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A P ANNONHALMI  FŐ AP ÁT S ÁG BELÉPŐDÍJ AI  2020  

Apátsági belépő egyéni látogatóknak – audio guide nélkül                                                                        

Felnőtt 2000 

Felnőtt csak a látogatási rendet módosító liturgikus 
események ideje alatt 

1000 
 

Diák*, nyugdíjas** 1400 

Diák csak a látogatási rendet módosító liturgikus 
események ideje alatt 

700 

Család (2 felnőtt és 18 év alatti gyermekeik) 4000 

Család csak a látogatási rendet módosító liturgikus 
események ideje alatt 

2000 

Audio-guide  500 

 

Apátsági belépő magyar nyelvű tárlatvezetéssel   

Felnőtt 2800 

Felnőtt csak a látogatási rendet módosító liturgikus 
események ideje alatt 

1400 

Diák*, nyugdíjas** 1600 

Diák csak a látogatási rendet módosító liturgikus 
események ideje alatt 

800 

Család (2 felnőtt és 18 év alatti gyermekeik) 5600 

Család csak a látogatási rendet módosító liturgikus 
események ideje alatt 

2800 

15 fő alatt privát vezetési díj: 20.000.- Ft 

Csoportos kedvezmény: minden 21. fő ingyenes 

  

Apátsági belépő idegen nyelvű tárlatvezetéssel (német, angol) 

Felnőtt 3200 

Felnőtt csak a látogatási rendet módosító liturgikus 
események ideje alatt 

2300 

Diák*, nyugdíjas** 2100 

Diák csak a látogatási rendet módosító liturgikus 
események ideje alatt 

1700 

Család (2 felnőtt és 18 év alatti gyermekeik) 6400 

Család csak a látogatási rendet módosító liturgikus 
események ideje alatt 

4600 

15 fő alatt privát vezetési díj: 25.000.- Ft 

Csoportos kedvezmény: minden 21. fő ingyenes 
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Múzeumpedagógiai foglalkozások általános és középiskoláknak 

„Ezer év” – apátsági vezetés általános iskolásoknak 1400 

„Biztos vagy benne?” – apátsági látogatás 
középiskolásoknak 

1400 

„Scriptorium” – apátsági látogatás nélkül 1400 

„Gyógyító természet” – apátsági látogatás nélkül 1400 

Levéltári foglalkozás – apátsági látogatás nélkül 1400 

Minimum fizetendő 15 fő 

Csoportonként 2 fő kísérő pedagógus ingyenes 

 

Orgonakoncert a Bazilikában – kb. 20 percben, előzetes megrendelés alapján 

50 főig minimum fizetendő alapdíj 65000 

50 fő feletti személyenként plusz fizetendő díj személyenként 1200 

 

Pincelátogatás és szakvezetés, borral, pogácsával 

Pincelátogatás 7 bor kommentált kóstolásával 4500 

Pincelátogatás 5 bor kommentált kóstolásával 3500 

Pincelátogatás 3 bor kommentált kóstolásával 2800 

Pincelátogatás borkóstoló nélkül 1300 

 

Megújuló energiaforrások vezetéssel (csak magyar nyelven) 

Felnőtt 1200 

Diák*, nyugdíjas** 700 

15 fő alatt privát vezetési díj: 20.000.- Ft 

Minden 21. fő ingyenes 

  

Gyógynövénykerti látogatás vezetéssel 

Felnőtt magyar nyelven  1400 

Diák*, nyugdíjas** magyar nyelven                                                                                    800 

Felnőtt idegen nyelven (német, angol) 1800 

Diák*, nyugdíjas** idegen nyelven 1100 

15 fő alatt privát vezetési díj: 20.000.- Ft 

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 

3 féle bencés likőr kóstoló és 0,4 l-es Vis Vitalis bencés ásványvíz 
– csak felnőtteknek 

1500 

3 féle boros trüffelgolyó kóstoló és 0,4 l-es Vis Vitalis bencés 
ásványvíz – csak felnőtteknek 

1200 

A megadott árak magyar forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák! 
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Kedvezményes belépést biztosítunk a következő személyek részére: 

• *Diák: 6-18 éves korig illetve 18 év felett érvényes nappali tagozatos 
diákigazolvánnyal, 

• **Nyugdíjas: érvényes magyar nyugdíjas igazolvánnyal vagy 65 éves kortól 

• 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 pedagógusok - 10 fő gyermekenként 1 fő pedagógus, 

• 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 szervezésű koncertjeink belépőjegyének 

kifizetésére használható. 
*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, 
http://info.pannonhalmifoapatsag.hu/  

http://info.pannonhalmifoapatsag.hu/

