
AMATŐR  NYUGDÍJASOK  IX. ORSZÁGOS KÖNNYŰZENEI DALOS
TALÁLKOZÓJÁNAK

ÖNKÖLTSÉGES FAKULTATÍV PROGRAM TERVEZETEI

a „0”-dik napra, 2. nap délutánra és 3. napra

Dornyai Béla Múzeum
      Állandó kiállítások

Nógrád az újkorban (Történelmi kiállítás 7 képben)
Városi Galéria

      Időszaki kiállítások
Belépő: teljes ár 800 Ft, 
6-26 és 62-70 éves korig 400 Ft, 
tárlatvezetés 300 Ft/fő.
Nyitva tartás hétfőtől péntekig 09.00 – 17.00 óráig, szombaton 09.00 – 16.00óráig.

     

Salgótarjáni Bányamúzeum megtekintése 
Nógrádi Történeti Múzeum Bányászati kiállítóhelye
Megtekinthető: A Múzeum, bányatörténeti géppark, és a bátrak lemerészkedhetnek egy igazi, 
föld alatti aknába is, hogy megismerkedjenek a bányászat folyamatával.
Előzetes bejelentkezés szükséges, ezért kérjük, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel, 
részvételi szándékukat! Az aknába több csoportot is levisznek egyszerre!
A program időtartama: kb. 2 óra
A program nehézsége: A múzeum látogatása természetesen nem megerőltető, az akna 
látogatása egy kis figyelmet igényel, de nem kíván komolyabb erőfeszítést.
Belépő: felnőtt 900 Ft, 
6-26 és 62-70 éves korig 300 Ft, 
tárlatvezetői díj minden esetben 300 Ft/fő.
Nyitva tartás hétfő kivételével 09.00 – 15.00 óráig. Utolsó csoport fogadása zárás előtt egy 
órával

Somoskői Vár megtekintése
A  vár  Szlovákia  területén  van,  ezért  személyi  igazolvány  vagy  úti  okmány  szükséges  a
látogatásához.  A  városból  1-2  óránként  helyi  járatú  autóbusz  közlekedik  Somoskőre.  A
buszmegállótól a várhoz kb. 10 perc séta, autóval a vár tövéig fel lehet hajtani. 
A  program  időtartama:  kb.  1,5  -  3  óra  (az  igénybevett  közlekedési  mód  függvényében
változhat.)
A  program  nehézsége:  Ha  autóval  érkezik  csak  a  várat  kell  megmászni.  Amennyiben
tömegközlekedést vesz igénybe, sajnos egy kicsit megterhelőbb, de kényelmesen lesétálható.
Belépő: felnőtt 1,2 EUR  (a  belépő  forintban  is  fizethető  az  aktuális  Euró/Forint
Gyerek, nyugdíjas: 0,5 EUR árfolyam függvényében.)

Salgó Vára, Boszorkánykő, bazaltorgonák és geológiai tanösvény
Salgó vára Magyarország területén van. Látogatás ingyenes. Salgóbánya településre is
ki lehet jutni helyi járatú autóbusszal. Az autóbusz megállótól a vár kb. 15-20 perc
sétára  található.  A  vár  meglátogatása  után  visszafelé  felsétálhatnak  az  ún.



Boszorkánykőre, ahol bazaltorgonákat és egy geológiai tanösvényt tekinthetnek meg.
A gyönyörű  környezetben  tett  séta  közben  tájékoztató  táblák  hívják  fel  a  sétálók
figyelmét a különleges geológiai jelenségekre.
A program időtartama: kb. 3 óra
A program nehézsége: A két vár közül ennek a látogatása nehezebb. A bazaltorgona és
a geológiai tanösvény miatt azonban mindenképpen megéri az erőfeszítést.

Ipolytarnóc Ősmaradványok Természetvédelmi Terület megtekintése
Cápafogakkal  hintett  tengerparti  föveny,  szubtrópusi  erdő  hatalmas,  megkövesedett  fái,
egzotikus  növénylenyomatok,  ősvilági  szörnyek  lábnyomai,  a  vulkáni  tufa  áradatában
összesült  maradványok, s mindezek eredeti  helyzetükben, egy geológiai  tanösvény mentén
ismerhetők meg. De láthatók a Bükkábrányi ősfenyők is. Sétálni lehet a Miocén erdőben  és a
bátrabbak a Lombsétányon is nézelődhetnek. A 4D-s moziban a múltba lehet utazni.
A  program  időtartama:  Kb.  3-5  órás  program,  közlekedési  eszköz  és  túrázó  kedv
függvényében.
A  program  nehézsége:  Kényelmesen  teljesíthető.  A  séta  hossza  miatt  esetleg  lábfájást
okozhat, de a látvány miatt mindenképpen megéri választani. 
Belépő:
Sétálójegy: 500 Ft/fő. (nyitás 9.00, zárás 16.00 órakor)
Geológiai  ösvény  túravezetői  jegyárak  2014-ben  (Miocén  erdő  és  Lombkorona  ösvény
látogatására is jogosít.  Túravezetés 09.30-tól félóránként 15.30 ig -min. 4 fő esetén-).
Felnőtt - 1 500 Ft/fő 
Kedvezményes (3-18 éves kor között és nyugdíjas) - 900 Ft/fő 
4D mozi a fogadóépületben  - 1 000 Ft/fő 
Jegyeket a fogadóépület pénztárában lehet megvásárolni, készpénzzel (Ft), bankkártyával és
SZÉP kártyával (szabadidő zseb). A terület hétfői munkanapokon nem látogatható!

Hollókő
Hollókő 1987 óta a Világ Örökség része. A látogatók egy eredeti,  palóc falut tekinthetnek
meg.  A  régi  házak  mellett  a  régi  mesterségekkel,  palóc  népművészettel  is
megismerkedhetnek. 
A  program  időtartama:  Kb.  2-5  órás  program,  közlekedési  eszköz  és  kíváncsiság
függvényében.
A program nehézsége: Nem megerőltető.

Belépők:

A Hollókői vár megtekintéséért kérnek belépőt:
diák, nyugdíjas: 600 Ft
felnőtt: 900 Ft

Hollókői Falusétajegy - a legjobb választás

Egy jegy megvásárlásával 10 felejthetetlen helyszínt látogathat meg!

- Hollókői Vár belépő
- Belépő a Falumúzeumba
- Guzsalyas ház belépő
- Sajtkóstoló a Gazduram Sajtboltjába
- Kézműves játékok a Palóc Játszóházban és LEGO kiállítás



- Egy finom kávé vagy üdítő a Hollókői Várban 
- Bőrdíszműves műhelylátogatás, bőr ajándéktárgy
- Kelemen Ferenc fafaragó kiállítása és interaktív mesehallgatás az Oskolában
- Csalogató Táncház
- Egy sütemény a Castellum Hotel Hollókőben

A Falusétajegy megvásárolható a Küszöb Információs Irodában 10:00 - 15:30-ig.
November 6. után 10:00 - 13:00-ig
Teljes árú belépőjegy: 3 500 Ft / fő
Diák/Nyugdíjass belépőjegy: 2 500 Ft / fő
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