E g r i Vá r
J a n u á r
Hírlevél

Januári hírlevél az Egri vár
és a Dobó István Vármúzeum
aktualitásairól

Ti sztelt
Partnerünk !
Jelenlegi hírlevelünkben januári aktualitásainkat, valamint a 2022-es évben
várható eseményeinket, programjainkat, kínálatunkat kívánjuk
Önöknek bemutatni!

Egri vár hírlevél

Jegyáraink 2022

Aktuális jegyáraink:
MÚZEUMI BELÉPŐJEGY
Felnőtt jegy: 2400 Ft
Kedvezményes jegy: 1200 Ft
Érvényes a Vármúzeum saját kiállításaiban és a Gárdonyi Emlékházban.
VÁR-EXTRA
Érvényes április 1-től!
Felnőtt jegy: 3000 Ft
Kedvezményes jegy: 1500 Ft
Érvényes a Vármúzeum saját kiállításaiban, a Ziffer Sándor Galériában és a
Gárdonyi Géza Emlékházban.
ESTI / HÉTFŐI JEGY
Felnőtt jegy: 1200 Ft
Kedvezményes jegy: 600 Ft
Érvényes a kiállítások zárva tartása idején:
01.01-től 03.31-ig és 11.01-től 12.31-ig : 17:30-tól és hétfői napokon egész nap
04.01-től 10.31-ig: 17:30-tól minden nap
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Jegyáraink 2022

Tagintézményeink

Kiegészítő jegyek:

Ziffer Sándor Galéria
Felnőtt jegy: 1000 Ft
Kedvezményes jegy: 500 Ft
Nyitás: április 1.

Egri csillagok Panoptikum
Felnőtt jegy: 600 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

Gárdonyi Géza Emlékház
Felnőtt jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

Tárlatvezetés a Zárkándy-bástyára az aknaﬁgyelő folyosókon keresztül
Felnőtt: 800 Ft
Kedvezményes: 500 Ft
A különjegy az Információs Pontban vásárolható meg!

Kedvezmények

Audio guide: 1000 Ft
Magyar, English, Deutsch, Italiano, Français, Polski, Český, Slovenský, Türk,

Русский

Külön tárlatvezetés díja: 10.000 Ft + belépőjegy
Idegennyelvű tárlatvezetés díja: 15.000 Ft/csoport
angol, német, szlovák

Családi kedvezményes jegy
Egy vagy két felnőtt (hozzátartozó) vehetik igénybe, akik legalább két (18 év
alatti) személyt kísérnek, 50% kedvezményre jogosultak.
Csoportos kedvezmény
Kizárólag felnőtt jegy váltására jogosult 15 fős vagy azt meghaladó
csoportok részére 5 % kedvezmény.

6 év alatt és 70 év fölött ingyenes
A kedvezményeket az EGT tagországok állampolgárai vehetik igénybe.
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Tárl atvezetések, bemutatók

Az Egri Vár Vitézei által tartott tárlatvezetések, fegyver- és viseletbemutatók
téli időszakban érvényes időpontjai és árai:
Korhű ruhába öltözött hagyományőrzők mutatják be a végvári vitézek életét, az
egri hősök mindennapjait, és az Egri vár legizgalmasabb helyszíneit.
Tárlatvezetések
Hétfő kivételével minden nap.
Tárlatvezetés a Hősök termébe: 11:00 és 13:00 óra
Tárlatvezetés a kaszárnyatermekben: 12:00 és 14:00
Tárlatvezetés az aknaﬁgyelő folyosókba: 13:30 és 15:00
Ez a vezetés külön jegy megvásárlásával vehető igénybe:
felnőtt 800 Ft, kedvezményes: 500 Ft
Fegyver- és viseletbemutatók:
Ez a szolgáltatás a téli időszakban előzetes bejelentkezés szerint, 10.000 Ft
különvezetési díj ellenében vehető igénybe.
Előzetes bejelentkezés: info@egrivar.hu / +36 36 312-744/101-es mellék
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Hosszú hétvégék az Egri várb an

Az idei ünnepi hosszú hétvégéken gazdag programkínálattal, felejthetetlen
élményekkel várjuk a látogatókat:
tárlatvezetések, fegyver-és viseletbemutatók, vitézi életképek,
gyermekprogramok, kiállítások.
Március 12-15. (március 15. ingyenes nap)
Április 15-18. (Húsvét)
Június 4-6. (Pünkösd)
Augusztus 20-21. (augusztus 20. ingyenes nap)
Október 22-23. (október 23. ingyenes nap)
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2022 - Nagyrendezvények

Kiemelt rendezvényeink időpontjai:
Múzeumok Éjszakája - 2022. június 25.
Hosszított nyitva tartással és színes programokkal készülünk.
Fáklyás felvonulás, fegyverbemutatók, máglya gyújtás és tudományos előadások,
rendhagyó tárlatvezetések, kézműves foglalkozások várják a látogatókat!
XXVI. Végvári Vigasságok - 2022. augusztus 13-14.
Korhű fegyverek bemutatójával, hagyományőrző csapatokkal, családi
programokkal, vitézvirtussal, kiállításokkal és koncertekkel várjuk az
érdeklődőket.
Az Egri Vár Napja - 2022. október 17.
1552. október 17-én a törökök feladták az Egri vár ostromát és elhagyták Egert.
A győzelem emlékére október 17-e minden évben az Egri Vár Napja.
Ezt az emlékezetes napot kézműves foglalkozásokkal, haditorna bemutatókkal,
történelmi játszóházakkal és szakmai programokkal ünnepli a Vár.
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Megújul az Egri vár

A végéhez közeledik számos, jelenleg zajló felújítás a Vár területén.
A Nemzeti Kastély- és Várprogram keretein belül megvalósuló fejlesztések
terveink szerint a kora őszi időszakra készülnek el:
- a déli fogadóépület
- a Varkoch-kapubástya
- az Ágyúdomb, benne egy 70 fős mozi teremmel
- és a cipóosztó ház

Sikerekben gazdag,
Boldog

kíván a
Dobó István Vármúzeum!

