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Nyitvatartás
MONOSTORI ERŐD
Az erőd egész évben várja az egyéni és csoportos látogatókat.
Ünnepi nyitva tartás
December 24-26: 8 órától 17 óráig az erőd ingyenesen látogatható. Tárlatvezetésre nincs
lehetőség. A Dunai Bástya ZÁRVA tart.
December 27-30: a téli nyitva tartás szerint.
December 31. - 2020. Január 1. 8 órától 17 óráig az erőd ingyenesen látogatható. Tárlatvezetésre
nincs lehetőség. A Dunai Bástya ZÁRVA tart.
Téli nyitva tartás
2019. november 14. és 2020. március 2.

ERŐD:

Nyitva: 8 órától 17 óráig
Jegyváltás: 16 óráig
Tárlatvezetés indul egyéni és csoporttal érkező látogatóknak mindennap (maximum 60 fős
csoportokban): 9, 11, 13 és 15.00 órakor
Idegen nyelvű (német, angol, szlovák) tárlatvezetés is kérhető. Kérjük, igényét legkésőbb egy
héttel a látogatás előtt jelezze!
A túra időtartama: 1 –1,5 óra (2 km, részben szabadtéri útvonalon)
Rendezvények és ünnepnapok esetén a nyitva tartás ettől eltérő lehet. Erről az aktuális
hírekben tájékoztatjuk kedves látogatóinkat.
DUNAI BÁSTYA

A Dunai bástyában látogatható kiállítás a dunai hajózás és a Duna-menti mesterségek témát
dolgozza fel.
Nyitva: mindennap 8 órától 16 óráig.
Jegyváltás: 15.30-ig.
A kiállítás vezetés nélkül is látogatható.
Nyári nyitva tartás
2019. március 1. és november 14. között
ERŐD:

Nyitva: 9 órától 18 óráig
Jegyváltás: 17 óráig
Tárlatvezetés indul egyéni és csoporttal érkező látogatóknak mindennap (maximum 60 fős
csoportokban): 9, 11, 13 és 15.00 órakor
Idegen nyelvű (német, angol, szlovák) tárlatvezetés is kérhető. Kérjük, igényét legkésőbb
egy héttel a látogatás előtt jelezze!
A túra időtartama: 1 –1,5 óra (2 km, részben szabadtéri útvonalon)
Rendezvények és ünnepnapok esetén a nyitva tartás ettől eltérő lehet. Erről az aktuális
Impresszum

Elérhetőség

Oldaltérkép

Jogi nyilatkozat
Page 1 of 3

Nyitvatartás
Published on fortmonostor.hu (http://www.erod.hu)
hírekben tájékoztatjuk kedves látogatóinkat.
DUNAI BÁSTYA

A Dunai bástyában látogatható kiállítás a dunai hajózás és a Duna-menti mesterségek
témát dolgozza fel.
Nyitva: mindennap 9 órától 17 óráig.
Jegyváltás: 16.30-ig.
A kiállítás vezetés nélkül is látogatható.
Fontos tanácsok és megjegyzések

Látogatóknak javasolt felszerelés: az évszaknak megfelelő, réteges túraöltözet (a kazamaták
még a legnagyobb hőség idején is hűvösek), kényelmes, zárt cipő, zseblámpa.
Kérjük, figyeljen a „Balesetveszély!” és a „Tilos!” táblákra! Kerülje a balesetveszélyes
helyeket! 12 éven aluli gyermekét ne hagyja felügyelet nélkül!
Egészségügyi segély és gyógyszer a pénztáraknál található.
Fesztiválokon, művészeti- és sportrendezvényeken a meghirdetett rendezvényárak
érvényesek.
Filmforgatások, céges rendezvények esetén az erőd bizonyos részei nem látogathatók. Erről
honlapunkon és a pénztárnál, jegyváltás előtt tájékoztatjuk látogatóinkat.
Az erődök területén a magáncélú fényképezés és filmkészítés engedélyezett. Kérjük, váltsa
meg fotó- vagy kamerajegyét a pénztárban! Az erődöt vagy bármely részét ábrázoló fénykép
kereskedelmi célú hasznosítására csak a jogokkal rendelkező Monostori Erőd Nonprofit Kft.
engedélyével kerülhet sor!
A látogatók tájékozódását a területen magyar és idegen nyelvű, ingyenes tájékoztató
kiadványok segítik.
A három erőd megközelítését, valamint a Duna jobb és bal partján álló erődök közötti
tájékozódást a főbejáratnál található Komárom - Komarno térképek segítik.

IGMÁNDI ERŐD
Nyári nyitva tartás
2019. március 1. és november 14. között
Kedd-vasárnap: 10.00-16.00
Előzetes bejelentkezéssel csoportak tudunk fogadni ebben az időszakban.
Bejelentkezés: info@fort-monostor.hu vagy +36 34/ 540-582 telefonszámon.

CSILLAG ERŐD
A Csillag erőd jelenleg nem látogatható.
Várható nyitás: 2020 tavasza

Impresszum

Elérhetőség

Oldaltérkép

Jogi nyilatkozat
Page 2 of 3

Nyitvatartás
Published on fortmonostor.hu (http://www.erod.hu)
Source URL: http://www.erod.hu/informacio/nyitvatartas

Impresszum

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Elérhetőség

Oldaltérkép

Jogi nyilatkozat
Page 3 of 3

