs cukrászmester különleges, díjazott fagylaltjait és Somlói
Revolúció tortáját, amely 2014-ben az
ország tortája címet is elnyerte.
TOURINFORM

TIPP

A hízott kacsa mellén a bőrt beirdalják, mellüregét sóval, őrölt borssal, majoránnával
dörzsölik be, majd belerakják az egész fokhagymagerezdeket, egy fej vöröshagymát
és egy birsalmát. A tepsiben kevés vizet öntenek a kacsa alá, sütés közben saját zsírjával
locsolgatják. Főételként fehérboros párolt
káposztával és egészben sült, vagy tört burgonyával tálalják.
Vigye haza a receptet kötényen!
Keresse a Fehérvári Ajándékboltban!

Egy kis kényeztetés Fehérvárról,
amit emlékbe haza is vihetünk!
Különleges bon-bon a Fehérvári
Ajándékboltból: Rózsaszín álom

Püspöki sör a világ élvonalában
A székesfehérvári Püspök Sörei kiváló eredménnyel debütáltak a Barcelona Beer Challenge 2017 versenyén. A háromféle
ízvilágban készülő sörök közül kettő dobogós lett English Porter,
illetve Weissbier kategóriában. A hagyományos világos sör Szent
Gellért nevét viseli, a Prépost barna sör a pörkölt kávé, étcsokoládé, és aszalt gyümölcs alkotta ízvilágot képviseli. A frissítő Szent
Imre búzasörben a búzamaláta mellett a citrusok ízét is érezzük.

Helyi ízek

TOP 10-es étterem
a Hiemer-házban

Szívesen csemegézne helyi portékákból egy
termelői- és biopiacon? Irány a Jancsárkert!
Kóstolójegy kapható a helyszínen minden
szombaton 7.00–12.00 óráig.

Nálunk működik az egyetlen olyan vidéki
vendéglátóhely, amely 2015-ben már negyedszer került be az ország legjobb 10 étterme közé a Hennessy-Dining Guide Év Étterme besorolásában. A 67 Sigma Étterem
és Bisztro a csodálatos Hiemer-ház aljában
minőségi környezetben várja a vendégeket.

kóstolóval
>

érdekesség A Noé-hegyi Borlovagrend olyan tagokkal büszkélkedhet,
mint Vörös Zsuzsanna öttusázó olimpiai
bajnokunk, és Kiss Barbara, a 2013. év
országos borkirálynője, aki a magyar bor
arca és nagykövete is volt egy éven át.
Az augusztusi Királyi Napok idején borlovagjaink is felvonulnak.
TOURINFORM

TIPP

Borkóstoló
a Tourinform
Irodával!

SZÉKESFEHÉRVáR • TELE ÉLETTEL

TOURINFORM

TIPP

WWW.TURIZMUS.SZEKESFEHERVAR.HU

• A TÖRTÉNELEM TERASZÁN •
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Kézműves konyhától
a csúcstechnológiáig

Foglaljon helyet a történelmi belváros hangulatos éttermeinek, kávézóinak teraszán, hogy helyi étel- és italkülönlegességek mellett élvezhesse
rendezvényeink forgatagát! A tradicionális magyar konyha hívei, a mediterrán ízek szerelmesei, a tüzes mexikói falatok kedvelői egyaránt páratlan
gasztronómiai élményben részesülhetnek. A nyáresti kellemes kikapcsolódást kerthelyiségek utánozhatatlan hangulata teszi még teljesebbé.
Székesfehérvár belvárosa ma közel 20 teraszos vendéglátóhellyel,
több mint 500 székkel, mediterrán hangulattal várja a vendégeket!

a Felelős
Gasztrohős
Felelős Gasztrohős lett a Hatpöttyös étterem! Bátran rájuk bízhatjuk magunkat, hiszen hősiesen óvják a környezetet és a vendégek egészségét egyaránt. Jelzik például
az allergén anyagokat és a kalóriatartalmat,
elegendő vegetáriánus fogást kínálnak, és
természetesen csak minőségi magyar alapanyagokat használnak, amit helyi termelőktől szereznek be. Náluk nincs késztermék
vagy tartósítószer, mindent maguk készítenek beleértve a lekvárt, savanyúságot és
minden mártást, krémet is. Igazi kézműves
konyhát visznek, ezt pedig magas szintű
gasztronómiai igényességgel teszik.

érdekesség > A „zöldéttermek” ös�-

szefogására és segítségére jött létre a
Felelős Gasztróhős Hálózat. A bekerülés
egyik feltétele a helyi közösségben való
részvétel. A Hatpöttyös étterem rendkívül szép módját választotta ennek: az
étterem dolgozói megváltozott munkaképességű emberek közül kerülnek ki.

AZ ÜTŐS KONYHA
A nemrég megnyílt bEAT étterem nemzetközi elismeréssel is büszkélkedhet: a
nagy presztízsű Gault & Millau - éttermeket,
szállodákat és borászatokat komoly kritérium- és szabályrendszer alapján osztályozó
– besorolásán „egy séf-sapkát” kapott már a
nyitásának évében.

Virágos kertekben
A belvároson túl két Rozmaring díjas éttermünk
varázslatos hangulatú kerthelyiségeiben a magas színvonalú gasztronómia és vendégszeretet
külső-belső harmóniával párosul.
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
legrangosabb
hazai kitüntetésével, a Venesz József díjjal rendelkező Diófa
vendéglő kerthelyisége páratlan kertépítészeti remekmű!
A Szárcsa étterem hagyományos, ízes konyhával, polgári
ízléssel kialakított enteriőrökkel és családias hangulattal várja a vendégeket.

Lecsókirályság!

Lecsőfőző Vigasság több mint
tíz éve minden szeptemberben!

Több mint 600 bográcsban készül az étel megszámlálhatatlan variációban a Lecsókirály cím
megszerzéséért. Az igazi lecsó mindig egyszeri és
megismételhetetlen, de nálunk az összetevők közül
sosem hiányozhat a legfontosabb: a barátság.
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Idegenvezetés
a Tourinform irodával

Szent Korona
hiteles másolata

SZÉKESFEHÉRVáR • TELE ÉLETTEL

Titkos Helyek
titokfejtő városjáték

2óra

1óra

Rendeljen városnézést szakavatott idegenvezetőinkkel! Tematikus programjainkról tájékozódjon a Tourinform irodában személyesen, vagy a
www.turizmus.szekesfehervar.hu oldalon!

A Városházán kiállított Szent Korona másolat és
további koronázási ékszerek hiteles másolatait
egyéni látogatók hivatali időben megtekinthetik. Csoportok számára előzetes bejelentkezéssel
a Tourinform irodával látogatható.

Székesfehérvár történelmi belvárosában egy kis
füzet rejtélyes feladványai segítségével keressük
fel a legfontosabb látnivalókat. A füzet kapható
a Tourinform Irodában. Családoknak, baráti társaságoknak ajánlott!

Díja: 7.500 Ft/csoport

Díja: 2800 Ft/füzet (max. 4-5 játékos/füzet)

Díja:
13.500 Ft/csoport

A Belváros barokk
gyöngyszeme – Hiemer-ház

Kisvonatos kirándulás
a Bory-várba

2óra

utazás
panoráma busszal

40
perc

2óra

1-2
óra

A három tömbből álló felbecsülhetetlen értékű műemléki épületegyüttesben egyetlen
körbeveztés alatt századokat barangolhatnak be
a látogatók.
Kizárólag a Tourinform irodával látogatható!

Fedezze fel velünk a 20. századi romantikus lovagvárat, Székesfehérvár legkülönösebb, lenyűgöző szépségű építményét! Egyéni látogatóknak
júliusban és augusztusban minden szombaton
garantált időpontokban!

Díja: 1-3 főig/3200 Ft, 4 főtől 800 Ft/fő

Díja: 3900 Ft/felnőtt, 3200 Ft/nyugdíjas, diák
(csoportoknak minimum 20 főtől).

Történelem, látvány és kabrió érzés. Ismerje meg a
királyi várost egy új szemszögből (is)! Székesfehérvár
legújabb kedvence, a cabrio panoráma busz fedélzetén egészen új élmény az utazás, melyet idegenvezetőnk tesz még izgalmasabbá. Két órás program esetén
rövid kitekintő is lehetséges a Velencei-tó irányába!

1nap – 2 nemzeti emlékhely

Időutazás az ókorba
Gorsium Régészeti Park

Díja: 1 órás program: 48 000 Ft/csoport
2 órás program: 68 000 Ft/ csoport

TOURINFORM
SZÉKESFEHÉRVÁR

Kezdőpont
a Belváros szívében!
Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.
22/537-261
szekesfehervar@tourinform.hu
www.szekesfehervar.hu

Tourinform Székesfehérvár

Keresse fel a magyarság emlékezetének két kiemelkedő helyszínét egy kirándulás alatt! Látogasson el Székesfehérváron a Koronázó Bazilika
Romkertjébe, majd Pákozdra a Katonai Emlékparkba kedvezménnyel! Utazás egyénileg.
Díja: 1700 Ft/felnőtt, 1100 Ft/nyugdíjas, diák

Az egykori római települést őrző régészeti park
mediterrán hangulatával egy szempillantás alatt
a múltba repít. A felújított, látogatóközponttal kiegészített park egész évben várja a látogatókat!
Csoportoknak kialakított buszos csomagok rendelésre a Tourinform Irodában!

A megadott árak magyar nyelvű idegenvezetésekre vonatkoznak. Más nyelven történő vezetés esetén információért keresse irodánkat!
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• A BAJNOKOK VÁROSA •

SZÉKESFEHÉRVáR • TELE ÉLETTEL

Éremgyűjtők
A magyar vidéki városok között nincs még egy, amely
élcsapattal van jelen egyszerre mind a négy legnépszerűbb látványsportban:
a labdarúgás, a kosárlabda,
a jégkorong és a kézilabda tette Székesfehérvárt a
Bajnokok városává. Nálunk
mindig számíthat egy forró
hangulatú mérkőzésre!
Bajnokcsapataink közül a Videoton egykor UEFA bajnokit játszó klub mai csapata
2013 és 2015 után 2018-ban
ismét magyar bajnoki címet
szerzett. Az Alba Fehérvár
kosárlabdázói a 2017-es
győzelmükkel immár négyszeres magyar bajnokok, a Fehérvár KC női kézilabdázói is megjárták már a nemzetközi
élvonalat. A Fehérvár AV19 jégkorongozói pedig tíznél is több magyar bajnoki cím és két
Interliga diadal után évek óta az osztrák jégkorong ligában (EBEL) vitézkednek.

Nyári kultúrkalandok

SÓSTÓ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

PANORÁMA BUSSZAL

4-4,5
óra

Székesfehérvár legújabb turisztikai látványossága az a felújított Ikarus
panoráma busz, amellyel minden nyári szombaton félnapos környékbeli kirándulásra indulhatunk.
Részletekről érdeklődjön a Tourinform irodánál!

PROGRAMOK

SZÉKESFEHÉRVÁR
VELENCEI-TÓ LÁTNIVALÓK
HAJÓZÁS SZÉKESFEHÉRVÁR

GARANTÁLT

KIRÁNDULJON A CSALÁD!

S Z É K E S F E H É R VÁ R

ÖKOTÚRA

STADIONTÚRA

1,5 órás séta a természetvédelmi területen

Körbevezetés a MOL Aréna
Sóstó épületében

Kilátólátogatás
30 méter magasban!
Madárles – találd meg
az év madarát!

Szelfizz a kispadon!
VIDI Múzeum – a klub
története megelevenedik!

A program részleteiről és további kedvezményekről érdeklődjön

SÓSTÓ LÁTOGATÓKÖZPONT
turizmus.szekesfehervar.hu/sosto | www.facebook.com/Sosto.szfvar
sosto@szekesfehervar.hu | 06 22 202 373 | 06 70 6699 010

WWW.TURIZMUS.SZEKESFEHERVAR.HU
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• ÖRÖK-MOZGÓ •

ZICHY LIGET
Névadója, az Ázsia-kutató gróf
Zichy Jenő adománya a park
közepén felállított zenepavilon.
Nyáron komoly- és könnyűzenei
koncerteknek ad otthont, télen a
korcsolyázni vágyók töltik meg a
teret.

BREGYÓ KÖZI
REGIONÁLIS ATLÉTIKAI
SPORTKÖZPONT
Az ország egyik legjobb kültéri
rekortán futópályája mindenki számára nyitott, sőt, akár sötétedés
után is róhatja a kilométereket.
Azon a pályán, ahol minden júliusban világsztárokkal folytatódik a legenda: a Gyulai István Memorial –
Atlétikai Magyar Nagydíj évek óta itt kerül megrendezésre.

CSÓNAKÁZÓ TÓ
A belvárosi séta után remek feltöltődés a csónakázás a tavon.
Szeptember utolsó hétvégéjén
itt rendezik meg a Sárkányhajó
Fesztivált. Kemény fagyok idején korcsolyázók hada lepi el a
tavat.

Re nde z vé nya jánló
— JÚNIUS/JÚLIUS —

— SZEPTEMBER —

Börgöndi Repülőnap

Fehérvár Rallye

A legjobbak a levegőben!

„Az év legjobb futama 2014”
cím nyertese az Országos
Rallye Bajnokságban
www.duen.hu

www.albatroszre.hu

Velencei-tavi Nemzetközi

TOTALGAZ Hőlégballon
Karnevál

— JÚLIUS —

Gyulai István
Memorial – Atlétikai
Magyar Nagydíj

Székesfehérvári megnyitóval
www.velencei-to.hu

Sárkányhajó Fesztivál

A legenda folytatódik...

Évadzáró verseny amatőröknek is!

www.gyulaimemorial.hu

www.sarkanyhajofesztivalok.hu
TOURINFORM

TIPP

>

érdekesség A Fő
utcán található Virágóra évről évre megújuló virágkertészeti
alkotás, mely tavasztól
őszig mutatja a pontos
időt. Fedezze fel a
Tourinform Irodával!
TOURINFORM

TIPP

FEHÉRVÁRI STRAND
Különleges vizes játékokkal, élménymedencével és csúszdával
frissíti a látogatókat a megújult városi strand!
Csobbanásra fel!

Tudta? > A Csitáry Uszoda és Strand mel-

lett, a Rózsaligetben 170 méter mélyből
feltörő savanyú ízű és magas ásványanyag tartalmú ásványvízzel töltheti meg
kulacsát a zenélő Csitáry kútnál.

Új történelmi játszóparkunkban
a legősibb és legmodernebb
játékok szórakoztatják az egész
családot, közben megelevenednek a középkor híres alakjai és
legendái is. A hagyományos fa
játékok mellett virtuális világban
is kalandozhatunk, részt vehetünk a középkori koronázásokon
és csatákban digitális jelmezbe
bújva. Rendelhető programok:
www.koronaspark.hu

Nyitva minden nap!
Májustól szeptemberig 9–20 óráig,
októbertől áprilisig 10–18 óráig!
A VÁROSNÉZŐ KISVONAT
MEGÁLLÓHELYE!
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• CSILLAGTÚRA •

SZÉKESFEHÉRVáR • TELE ÉLETTEL

Ezerarcú Fejér megye
Fejér megyét a vadregényes hegységek gazdag élővilága, a végtelennek tűnő puszták szépsége, a víztükrön megcsillanó napsugarak
buja tánca, az ezerarcú borvidék ellenállhatatlan kínálata, a dinamikusan fejlődő városok pezsgő kulturális élete, a nyugodt falusi porták romantikája varázsolja hazánk egyik legváltozatosabb területévé.

keresse a

HA JÓ
a kedve…

Fedezze fel a Vértes hegység
rejtélyes barlangjait, állat- és
növényritkaságait, legendás
várait! Talán még az egykor
elmenekült német-római
császári katonák hátrahagyott
vértjeire is rábukkan.

Kerekezze körbe a
Velencei-tavat az
újonnan kiépített 28
km hosszú kerékpárúton! Látnivalókban és
élményekben gazdag
túra néhány óra alatt.

infóért

Tourinform
Ha mindezt megismerné, válasszon szállást
Irodát!
Székesfehérváron, innen könnyedén bebarangolhatja a vidéket! Két négycsillagos és négy háromcsillagos szállodánk minden igényt kielégít az elegánstól a családiasig, emellett panziók és olcsó szállások is színesítik a választékot.

Bakancstúra

Két keréken

Szállás-

Sárkányhajózás, kenutúra, menetrendszerű
hajójáratok Agárd, Gárdony és Pákozd között,
wakeboard, szörf kezdőknek és haladóknak a
Velencei-tavon.

Egyéjszakás
kaland

Meghirdetett időpontokban éjszakai kenutúrák
indulnak a Velencei-tó
nádrengetegébe, ahol a
Hold az igazi túravezető.

Csobbanás

Jó fogás!

A Velencei-tó, a „Napfény tava” fürdésre, csónakázásra, napozásra
csábít. Sekély és mélyvizű strandok közül válogathatnak a gyermekek és a vízi sportokat kedvelők.

A Velencei-tavi nádasok mentén hatalmas pontyok, kárászok és rablóhalak akadhatnak
horgára. Területi engedélyek a
jegyforgalmazó helyeken, horgászboltokban, idegenforgalmi irodákban kapható.

Geológiai kincsek

Az energiavonalak hálójában fekvő Velencei-hegységben misztikus ingókövek, kvarcitsziklák, kőtengerek, gránitkúpok vigyázzák a
kirándulók útját.

TUDTA?

A Velencei-tó gyógyhatású iszapját
a harmincas években lajtos kocsikkal szállították Székesfehérvárra, ahol reumatikus és ízületi betegségek
gyógyítására használták.

Múltidézés
A Katonai Emlékpark
Pákozd – Nemzeti
Emlékhelyen a honvédség
születésétől
napjainkban is zajló
békefenntartó missziókig követhetjük nyomon a magyar honvédelem történetét
interaktív programok segítségével.
A szeptemberi
Honvédfesztivál
minden évben
huszár
hagyományőrző bemutatóval eleveníti
fel a Pákozd- Sukorói csatát.

Gorsium (Tác) A római romok mediterrán hangulatával, feltárt városfalaival,
oszlopsorokkal díszített utcáival, az antik
világot idéző programjaival egy szempillantás alatt a múltba repít. Az újonnan
felépített városfal tetején végigsétálva
madártávlatbólisfelfedezhetjükAlsóA
Pannónia provincia tartományprogramokról
gyűlésének egykori székhelyét.

Móri

kapható a

Tourinform
Irodában!

érdeklődjön a
Tourinform
Irodában!

érdekesség>

202-ben
Septimius
Severus császár jelenlétében avatták fel
Gorsiumban az újjáépített Augustus-templomot. A Floralia tavaszköszöntő ünnepségen
ezt a császári látogatást
is felidézik minden év
április végén.

Borvidéki barangoló
borútlevél
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A Móri Ezerjó ma már
hungarikum. Kóstolja meg a
Móri Bornapokon, melynek
eseményeit a Fúvószenekari
Fesztivál teszi még gazdagabbá minden év október
első hétvégéjén.

Miskahuszár

Az egyedülálló alkotás, amely
100 tonna betonból készült
és 12,5 m magas, Pákozd határában közös fotó készítésre
csábít.

TUDTA?
A kulináris szentélyként is emlegetett
Agárdi Pálinkafőzde
Látogatócentruma
egész évben várja a
minőségi pálinka, a
tradicionális magyar
fogások és a kulturális
élmények híveit

Kastély és kúria
Székesfehérvárról kiindulva, csillagtúraszerűen megcsodálhatók több
mint harminc épület évszázados falai, köztük a csákvári Eszterházykastély, a nádasdladányi Nádasdy-kastély, vagy az alcsútdobozi
Habsburg-kastély maradványai is. A fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyt
a család leszármazottai felújították, benne kiállítást, szállodát, éttermet
üzemeltetnek. A kastély egyik kiemelt programja a „Quartettissimo”
Európai vonósnégyes Fesztivál szeptemberben.

Károlyi-Kastély Hotel & Restaurant
Ha Ön nem egy megszokott wellness hétvégére vágyik, látogasson el hozzánk!
• 50 hektáros ősfás park romantikus tóval • piknikkel egybekötött élménytúra a
Gaja völgyben • franciás jellegű bisztró konyha • családi rendezvények
www.karolyikastely.hu
Teljes pihenés, valódi szabadság-ez a Károlyi-Kastély!
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Rendezvény

kavalkád

érdekesség > Székesfehérvár királyi óriásbáb gyűjteménye évről
évre gyarapszik. A művészi igényességgel elkészített óriásbábok az
augusztusi Királyi Napok rendezvénysorozat és az augusztus 20-i
történelmi felvonulás elmaradhatatlan szereplői.

Ha nyaral is, keresi a pörgést? A templom-múzeum-étterem
kombó nem elég? Akkor soha ne felejtse el megnézni, mit kínál
éppen Fehérvár! Tavasztól-őszig szinte minden hétvégére jut
valamilyen igazán szórakoztató, rendkívüli, extravagáns nézni-,
hallgatni-, kóstolni való, legyen szó kortárs művészetekről, néptáncról, térzenéről, rockról, atlétikáról, fél városnyi lecsó- vagy
halfőző fesztiválról, sárkányhajóversenyről, fúvós- vagy kamarazenéről, gigantikus szabadtéri előadásról, és így tovább... Nem
lehet megállni! Grandiózus, felemelő, igazi unikum, színházi és
szakrális élmény is egyben Fehérvár augusztus 20-ához kapcsolódó produkciója, a koronázási szertartásjáték! A volt koronázó bazilika területén minden évben felépül a Királyi Napok
idején az ország legnagyobb épített szabadtéri színpada, hogy
ebben a különleges környezetben jeleníthessék meg speciális
látványelemekkel a nemzet történelmének egy-egy kiemelkedő sorsfordulóját.

NAPok

kiemelt eseménye

SZÉKESFEHÉRVÁRON
A Székesfehérvári Királyi Napok, a
Szent István ünnepe köré szervezett tíznapos augusztusi rendezvénysorozat a
történelmi főváros legfontosabb eseménye. Olyan kulturális csemegékkel várja
vendégeit, melyek valóban csak Székesfehérvárhoz köthetőek. A fesztiválhét központi eleme a Koronázási Ünnepi Játékok, amikor szó szerint visszacsöppenünk
a királyi századokba. Az ünnepi játékokat
különböző zenei- és hagyományőrző
programok egészítik ki. A Királyi Napok
kiemelt eseménye az augusztus 20-i ünnepi megemlékezés, a nagyszabású történelmi felvonulás és zarándoklat Szent
István király sírjához. Az eseménysorozatot a több mint 20 éves Nemzetközi
Néptáncfesztivál teszi igazán színessé.
Hozzánk érkezik a világ!
www.kiralyinapok.szekesfehervar.hu

Nemzetközi Néptáncfesztivál

Fényjátékok

Koronázási szertartásjáték
és vásári forgatag királyi óriásbábokkal
Évről évre más-más király koronázási szertartását élhetjük
át autentikus helyszínen korhű forgatókönyv alapján.
A szertartásjáték a Székesfehérváron koronázott
királyokat és korukat idézi meg. Esténként a
megkoronázott királyok legendáriumát vetíti
elénk Európa legnagyobb fénnyel festett,
mozgó, történelmi képregénye a Fő utca
házfalain. A Városház téren felépül egy
középkori város a város közepén, ami
tárgyi hitelességével és amatőr színjátszók
ellenállhatatlan közvetlenségével vonja
be a látogatót az egykori élet mindennapjaiba. A rendezvény ideje alatt több mint tíz,
közel öt méter magas királyi óriásbáb jár-kel
a belvárosi eseményszigeteken egész napos
attrakciókkal és felvonulással.
www.koronazas.hu
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ZENE, NYÁR, FEHÉRVÁR
Ha nyár, akkor zene, ha zene, akkor Fehérvár! Ha elég volt a napozásból,
akkor esténként nálunk hűsöljön, ha nincs elég jó idő a strandoláshoz,
akkor azért jöjjön hozzánk, hogy rossz időben se teljen élmények nélkül a nyaralás! Világsztárok produkciói, vagy utcazene, kemény rock,
jazz, opera, vagy pop? A legszínesebb palettával várjuk! Júliusban és
augusztusban garantált városnéző programok, zenei produkciók, felvonulások pezsdítik a nyáresték hangulatát a belvárosban.

FEZEN
FESZTIVÁL

HARMONIA
ALBENSIS

JÚLIUS VÉGE

Július – Augusztus

A forró nyári estéket
slágergyáros világsztárokkal és a
teljes hazai élvonallal teszi tüzesebbé ez a hatalmas tömegeket
vonzó koncertrengeteg.
www.fezen.hu

Komoly zenei koncertek
Székesfehérvár barokk
templomaiban.
www.arso.hu

Alba Regia
Szimfonikus
Zenekar

ALBA REGIA FESZT
ÉS JAZZVERSENY
AUGUSZTUS

Világhírű külföldi és magyar
művészek, valamint szárnyukat bontogató ifjú tehetségek
produkciói a belvárosi jazzfesztiválon.
www.albaregiafeszt.hu

JÚNIUS

Könnyed nyári dallamok a csillagos égbolt alatt.
www.arso.hu

CSAK A CSALÁD...
Ha csak a néhány legfontosabb helyre visszük el a gyermekünket – a meseszerű Bory-várba, a lebilincselő játszóhelyre, azaz a Koronás Parkba, no meg a
Hetedhét Játékmúzeumba –, máris eltelt egy nap, és akkor még egy sereg szórakozásból kimaradtunk! Éppen ezért ide vissza kell térni tavasszal a Hetedhét
Játékfesztiválra, ősszel aktív programjaink valamelyikére, és télen a varázslatos
Fehérvári Adventre!

Sportmajális május
Több mint ezer sportoló, megszámlálhatatlan sportág a legismertebbektől a legextrémebbekig. Pezseg az élet földön, vízen, levegőben.
www.szekesfehervar.hu

Hetedhét Játékfesztivál május
Gyereknap és a Hetedhét Játékmúzeum születésnapja egyben!
Két napos hatalmas játékünnep a mesevilágban, igazi születésnapi
meglepetésekkel. www.szekesfehervar.hu

Tűzzel-vassal Fesztivál június
Kézműves vásár, tradicionális népi ételek kóstolója mellett késesek
és kovácsok vezetik be az érdeklődőket mesterségük rejtelmeibe.
Játsszunk kicsit a tűzzel! www.tuzzelvassal.hu

Fehérvári Lecsófőző Vigasság
szeptember

Több, mint 600 csapat főzőversenye Székesfehérvár belvárosában.
Kóstolja meg, mit főz a királyok városának Lecsókirálya!
www.fehervarilecso.hu

Fehérvári
Advent
december

Az elmúlt években az
ország legszebb 10
adventi vására között
szerepel. Kihagyhatatlan!
www.szekesfehervar.hu

SZÉKE SFEHÉRVÁR

SZÁLLÁS- ÉS ÉTTEREMAJÁNLÓ
A legjobb fogásokat kínáljuk!

ACCOMMODATION, RESTAURANT RECOMMENDATION
Book accommodation online with special discounts!

PROGRAMAJÁNLATOK
Naprakész információkkal és kedvezményes
csomagajánlatokkal várjuk!

PROGRAM OFFER

Visit us for up to date information and discount packages!

GARANTÁLT
IDEGENVEZETÉSEK

Csatlakozzon szervezett túráinkhoz, és ismerje
meg Szent István városának rejtett titkait!

GUIDE SERVICE

Book your guided tour in the city of St. Stephen!

FEHÉRVÁRI AJÁNDÉKBOLT
ÉS JEGYIRODA
Válasszon egyedi emléktárgyat kínálatunkból!

SOUVENIRS

Choose a unique souvenir from the Fehérvári Gift Store!

Az egyedi fehérvári termékeket keresd

AJÁNDÉKBOLTUNKBAN!

15% KEDVEZMÉNY!
A kedvezmény a székesfehérvári
szuvenír termékekre érvényes!
Felhasználható 2020. december 31-ig

FEHÉRVÁRI AJÁNDÉKBOLT

HIEMER-HÁZ, VÁROSHÁZ TÉR | www.facebook.com/ fehervari.ajandekbolt

Székesfehérvár, Oskola u. 2-4., Hiemer-ház
22/537-261, szekesfehervar@tourinform.hu
turizmus.szekesfehervar.hu
tourinform.szekesfehervar

