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LÉLEKEMELŐ KÖRNYEZET, IMPOZÁNS KIÁLLÍTÁSOK

Amennyiben lelkesedik a középkori szellemiséggel átitatott, megjelenésében mégis barokk 
művészettörténeti értékeket magában hordozó épület- és freskócsodák világáért, ne hagyja 
ki a Zirci Ciszterci Apátság csodaszép értékeinek megtekintését!

DÍSZUDVAR

A homlokzatában megújult apátsági épület díszudvara letisztult hangulatával, magával 
ragadó előtere a Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontjához tartozó kiállításoknak.

EGYHÁZ- ÉS RENDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS

Egyház- és rendtörténeti kiállításunk keretében audioguide-os vezetéssel, interaktív, érintő- 
képernyős 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 nyerhet az apátsági templom ere-
deti barokk freskócsodáinak világába, mely emberközeli ábrázolásaival felszabadult liturgikus 
térbe helyezi a nézőt. A templombelső építészeti és képzőművészeti alkotásainak befogadá-
sát barokk orgonamuzsikával tudjuk élménygazdaggá 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  
nemes egyszerűségében, évszázadok titkát őrizve áll a kíváncsi érdeklődők előtt.

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.
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Zirci Arborétum

 Arborétum bejárata

 Ajánlott útvonal

 200 éves kislevelű hársfasor

Lépcsős vízesés
Műemlék, védett filagória
Békefi Remig emlékműve
Tájékoztató tábla
Tóparti vizes élőhely
Cuha melletti vizes élőhely
400 éves kocsányos tölgy
Játszótér

Apátság

Gyóni Géza u.
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Országos Széchényi Könyvtár Ciszterci Műemlékkönyvtár
A Műemlékkönyvtár az apátsági épületének második emeletén található. Az első könyveket a 18. század-
ban az új alapítást végző heinrichaui szerzetesek hozták magukkal, mely állomány 1950-re 65.000 kötetre 
duzzadt. A ciszterci rend egykori feloszlatását követően a könyvtár állami tulajdonba került, kezelésével a 
Nemzeti Könyvtárat bízták meg.
A gyűjtemény mára 70 ősnyomtatványt, több, mint 300 antikvát tudhat magáénak, melyek közül sok 
egyedülálló Magyarországon. Az állomány tematikailag elsősorban teológiai témájú könyveket tartalmaz, 
ám találhatunk szakirodalmat a többi tudományterületről is.
A könyvtár szakszerű idegenvezetéssel látogatható, melynek során a vendégek megismerkedhetnek a cisz-
terci gyűjtemény és a rend történetével, valamint megtekinthetnek egy könyvkiállítást, illetve megcsodál-
hatják az európai hírű – a Wilde testvérek keze munkáját dícsérő – intarziás berendezésű nagyteremet is.



Látogatóink számára további szolgáltatásként az alábbiakat ajánljuk:

• Orgonamuzsika 20 percben, mellyel templomunk orgonistájának közreműködésével – előzetes 
jelentkezés esetén – állunk rendelkezésre. A zeneirodalom mesterművein keresztül megcsodál-
hatja orgonánk hangját a kitűnő akusztikájú Bazilikában. A bemutató ára 20 000 Ft.

• Ismerkedés a „Hangszerek királynőjével” elnevezésű foglalkozásunk keretében – előzetes 
jelentkezést követően – 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.

Arborétum
A ciszterci apátság műemléki környezetében angolkert stílusban létesült park hazánk leg-
magasabb 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 zsongí-
tó illata, a Cuha-patak csobogása, ősszel a melegbarna-sárga színpompa, télen az ágakat 
belepő hótakaró, zúzmara varázsolja mintegy mesevilágba a látogatót. A 20 hektáron fekvő, 
angolkertnek is nevezett „fás-kert” alapítása a 18. század második felére tehető, ahol gyönyö-
rű természeti környezetben gyakorta találkozhatunk a Bakonyra jellemző bogár- és rovarvilág 
képviselőivel, ráadásképp előfordulhat, hogy őzek, mókusok kísérik kerti sétánkat.



INFORMÁCIÓ:

Az Egyház- és rendtörténeti kiállítás, 
az Apátsági templom, a Középkori 
romkert, a Kripta, valamint a
Monostori ajándékbolt nyitva tartása:

hétfő: szünnap
kedd - vasárnap:
március 15 - november 15. 9 – 17 óra
november 16 - március 14. 10 – 16 óra

Az Arborétum nyitva tartása:

hétfő: szünnap
kedd - vasárnap:
március 15 - április 30. 9 – 17 óra
május 1 - augusztus 31. 9 – 19 óra
szeptember 1 - november 15. 9 – 17 óra
november 16 - március 14. zárva

Országos Széchényi Könyvtár
Ciszterci Műemlékkönyvtár
nyitva tartása:

hétfő: szünnap
kedd - vasárnap:
március 15 - november 15. 9 – 17 óra
kedd - szombat:
november 16 - március 14. 10 – 16 óra

Az Arborétum a Damjanich utcai főbejárata mellett immáron az 
apátsági díszudvaron keresztül is megközelíthető, mely bejáratnál 
lévő pénztár zárása a mindenkori záróra előtt fél órával történik.

Amire érdemes figyelni:
Keddtől szombatig az első templomi vezetés március 15 – novem-
ber 15. között 9.30 órakor, november 16 – március 14. között 10.30 
órakor, vasárnaponként a szentmisék rendje miatt 11 órakor indul.

A templom zsolozsma miatt 12.30 – 13.30 óra között nem láto-
gatható, illetve látogathatóságát esküvői, temetési, valamint az 
egyházi ünnepekhez kapcsolódó szertartások befolyásolhatják.

A templom és a könyvtár csak vezetéssel látogatható, melynek 
időtartama fél óra. A templomi vezetés minden egész és fél óra-
kor indul, a könyvtári minden negyed és háromnegyed órakor.

Jegyárainkról és programjainkról
az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat:

Zirci Ciszterci Apátság,
Látogatóközpont:

Cím: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.
Tel.: +36 88 593 675
E-mail: turizmus@ocist.hu
Web: www.zirciapatsag.hu
Facebook.com/ZirciApatsag Önt is várjuk a ciszterci szellemiség magyarországi központjába!
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