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V Slovenskej republike:
1. Návšteva Starej a Novej pevnosti (Ústredná pevnosť):

Pro Castello Comaromiensi, nezisková organizácia
Ústrednú pevnosť je možné navštíviť so sprievodcom v min-
imálne  10 členných skupinách. Prehliadky sa konajú od 1. 
marca do 31. októbra v utorok, stredu, štvrtok, piatok od 9.00, 
11.00 a 14.00 hod. Návštevy plánované v dňoch pracovného 
pokoja, ako aj príchod väčšej skupiny (nad 45 osôb) žiadame 
konzultovať 5 dní vopred na tel. č.: 
+421 35 2851265, +421 907 178906, +421 903 309717
E-mail: procastello@inmail.sk,  internet: www.komarno.sk

 Navštívte jedinečné komárňanské pevnosti!
Najväčší obranný komplex strednej Európy – rozsiahly Pevnostný systém 
Komárna, nominovaný do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, 
otvára svoje brány pre návštevníkov. Pre verejnosť v Slovenskej repub-
like je sprístupnená Ústredná pevnosť, Bastión V. a Bastión VI. 
V Maďarskej republike sú to predsunuté pevnosti – 
Monoštorská, Igmándská a Hviezdicová. 
Zachovalé hradby, bastióny, priekopy 
a kazematy vybudované v pred-
chádzajúcich storočiach Vás 
očarujú svojou dokonalou pevnost-
nou architektúrou.

Bližšie informácie
poskytuje:

2. Prehliadka výtvarnej galérie v Bastióne V.:
Galéria-T, Okružná ul.
Tel.: +421 35 7710004, +421 905 593998
Otvorené v pracovných dňoch: 10.00-15.00 hod 

3. Lapidárium rímskych pamiatok v Bastióne VI. 
Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska
Otvorené: od 1. mája do 30. septembra,
okrem pondelka, denne od 10.00 do 17.00 hod. 
Tel.:+421 35 7731476 , +421 35 7710066
E-mail: muzeum@nextra.sk

V Maďarskej republike
Návšteva monoštorskej, igmándskej
a hviezdicovej pevnosti:

Monostori Erőd Hadkultúra Központ Kht.
Dunapart 1, 2900 Komárom
Tel.: +36 34 540582
Fax: +36 34 540583
Email: info@fort-monostor.hu
Internet: www.fort-monostor.hu
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Monostori erőd

Igmándi erőd

Csillag erőd
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Látogassa meg a híres komáromi erődöket!
Közép-Európa legnagyobb védelmi rendszere, a 
Világörökség–jelölt Komáromi Erődrendszer  megnyitotta 
kapuit a nyilvánosság előtt. 

Szlovákiában  az Öreg- és az Újvár, az V. és a VI. bástya, 
Magyarországon pedig a Monostori, az Igmándi és a Csil-
lag erőd várja a látogatókat.  A műemlék erődök a kor 
legfejlettebb haditechnikai és védelmi elvei alapján, a le-

gigényesebb építési módszerekkel épültek.
Hasznosításuk az elmúlt évtizedek-

ben sokrétűen alakult, mára viszont 
egyértelművé vált, hogy megóvásuk hoz 

és fejlesztésükhöz elengedhetetlenül 
fontos építészeti értékük bemutatása 
és épületeik turisztikai hasznosítása. 

A kirándulások megszervezéséhez 
információkat nyújt:

Magyarországon
A Monostori, az Igmándi és a Csillag erőd 

meglátogatásához:

a Monostori Erőd Hadkultúra Központ KHT.
2900 Komárom

Dunapart 1.
Tel: +36 34 540582
Fax: +36 34 540583
E-mail: info@fort-monostor.hu
Internet: www.fort-monostor.hu

Szlovákiában
1. Az Öreg- és Újvár (Központi erőd) meglátogatásához:
a Pro Castello Comaromiensi n.sz. 
A Központi erőd csak vezetővel, min. 10 fős csoportokban 
látogatható. Csoportvezetés: kedd, szerda, csütörtök, pén-
tek: 9.00, 11.00 és 14.00 órától.
A hétvégi látogatásokat és a 45 főnél nagyobb létszámú 
csoportok érkezését kérjük 5 nappal korábban a 
+421 35 2851265, +421 907 178906, +421 903 309717
tel. számokon egyeztetni.
E-mail: procastello@inmail.sk
Internet: www.komarno.sk

2. Az V. bástyában található képzőművészeti galéria meg-
tekintéséhez:
T - galéria, Külső körút
Tel.: +421 35 7710 004,  +421 905 593998
Nyitvatartás: munkanapokon 10.00-15.00 óra között  

3. A  római-kori Lapidárium megtekintéséhez:
VI. bástya, Külső körút
A Magyar Kultúra és a Duna Mente Múzeuma
Tel.:+421 35 7731476 , +421 35 7710066
Nyitvatartás: május 1. és szeptember 30. között, 
hétfő kivételével naponta 10.00 – 17.00 óra között
E-mail: muzeum@nextra.sk
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