
Gödöllôi Királyi Kastély, 
ahová érdemes visszatérni!

Gödöllôi Városi Múzeum Lázár Lovaspark

Ha szeretnél részt venni egy különleges idôutazáson, 
látogass el a Gödöllôn található Grassalkovich Kastélyba, 
amely Sisi kedvenc kastélya volt. Történelem órán már 
biztosan hallottál Erzsébet királyné életérôl, Gödöllôhöz 
fûzôdô kapcsolatáról. Sisi szerette a lovakat, a mozgást, 
a friss levegôt, gyakran lovagolt, sétált a kastélyparkban.
Te is szeretsz mozogni? A 26 hektáros parkban kedvedre 

futkározhatsz, piknikezhetsz a szüleiddel,  
vagy megtekintheted a helyreállított Királydombi pavilont. 
Látogass el a júniusi Koronázási Hétvégére, az augusztusi 
Barokk Kastélynapokra, vagy a szeptemberi Vadásznapra, 

amelyek látványos kosztümös elôadásokat, érdekes 
programokat  tartogatnak minden korosztály számára. 

• „A Kastély gyermekszemmel” címû tárlatvezetések 
• Kézmûves foglalkoztatók 

• Múzeumi játszóház  

Tartalmas hétvégi idôtöltés kicsiknek  
és nagyoknak egyaránt.

ELÉRHETÔSÉGEK:
Gödöllôi Királyi Kastély,

tel.: (28) 410-124,
e-mail: informacio@kiralyikastely.hu,

www.kiralyikastely.hu

A város egyik legrégebbi, központi épületében mûködô 
múzeumban barátságos, vendégszeretô légkör fogadja  
a látogatókat. Állandó kiállításaink Gödöllô történetét,  
a szecessziós gödöllôi mûvésztelepet, szép diorámákkal 
a gödöllôi dombvidék állatvilágát és a magyar cserkészet 

történetét mutatják be, a különbözô korosztályú 
diákcsoportokat pedig a tárlatainkhoz kötôdô kreatív  

és interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásainkra várjuk.

NYITVA TARTÁS:
keddtôl vasárnapig: 10–18 óráig 

ELÉRHETÔSÉGEK:
2100 Gödöllô, Szabadság tér 5.,

tel.: (28) 421-997, 419-068,
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com,
www.museum.hu/godollo/varosi

Máriabesnyôi  
Nagyboldogasszony Bazilika

A gyönyörû fekvésû Máriabesnyô erdôs vidéke, 
a közelben emelkedô gödöllôi Királyi Kastély 

és a szomszédos Lázár Lovaspark megtekintése 
felejthetetlen benyomást gyakorol az idelátogatóra.

Az országban egyedülálló kétszintes barokk kegytemplom, 
a kolostorépület, rendkívül érdekes és tanulságos 

látványosságnak számít.
Az ország legkisebb kegyszobra (11cm magas, 4cm széles) 

Máriabesnyôt híres búcsújáró hellyé tette.

ELÉRHETÔSÉGEK:
Máriabesnyôi Nagyboldogasszony Bazilika,

2100 Gödöllô-Máriabesnyô, Kapucinusok tere 1.,
tel./fax: (28) 414-425,

e-mail: mbesnyo@invitel.hu,
www.mariabesnyo.hu

A Lázár Lovaspark a Királyi Kastélytól 5 km-re, 
Domonyvölgyben található.

Festôi környezetben fekvô 9 hektáros területe, közkedvelt 
kirándulóhely, a következô programokkal:

lovasbemutató, erdei lovaskocsikázás,  
világbajnokok terme, versenyistálló, falusi udvar látogatás,  

játék a gyermek kalandparkban.

Iskolák részére összeállított  
kedvezményes programok és áraI:

1. Erdei kocsikázás és a Lovaspark megtekintése:  
600 Ft+Áfa/fô.

2. Erdei kocsikázás, Lovaspark megtekintése  
és lovasbemutató: 1 000 Ft+Áfa/fô.

3. Pogácsa és üdítô kínálása, kocsikázás,  
Lovaspark megtekintése, bemutató: 1 300 Ft+Áfa/fô.

4. Pogácsa és üdítô kínálása, kocsikázás,  
Lovaspark megtekintése, bemutató, 2 fogásos ebéd,  

1 pohár üdítô: 3 200 Ft+Áfa/fô.

Csoportokat elôzetes bejelentkezés alapján fogadunk.
Minden 20. gyermek után 1 fô kísérô térítésmentes,  

a további kísérôk a fenti árak szerint.

ELÉRHETÔSÉGEK:
Lázár Lovaspark, 2182 Domonyvölgy,

tel.: (28) 576-510, fax: (28) 576-511,  
mobil: (+36 30) 683-5341, (+36 30) 683-1213,
e-mail: lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu,

www.lazarlovaspark.hu

Hungarokart Center  
fedett gokart pálya és rendezvényhelyszín

Az építmény mintegy 2600 négyzetméteren  
magában foglal teljes egészében:

• 2100 m2 belsô pályafelületet • 260 m versenypálya-
hosszt • tavasztól ôszig külsô-belsô pálya közel 480 m 
hosszan • 50 fôs teljes felszerelésû konferenciatermet,

valamint további szolgáltatásainkat:
• teljes körû party-szerviz • snack bár •

shop autósport-termékekkel • jó idôben és igény esetén 
grillparty szervezése • kiszolgáló helyiségeket (öltözô, 

parkoló) • ausztriai partnerkapcsolat – nemzetközi 
versenyek szervezése • vadonatúj 200 cm3 HONDA 

motoros gokartok • 3 db gyermek gokart •  
új pályanyomvonal • egész éves nyitva tartás

ELÉRHETÔSÉGEK:
2146 Mogyoród Ipar u. 1.,

tel.: (+36 30) 247-4600 (nyitvatartási idôben)
e-mail: info@hungarokart.hu,

www.hungarokart.hu

PÁLYAFOGLALÁS, RENDEZVÉNYEK:
Zachár Zsolt, tel.: (+36 30) 601-2590,
e-mail: zachar.zsolt@hungarokart.hu

NYITVA TARTÁS:
hétfô: szünnap, kedd – péntek: 15–22 óráig,  

szombat – vasárnap: 13–22 óráig
(Elôzetes egyeztetés alapján a nyitvatartási idôtôl el tudunk térni!)



A Mezôgazdasági Eszköz- és Gépfejlôdéstörténeti 
Szakmúzeum az Európai Unió legnagyobb agrármûszaki 

szakmúzeuma, amely a Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kara tudományos és szakmai bázisán 
végzi szakmúzeumi és technikatörténeti tevékenységét. 

Célja a hazai kulturális örökség részét képezô 
mezôgazdasági technikatörténeti értékek gondozása, 

tudományos rendszerezése, ápolása.
A termelési eszközöket, gépeket és a dolgozó ember 

munkakörülményeit, eredeti rendeltetésüknek 
megfelelôen mûködve, aktív módon, a kor színvonalának 

megfelelôen mutatja be a látogatók számára.

NYITVA TARTÁS:
hétfô – péntek: 9–16 óráig, szombat: 9–14 óráig

ELÉRHETÔSÉGEK:
2103 Gödöllô, Páter Károly u. 1.,

tel./fax: (28) 410-210, tel.: (28) 522-000/1050,
e-mail: muzeum@gepmuzeum.szie.hu,

www.gepmuzeum.szie.hu 

BELÉPÔ DÍJAK:
Belépôjegy: 800 Ft, kedvezményes belépôjegy: 400 Ft,

tárlatvezetés: 5000 Ft.
Iskolai csoportoknak kedvezményt biztosítunk!

A Mezôgazdasági Eszköz- és 
Gépfejlôdéstörténeti Szakmúzeum

Közép-Európa egyetlen látogatható medveotthona. 

ELÉRHETÔSÉGEK:
www.medveotthon.hu,

Kuli Bálint, tel.: (20) 397-0138

NYITVA TARTÁS:
Az év minden napján nyitva vagyunk, 

piros betûs ünnepnapokon is 8–19 óráig.

2010-ben felépült Magyarország 
második gólyamentô helye.

ÉLÔ TÖRTÉNELEM ÓRA 
A HONFOGLALÁS KORÁRÓL

a kastélytól 5-km-re, Gödöllô-szárítópusztán.
 

• Harangozó János világrekorder lovasíjász,  
kaszkadôr és csapata elôadásában

• Korhûen berendezett jurtafalu 
(egyben szállás lehetôség 30 fô részére)

• Ôshonos állatok, 3d-s íjászpálya,  
lovaglás, lovaskocsikázás

• Kalandpark, bmx-pálya

• Étkezés: kemencében és bográcsban készült ételek
 

ELÉRHETÔSÉGEK:
tel.: (+36 20) 9730-474,

www.arpadvere.hu

Árpád Vére Lovasiskola

Medvefarm Veresegyház

A Szent István Egyetem Kollégiuma Pest-megye 
legattraktívabb helyén, Gödöllô zöld övezetében 

található. Budapesttôl csupán 25 km-re, mely olcsó 
szálláslehetôséget kínál a városba érkezôk,  

vagy átutazók számára.
A szorgalmi idôszakban 60 db 2 ágyas fürdôszobás szobát, 

illetve a nyári szezonban több mint 1100 férôhelyet 
kínálunk vendégeink részére,  

mely a nyári szezonban nagyobb volumenû sporttáborok,  
találkozók kiváló helyszíne.

A kollégiumban wellness központ, valamint bowling klub 
mûködik, mely színvonalas kikapcsolódási lehetôséget nyújt.

Diákcsoportoknak, nagyobb csoportoknak  
kedvezményt kínálunk.

ELÉRHETÔSÉGEK:
Szent István Egyetem Gödöllôi Kollégiumok,

2103 Gödöllô, Páter Károly u. 1.,
tel.: (28) 522-971, fax: (28) 432-937,

e-mail: kollegium@fh.szie.hu
www.sziekollegium.hu

Szent István Egyetem Kollégiuma KIRÁNDULJUNK

Gödöllônés környékén!


