Középkori szellemiség - Barokk freskócsodák - Szerzetesi tárlatvezetés - A középkortól napjainkig
ívelő képzőművészeti és építészeti mesterművek - Felújított homlokzat és díszudvar - Egyház- és
rendtörténeti kiállítás - Barokk apátsági templom - Kripta - Középkori romkert - Angolkert
Téged is várunk a ciszterci szellemiség magyarországi központjába!
Amennyiben lelkesedsz a középkori szellemiséggel átitatott, megjelenésében mégis barokk
művészettörténeti értékeket magában hordozó épület- és freskócsodák világáért, ne hagyd ki a
Zirci Ciszterci Apátság csodaszép értékeinek megtekintését. Az élmény tavaly május közepe óta
még teljesebb, hiszen megnyílt Apátságunk Látogatóközpontja. Így, amennyiben az új komplexum
iránti kíváncsiságod elhatalmasodna, a korábbi látogatások ellenére, mindenképpen térj vissza
hozzánk!
DÍSZUDVAR
A homlokzatában megújult apátsági épület díszudvara letisztult hangulatával, magávalragadó
előtere az újonnan átadott Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontjához tartozó kiállításoknak.
EGYHÁZ- ÉS RENDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
Újonnan átadott egyház- és rendtörténeti kiállításunk keretében audioguidos vezetéssel, interaktív,
érintőképernyős információs felületekkel, értékes tárgyi és képi anyaggal állunk az érdeklődők
rendelkezésére, ahol család- és látogatóbarát környezetben ismerkedhet a ciszterci atyák
középkortól napjainkig ívelő, szerzetesi mindennapjaival.
APÁTSÁGI TEMPLOM
A díszudvari körséta következő állomásaként bepillantást nyerhetsz az apátsági templom eredeti
barokk freskócsodáinak világába, mely emberközeli ábrázolásaival felszabadult liturgikus térbe
helyezi a nézőt. A templombelső építészeti és képzőművészeti alkotásainak befogadását barokk
orgonamuzsikával tudjuk élmény gazdaggá tenni a látogató számára.
KÖZÉPKORI ROMKERT ÉS KRIPTA
A felújítás részeként állítottuk helyre a romkertet is, mely rekonstrukciónak köszönhetően
kézzelfogható közelségbe került a középkori építkezési tematika melyet áthat az egykor élt
szerzetesek élete és szellemisége. S, hogy még érdekesebb legyen az itt tartózkodás, a nagy
érdeklődésre való tekintettel megnyitottuk az apátsági templom alatt húzódó kriptát is, mely ugyan

még felújításra várva, mégis nemes egyszerűségében, évszázadok titkát őrizve áll a kíváncsi
érdeklődők előtt.
ARBORÉTUM
A ciszterci apátság műemléki környezetében angolkert stílusban létesült park hazánk legmagasabb
fekvésű fás gyűjteménye, 400 méter tengerszint feletti magasságban. Minden évszakban pompás
látványt, kellemes felüdülést nyújt. Tavasszal a halastó partján telepített dísznövények,
évelőágyások üde látványa, nyáron a zöld ezernyi árnyalata, a hársfák zsongító illata, a Cuha-patak
csobogása, ősszel a melegbarna-sárga színpompa, télen az ágakat belepő hótakaró, zúzmara
varázsolja mintegy mesevilágba a látogatót. A 18 hektáron fekvő, angolkertnek is nevezett „fáskert” alapítása a 18. század második felére tehető, ahol a gyönyörű természeti környezetben
gyakorta találkozhatunk a Bakonyra jellemző bogár- és rovarvilág képviselőivel, ráadásképp
előfordulhat, hogy őzek, mókusok kísérik kerti sétánkat.
Az Arborétum immáron az apátsági díszudvaron keresztül is, a Monostori ajándékboltban történt
belépőjegy megváltását követen, 17 óráig megközelíthető. A kert nyitva tartása némiképp eltér a
többi kiállítási helyszín látogathatóságától. Az erre vonatkozó információkat lentebb megtalálod.
MONOSTORI AJÁNDÉKBOLT
Ahol az egyre bővülő apátsági ajándéktárgyak mellett, helyi- és kézműves termelők színes, szagos,
illatos, kicsiket és nagyokat egyaránt elbájoló termékei várják a hozzánk betérőket.
Látogatóink számára további szolgáltatásként az alábbiakat ajánljuk:
• Orgonamuzsika 20 percben, mellyel templomunk orgonistájának közreműködésével - előzetes és
helyszíni jelentkezés esetén is - állunk rendelkezésre. A zeneirodalom mesterművein keresztül
megcsodálhatja orgonánk hangját a kitűnő akusztikájú Bazilikában.
A bemutató ára 20 000 Ft.
• Ismerkedés a „Hangszerek királynőjével” elnevezésű foglalkozásunk keretében - előzetes és
helyszíni jelentkezést követően is - a gyerekek számára teremtünk lehetőséget arra, hogy
orgonaművész vezetése mellett, testközelből ismerkedjenek templomunk méltán híres orgonájával,
annak működésével és nem utolsó sorban hangjának szépségével.
A szolgáltatás ára 20 000 Ft, maximális csoportlétszám 25 fő.
NYITVA TARTÁS:
Az Egyház- és rendtörténeti kiállítás, az Apátsági templom, a Középkori romkert, a Kripta, a
Monostori ajándékbolt nyitva tartása:
Hétfő: szünnap
Kedd: 9 – 17 óra
Szerda: 9 – 17 óra
Csütörtök: 9 – 17 óra
Péntek: 9 – 17 óra
Szombat: 9 – 17 óra
Vasárnap: 9 – 17 óra
A templomi vezetés 12.30 – 13.30 óra között szünetel.

JEGYPÉNZTÁRUNK-at az apátsági udvar főbejáratánál, a Monostori ajándékboltban találod,
melynek nyitva tartása megegyezik az üzlet nyitva tartásával. Jegykiadás 16.30 óráig történik.
Az Arborétum nyitva tartása:
Hétfő- Vasárnap:
Március 15 - április 30.: 9:00 - 17:00
Május 1 - augusztus 31.: 9:00 - 19:00
Szeptember 1 - november 17.: 9:00 - 17:00
Az Arborétum főbejáratánál (Damjanich utca felőli) lévő pénztár zárása a mindenkori záróra előtt
fél órával történik.
Jegyárainkról és programjainkról az alábbi elérhetőségeken tájékozódhatsz:
Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontja
Cím: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.
Tel: +36 88 593 675
E-mail: turizmus@ocist.hu
Itt tartózkodásod további részleteinek megtervezésében (étkezés, szállás, egyéb látnivalók) pedig az
alábbi elérhetőségen érdeklődhetsz:
Tourinform Iroda
Cím: 8420 Zirc, József A. u. 1.
Tel: +36 88 416 816
E-mail: zirc@tourinform.hu
Várunk szeretettel!

