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A lenyűgöző Dunakanyar 
Esztergom-Visegrád-Szentendre 

 

 

Időpont: 2021. április 24., 

   június 12.,  

                              augusztus 28., 

                              szeptember 25. 

Utazás:  luxus autóbusszal 

Elhelyezés: szállás nélkül 

Ellátás:  önellátó                                                          

 

1. nap: Indulás Miskolcról a reggeli órákban. Délelőtt érkezés Visegrádra, ahonnan lenyűgöző kilátás 

nyílik a Dunakanyarra. Megtekintjük a Fellegvárat, amit IV. Béla király és felesége épített a tatárjárás 

után. A hegycsúcsot övező erődítésfalakból, valamint két toronyból és egy lakópalotából álló várból 

páratlan szépségű fotókat készíthetünk. Ellátogatunk a Visegrádi Királyi Palotába, egy a 14. és 15. 

században épült épületkomplexumba is. Utunkat Esztergomba, a magyar római katolikus egyház 

központjába folytatjuk. Az Esztergomi Bazilika 1822-69 között épült klasszicista stílusban. Hossza 118 

méter, szélessége 49 méter, magassága az altemplomtól a kupola gömbjéig 100 méter, mellyel 

Magyarország legnagyobb, Európa harmadik legnagyobb temploma. Ezután megnézzük a több, mint 

50 méter magas Esztergomi várat, ami a Duna jobb partján emelkedő, szakadékos oldalfalakkal 

határolt magaslaton áll. Ezt követően a Dunakanyar ékszerdobozának nevezett 

városban, Szentendrén állunk meg, amely Magyarország egyik legnépszerűbb, Budapesthez közeli 

turista célpontja. Sétálunk a háromszög alakú Fő téren, melynek közepén találjuk Szentendre egyik fő 

szimbólumát a Kalmár-keresztet. A Szamos Marcipán Múzeumban és Cukrászdában lehetőség van 

megismerkedni a cukrászat és marcipánkészítés remekműveivel. Az itt található boltban meg is 

vásárolhatjuk a Szamos cég termékeit, de kapható még néhány hungarikum is. Megnézzük a Kovács 

Margit kerámiamúzeumban a kerámiaművész több száz különös hangulatot árasztó alkotását 11 

kiállító teremben. Egy kis szabadprogramot követően megkezdjük a hazautazásunkat Miskolcra. 

Érkezés az esti órákban. 

Részvételi díj: 

8.600 Ft/fő miskolci indulással, 

mely ár tartalmazza az autóbusz közlekedés és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a 

belépőjegyek díját. 

 
 
 
 
 



 
 
Belépők: 
 

Fellegvár:     

 - Felnőtt:               1700 Ft 

- Diák/nyugdíjas:   850 Ft 

- 6 év alatt és 70 év felett: ingyenes 

Királyi Palota:     

- 26-62 év:             1400 Ft 

- 6-26 év:              700 Ft 

- 62-70 év:             700 Ft 

- min. két 18 év alatti személyt kísérő közeli hozzátartozó (legfeljebb 2 fő): 700 Ft 

Esztergomi Bazilika:    

- 10-50 fős csoport:   5000 Ft/csoport 

Kovács Margit kerámiamúzeum:    

- Teljes árú:    1400 Ft 

- Kedvezményes:   700 Ft 

A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek, kismértékben változhatnak. 

 

Kellemes, élményekben gazdag utazást kívánunk! 

 


