
 
 

 

 

 

 
 

 

V i s e g r á d i   

Nemze tk ö z i  

P a l o t a j á t é k ok  

 

 2012. július 5-8. 

 
 

Az Úr 2012. esztendejében, július hava második hetének  

5-8. napján fényes ünnepség veszi kezdetét a visegrádi 

királyi palotában. A magyarok királya, Károly vendégül látja a 

csehek királyát s fiát, a morva őrgrófot, valamint a lengyelek 

királyát, bajvívó vitézeiket és díszes kíséretüket. Érkezik 

még számtalan nemes Magyarországról és más országokból, 

hogy tanúi lehessenek a királyok találkozójának és a lovagi 

tornának. Mint azt a heroldok már jó előre kihirdették, a 

tornán a legnemesebb, legvitézebb bajvívók vesznek részt, 

melyre a magyarok vitéz és bölcs királya és gyönyörű városa, 

Visegrád szeretettel vár minden érdeklődőt! 
 
 
 

Program 

 

2012. július 5. csütörtök 

 

14:00 –            Királyi menet a templomtól a királyi palotáig 

14:30–15:30 – János cseh király lovagi tornája  

16:00-17:00 – Középkori labdajátékok 

17:00–18:00 – Kázmér lengyel király lovagi tornája  

 

Ezen a napon csoportos kedvezményt biztosítunk a 20 főnél 
nagyobb, előre bejelentkezett csoportok számára., melynek 
mértéke a felnőtt belépőjegyből 25%. 
 

Július 6. péntek 

 

9:30 –             Királyi menet a templomtól a királyi palotáig 

10:00-11:00 – János cseh király lovagi tornája 

11:30-12:30 – Történelmi íjászverseny 

13:00-14:00 – Kázmér lengyel király lovagi tornája 

16:00-16:30 – Lovagok vetélkedője hajítófegyverekkel 

16:30-17:00 – Kosztümös élő sakk  

17:00-19:00 – Károly Róbert magyar király lovagi tornája 

19:30-21:00 – Téka koncert és táncház 

21:00-22:00 –Szent György Lovagrend bemutatója, valamint 

     a Primavera táncegyüttes "Tüzet viszek" c. táncelőadása 

 

Július 7. szombat 

 

9:30 –             Királyi menet a templomtól a királyi palotáig 

10:00-11:00 – János cseh király lovagi tornája 

12:00-13:00 – Kázmér lengyel király lovagi tornája 

14:00-16:00 – Károly Róbert magyar király lovagi tornája 

16:30-17:30 – Toldi verseny 

18:00-19:00 - János cseh király lovagi tornája 

20:30              Fáklyás menet a templomtól a királyi palotáig 

21:00-22:00 - Nemzetközi lovagi torna 

22:00           - Tűzijáték 

 

Július 8. vasárnap 

 

9:30 –             Királyi menet a templomtól a királyi palotáig 

10:00-11:00 – János cseh király lovagi tornája 

11:30-12:30 – Történelmi íjászverseny 

13:00-14:00 – Kázmér lengyel király lovagi tornája 

15:00-17:00 – Károly Róbert magyar király lovagi tornája 

 

A záró lovagi torna felnőtt jegyáraiból 50%-os kedvezményt 
adunk! 
 

A lovagi tornák helyszíne a visegrádi királyi palota lovagi 
tornapályája (Fő utca 23.) 

Állandó programok 

 

- A szabadtéri színpadon egész nap régizenei koncertek, 

táncbemutatók és bábszínház  várja a közönséget. 

- A városi parkban katonai tábor épül, ahol betekintést 

nyerhetnek a lovagi élet mindennapjaiba és kipróbálhatják a 

kor fegyvereit.  

- Középkori kikötő és lovagi tábor a Duna-parton a kápolna 

közelében. 

- Kirakodó vásár és középkori mesterségek bemutatója a 

királyi palota környékén és a Fő utcában. 
 

  A királyi palota alsó fogadóudvarán egész nap várja 

vendégeit a Királyi Borudvar,  
ahol megismerkedhetnek a történelmi    

Magyarország leghíresebb borvidékeivel és borászaival! 

 

 

 

JEGYÁRAK 

 

János cseh király lovagi tornája / 

Kázmér lengyel király lovagi tornája  

 

nyitott lelátó:  

felnőtt: 2.100 Ft; gyermek (6-14 év): 100 Ft 

fedett lelátó:  

felnőtt: 2.800 Ft; gyermek (6-14 év): 900 Ft 

 

Károly Róbert magyar király lovagi tornája  

 

nyitott lelátó: 

felnőtt: 2.800 Ft, gyermek (6-14 év): 100 Ft 

fedett lelátó:  

felnőtt: 3.500 Ft, gyermek (6-14 év): 900 Ft 

 

Péntek este: Szent György Lovagrend bemutatója /   

Szombat este: Nemzetközi lovagi torna  

 

felnőtt: 2.500 Ft, gyermek (6-14 év): 900 Ft 

 
 

 A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!  
 

Bővebb információ:  
www.palotajatekok.hu, facebook 

Tel: 06-30/933-7749 

http://www.palotajatekok.hu/

