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vár,
Egy



Egy vár

kivételes
adottságokkal



Különleges,
exkluzív forgatási 
helyszínt keres?

A Diósgyőri vár
számtalan lehetőséget rejt...



A romos állapotú középkori palotát egy minden eddiginél merészebb 
vállalkozás keretében 2014-ben rekonstruálták. A cél az volt, hogy
a Diósgyőri vár minél többet elmondjon történetéről és megjelenítse
a középkor világát.

Az eredmény lélegzetelállító lett! Teljes épületrészeket állítottak
helyre, a helyiségek korhű berendezéseket kaptak. Olyan, mintha
visszacsöppennénk a középkorba! 

Itt egy olyan vár hangulatát élheted át, amely búvóhelyül szolgált
a királyi pár számára, ahol az ország gondjai elől elmenekülve
pihenhettek, vadászhattak, egymásnak szentelhették idejüket.

A rekonstruált vár a 14. századot eleveníti föl a látogatók előtt,
amikor a magyar volt a legáhítottabb trón egész Európában.

Maga a velencei dózse is megfordult itt, amikor behódolva Nagy 
Lajos királynak, a Diósgyőri vár Lovagtermében aláírta a turini békét.

A rendíthetetlen kőfalak erőt sugároznak, a lovagkor eszméje belengi
a tereket, miközben a palota korabeli luxus enteriőrjei a női finomságot 
és gyengédséget képviselik.





PARAMÉTEREK:

Több mint 2 500 m² terület
23 terem
Közel 600 m2 belső udvar
Csaknem 3 000 m² várárok
Déryné-ház (műemlék jellegű szálláshely a vár területén)
6 800 négyzetméteres multifunkcionális aréna a szomszédságában
Saját parkoló
Romantikus gesztenyefasor
Szemet gyönyörködtető hegység és erdő 
Egy igazi „Tündérkert” a vár tövében

paraméterek





SZOLGÁLTATÁSOK:

Korhű berendezési tárgyak 
Hang- és fénytechnikai eszközök bérlése 
Középkori jellegű öltözetek, páncélok, fegyverek kölcsönzése
Szakmai kapcsolat hagyományőrző csapatokkal
Statiszták biztosítása

szolgáltatások





LOVAGI TORNÁK TERE:

6 800 négyzetméteres multifunkcionális aréna a vár szomszédságában
Befogadóképesség: maximum 4 000 fő
Küzdőtér: 30 m X 90 m
A küzdőtér és a lovas bemelegítő pálya borítása négyévszakos
Speciális lépés biztos taposóréteg, rendezvény esetén borítással fedve

Lovagi Tornák
Tere





A KÖRNYÉK:

A várból a Bükk hegység és az erdők látványa tárul elénk
Lovagi Tornák Tere - hatalmas multifunkcionális lovas aréna a vár mellett
Egy igazi „Tündérkert” a vár tövében
A közelben található Lillafüred, a Miskolctapolcai Barlang- és Gyógyfürdő,
valamint Miskolc belvárosa is
Távolság az autópályától: 15 km
Távolság a reptértől: 195 km (Budapest Nemzetközi Repülőtér),
120 km (Debreceni Nemzetközi Repülőtér)

a környék





SZÁLLÁSHELYEK A KÖZELBEN:

Calimbra Wellnes és Konferencia Hotel **** superior (13 km)
Hungest Hotel Palota Lillafüred **** superior (7 km)
Avalon Resort & SPA **** (14 km)
Hotel Auróra **** (13 km)
Hotel Lignum **** (12 km)
City Hotel Miskolc **** (10 km)
Öreg Miskolc Hotel és Étterem **** (9 km)
Lévay Villa Hotel **** (10 km)

szálláshelyek



ÉTTERMEK:

Avalon Ristorante: Közép-Európa legjobb olasz konyhája,
Ospitalitá Italinana minősítés (14 km)
Pizza, Kávé, Világbéke: 2018-ban az Év Street- food helye,
2019-ben az Év Alternatív Vendéglátóhelye (9 km)
Végállomás Bistro & Restaurant: Restaurant Guru Díj (2 km)
Dűlő Étterem: a Gault & Millau Étteremkalauz 2016-os
értékelése alapján a város legjobb étterme (13 km)
Desszertem Cukrászda: 2019-ben és 2020-ban is
a TOP 10 vidéki cukrászda között (9 km)

éttermek





ZAHORCSÁK ZSOLT

rendezvényszervezési szakmai vezető

zahorcsak.zsolt@diosgyorivar.hu

06-20/956-93-63

BORONKAI EDINA

kommunikációs- és értékesítési vezető

boronkai.edina@diosgyorivar.hu

06-20/77-99-149

Bérleti és együttműködési lehetőségekkel kapcsolatban

forduljon kollégáinkhoz és látogasson el hozzánk!

MISKOLCI KULTURÁLIS KÖZPONT
NONPROFIT KFT.

A Miskolc Csoport tagja

MKK
Fotók:

Baranzó Péter, Gorcsev Iván, Zólyomi Sándor, Kállai Márton, Orosz Péter, Tóth György, Mocsári László, Barna Laczy, Beregi László, Orosz Ila,
Végállomás Bistorant, Hungest Hotel Palota, Avalon Resort & Spa





DIÓSGYŐRI VÁR

www.diosgyorivar.hu

diosgyorivarhivatalos
lovagitornaktere

diosgyorivar
lovagitornaktere


