
1	
	

Feladatlap 

 

Szervezzetek egy kirándulást a megadott helyre! Állítsatok össze egy hétvégi programot! A megadott 
árak alapján számoljátok ki, hogy körülbelül mennyibe kerül a kirándulás? 

Indulási pont: Horváth Mihály tér  
Időpont: nyár 
Töltsétek ki a feladatlapot a megadott mellékletek segítségével! 

Osszátok fel a szervezési feladatokat egymás között! Ha valaki végzett a saját feladatával, az segítsen a 
többieknek! 

Időkeret 10 perc 

ELSŐ NAP 
 
I. Hová utazunk? 

• Esztergom 

II. Mit vigyünk magunkkal? (a programokhoz szükséges eszközök maximum 6 db.) 

 

 

 

 

III. Útiterv.(Segítségként használjátok a mellékelt vonat menetrendet!) 

1. Tömegközlekedési eszköz: BKV + vonat 

2. Indulás 
• Horváth Mihály tér 8. (A BKV bérletet nem kell beleszámolni!) 
• Budapest ……………………… pályaudvar 

o indulás időpontja: ……………………….. 
o jegyek ára (retúrjegy): ………………….. 

3. Érkezés időpontja: …………………………. 

 

IV. Mit nézzünk meg? Válasszatok a mellékletben megadott programok közül! 

 

 

 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………..............	

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………..............	

Meglátogatott hely(ek) 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 

Jegyár(ak) 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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V. Szállás Segítségként használjátok a mellékelt szállásajánlatokat! 

Hely:………………………….. 

Ár:…………………………….. 

 

MÁSODIK NAP 

I. Mit nézzünk meg ma délelőtt?Válasszatok a mellékletben megadott programok közül! 

 

 

 

 

 

II. Ebéd 

időpont (kb.): …………………………… 

hely: ……………………………………. 

ár:……………………………………….. 

 

III. Mit nézzünk meg ma délután?(Válasszatok a mellékletben megadott programok közül!) 

 

 

 

 

 

IV. Hazaindulás 

Időpont:……………………………. 

Érkezés időpontja:……………………………. 

Jegyár: Az ár benne van a retúrjegy árában! 

 

Meglátogatott hely(ek) 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 

Jegyár(ak) 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 

Meglátogatott hely(ek) 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 

Jegyár(ak) 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 



Étkezési lehetőségek Esztergomban 

  

Esz tergomi F inom Étterem 

Kínálat: 

• napi menük: 
◦ A menü (májgombócleves, spagetti) …….. ár: 1200 Ft 
◦ B menü (gyümölcsleves, rántott szelet sültkrumplival) …. ár: 1300 Ft 
◦ C menü (bableves, lekváros bukta) …………….. ár: 1100 Ft 

 
• Csoportos kedvezmény: 5 főtő l  minden menü ára: 1000 Ft 

 
• Italok 
◦ Cola (0,5 l)……….. 250 Ft 
◦ Narancslé (0,5) …... 250 Ft 
◦ Buborékos ásványvíz (0,5 l)……. 250 Ft 
◦ Buborékmentes ásványvíz (0,5 l)………. 250 Ft 

 

Esztergomi Hebrencs Büfé 

• Kínálatunk 
◦ Hamburger………….…...900 Ft 
◦ Sajtburger ……………….950 Ft 
◦ Lángos (sima):…………...600 Ft 
◦ Lángos (sajtos): ………….650 Ft 
◦ Lángos (sajtos tejfölös)…...700 ft 

 
• Italok 
◦ Cola (0,5 l)……….. 250 Ft 
◦ Narancslé (0,5) …... 250 Ft 
◦ Buborékos ásványvíz (0,5 l)……. 250 Ft 
◦ Buborékmentes ásványvíz (0,5 l)………. 250 Ft 
 

• Menü diákoknak: Hamburger + narancslé:1000 Ft 
 



Szállások Esztergomban 

 

 

 

  

Szép Szál loda Esztergom 

A Szép Szálloda nemcsak szép, de közvetlenül a város 

szívében található. 

Minden pihenni vágyó turistát szívesen látunk! 

1 éjszaka félpanziós ellátással (reggeli+vacsora) 
mindössze: 12000 Ft/fő/éj 

Minden szobában két ágy található. 

Egyéb szolgáltatásaink: 

• ingyenes biciklikölcsönzés 
• wifi 
• medence a szálloda udvarán 

	

Diákszálló Esztergom 

Minden diák turistát szívesen látunk! J 
 
6 fős szobáink ára: 14000 Ft /6 fő/éj 

A szállás nem tartalmaz semmilyen 
étkezést. 

A városközpont mindössze 20 perc séta! 

	



LÁTNIVALÓK ESZTERGOMBAN 

 
Esztergomi bazi l ika  

Templom: 

 A templom egyéni és liturgikus célú látogatása díjmentes. 

Kripta (Altemplom): Egységesen:  200 Ft / fő 

Kincstár: 
Felnőtt: 900 Ft/fő 
Diák, nyugdíjas: 450 Ft/fő 

Panorámaterem: Egységesen: 200 Ft / fő  

Kupola: 
Felnőtt: 700 Ft/fő 
Diák, nyugdíjas: 500Ft/fő  

Kedvezményes csoportos belépőjegyünk nincs.  

(forrás: http://www.bazilika-esztergom.hu/hu/arak) 

 

	

Esztergomi vár 

Belépők: 

Kápolna túra a várban (rövid kb. 30 perces túra): 

• felnőtt: 1500 Ft/ fő 
• diák: 750 Ft/fő 

 
Szent Adalbert túra a várban (hosszú túra):  

• felnőtt: 2000 Ft/ fő 
• diák 1000 Ft/fő 

(forrás: http://www.varmegom.hu/wp/) 

 

	 Prímási palota 

Itt található a magyar történelem legnagyobb egyházi 
művészeti és egyéb értéktárgy gyűjteménye, amelyek több 
évszázados múltra tekintenek vissza! 

Belépők: 
• Felnőtt: 900 Ft 
• Diák: 450 Ft 

(forrás: keresztenymuzeum.hu) 

 

Séta a Duna parton 

• ingyenes 

 

	


