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1 BÁROK
Ha szereted a sportot, főleg a kézilabdát, akkor a GRUND – A 
Sport Bár lesz a kedvenc helyed. A meccsek alatt a sportrajon-
gók itt gyűlnek össze, hogy kedvenc csapatuknak szurkoljanak. 
Az izgalmak közepette persze nem nagyon eszik vagy iszik az 
ember, de azért itt jóízűen megebédelhetsz és alkoholos italokat 
is felszolgálnak. A bárt mezek és aláírásokkal ellátott győzelmi 
kupák díszítik.

2 LÁTNIVALÓK
Az Óváros tér egykor Veszprém piacaként szolgált. Ezt a bájos kis 
teret gyönyörű történelmi épületek veszik körül. Kávézókat, ét-
termeket és kis ajándékboltokat is találunk itt. A hely egyik érde-
kessége, hogy sok műemlék szecessziós stílusban épült. A kisebb 
városokban nem túl gyakori ez az építészeti stílus.

3  TALÁLKAHELY
A Zsuzsi szobor – vagy hivatalosabban 
A korsós lány – az Óváros téren ta-
lálható. A szobor Kiss R. Lenke, egy 
20. századi tehetséges szobrásznő 
alkotása. Zsuzsi a lány beceneve, amit 
a helyiek adtak ennek az épületek között 
megbúvó, egyszerű, de bájos lánykának, 
aki vizet kínál bárki számára, aki ellátogat hozzá. 
Azért ne idd meg... 

4 LÁTNIVALÓK
A Tűztorony Veszprém egyik legemblematikusabb épülete. Egy-
koron a tűzoltók innen vigyázták az emberek biztonságát, mivel 
ebből a magas toronyból jól látták, ha tűz ütött ki valahol a vá-
rosban. Ma a toronyóra Csermák Antal verbunkos zenéjét játssza 
óránként. Belépőjeggyel látogatható.

5 KULTÚRA
A Csikász Galéria különféle kortárs művészeti kiállításokkal, 
kortárs művészek lélegzetelállító festményeivel és megfizethető 
belépőjegyekkel várja látogatóit.

6 KULTÚRA
Vass László, a híres kortárs műgyűjtő 1999-ben adományozta 
világhírű gyűjteményét Veszprém városának, ezért a könyvekből, 
festményekből és egyéb alkotásokból álló magángyűjteményt 
róla nevezték el. A kiállításon a magyar mesterek alkotásai más 
európai absztrakt művekkel egészültek ki az elmúlt években, így 
több mint 600 alkotás vár a zegzugos épület termeiben.
 
8 KÁVÉZÓ/CUKRÁSZDA
A Szaléziánum Kávézó a várnegyed rejtett drágaköve. Ha szeret-
nél kicsit elszakadni a város zajától, sétálj fel ide! A turisták által 
kevésbé ismert hely ez, úgyhogy szerencsés vagy, hogy most már 
Te is tudsz róla. :-) Gyógyteákat, az érsek által ajánlott borokat és 
szezonális italokat is találsz a kínálatban. 

9 LÁTNIVALÓK
A Szent Mihály-székesegyház (Basilica Minor) a legrégebbi szé-
kesegyház Magyarországon. Alapítása Gizella királyné nevéhez 
fűződik. Számos alkalommal építették újjá, jelenlegi formáját 
1910-ben nyerte el. Miután ellátogattál ide, ne hagyd ki az Érseki 
palotát sem! Elképesztő élményben lesz részed! 

10 KILÁTÓ
I. Szent István király és Gizella királyné szobra. A legenda sze-
rint Gizella adta a városnak a Veszprém nevet. A királyné felbe-
csülhetetlen értékű tárgyait ajánlotta fel, hogy templomot tudjanak 
építeni a városban (ezért látható a szobor kezében a székesegy-
ház). Sajnos az így összegyűlt összeg még mindig nem volt elég, 
ezért túladott értékes bundáján is. „Vessz prém!” – mondta. A szob-
roktól a Benedek-hegyre és a Bakonyra is csodálatos kilátás nyílik.

12 VENDÉGLÁTÁS, KILÁTÓ
A Panoráma Snack egy olcsó, de színvonalas önkiszolgáló étte-
rem. Az a vicces benne, hogy át kell sétálni egy kínai ruhabolton, 
ha ide szeretnél jönni ebédelni. De megéri, mert lenyűgöző a kilá-
tás a várra! Vasárnap és esténként zárva. 

13 KILÁTÓ
Egyértelműen a Papírvárosból nyílik a legszebb kilátás a városra 
és a várra. Pihenj meg itt egy percre, és bele fogsz szeretni bájos 
városunkba!
 
14 VENDÉGLÁTÁS
Az Oliva Hotel & Étterem Veszprém 
szívében, a csendes, történelmi Buhim 
utcában bújik meg. Itt biztos, hogy 
színvonalas ételeket és a kiváló magyar 
borokat kapsz, mivel hivatalosan is ez az 
egyik legjobb hazai étterem! Ha kellemes 
időtöltésre vagy pihenésre vágysz, hallgass élő jazz zenét 
ebéd vagy vacsora közben a hangulatos kertben, és élvezd az 
ízeket a zenés környezetben. 

15 KULTÚRA
A Lovassy László Gimnázium egyike a legjobb és legnagyobb 
presztízsű középiskoláknak Magyarországon. 1711 óta működik, 
és azóta nagyon sok értékes embert adott hazánknak. Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc idején az iskola egyik tanára, Brusz-
nyai Árpád állt a Veszprémi Forradalmi Bizottság élére. 
           A forradalom leverése után az életével kellett 

fizetnie az általa vállalt szerepért. 
A róla mintázott szobor ma a 

gimnázium bejárata előtt 
látható.

16 VENDÉGLÁTÁS
Ha szívesen mulatnál és innál egyet a helyi fiatalokkal, akkor 
keresd fel a Griff Caffe Pizzériát és Pubot! Itt aztán megtapasz-
talhatod a nyüzsgő éjszakai életet, főként pénteken és szomba-
ton. Ha éhes vagy, próbáld ki a finom pizzákat és hamburgereket!

17 SHOP
Az Óváros Art Galériában szuper ajándékokra lelhetsz, elérhető 
áron, főleg helyi művészektől. Gyönyörű iparművészeti alkotások, 
jópofa kerámia tárgyak, modern ékszerek közül válo-
gathatsz. És persze festmények, grafikák 
mindenhol, még a pincehelyiségben is!

18 BÁROK
A Bárka Söröző évtizedek óta 
Veszprém egyik híres kocsmája. 
Innen származik a „Fény” nevű ital, 
ami málna- vagy bodzaszörpből 
és szénsavas vodkából áll. Ezt nem 
hagyhatod ki, ha igazi helyi italkülön-
legességre vágysz!

19 VENDÉGLÁTÁS
Egy pincehelyiség a legjobb rejtekhely a nyári hőség elől. A Pub-
likumban nincs WiFi, úgyhogy kénytelenek lesztek beszélgetni a 
barátaitokkal. De végül is nem ez a legjobb buli? Az ízletes és 
egyedi ételekhez viszont csak a szokásos üdítőket szolgálják fel. 
A légkör lenyűgözően nosztalgikus, itt tényleg megtalálod a 20. 
századi életérzést!

20 ÜZLETEK
A Veszprémi Ajándék egy aranyos kis ajándékbolt. Egyedi kíná-
latukban megtalálod a kiváló csokoládékat és a borválogatásokat 
is. Ha emlékezetes ajándékkal és ínycsiklandozó finomságokkal 
akarsz hazatérni veszprémi kiruccanásodról, akkor ki ne hagyd!

21 ÜZLETEK
Az Utas és Holdvilág Antikváriumban rengeteg antik dolgot 
talál az ember a könyveken kívül, például különféle dokumentu-
mokat, vállfákat és bakelit lemezeket (!). A tulajt szinte bármiről 
megkérdezheted, fog tudni válaszolni. Magyar és külföldi bake-
liteket is tartanak, és egy csomó egyéb titkot a 80-as évekből. 
Ha szereted az új retro hullámot, akkor biztos élvezni fogod az 
itt töltött időt!  

22 VENDÉGLÁTÁS
Már csak egy tuti hamburgerre 
vágysz az esti buli után? Akkor 
azt javaslom, látogasd meg Tamás 
bátya kunyhóját, ahol igazán olcsón 
csillapíthatod éhségedet. Különféle 
burgereket és hot-dogokat próbálhatsz ki 
nála. De jól öltözz fel, mert ez egy szabadtéri hely. 

23 VENDÉGLÁTÁS
A Papírkutya Veszprém újdonsült kultúrbisztrója, az óváros bejá-
ratánál. Kortárs festmények a falon, hideg italok és finom falatok 
a pultból. Európa Kulturális Fővárosának felfedezését érdemes itt 
kezdeni, ahol lehet, hogy egy izgalmas koncertbe is belebotlunk!

24 VENDÉGLÁTÁS
Az Incognito egy hangulatos kávézó és bár. Habár a központban 

található, megbújik egy kis udvarban. 
Nagyszerű kávét kínálnak, de kapunk 

itt üdítőt, alkoholos italokat, szend-
vicset és más harapnivalót is. Kint 
is leülhetsz, ha bírod a csípős 

szelet. A benti helyiségekben ké-
nyelmes székek és heverők várnak 

rád. Én személy szerint azért ajánlom 
ezt a helyet, mert mindenhez nagyon 

közel van. Az árak elfogadhatóak, a személyzet pedig kedves.  
A barátnőmmel itt mindig jól érezzük magunkat, ha beülünk egy 
csésze kávéra vagy egy pohár borra.

25 VENDÉGLÁTÁS
A Marica egy vegetáriánus- és kutyabarát étterem és kávézó a 
főutcán. Híres a kávé-fánk kombóról, a salátát pedig pizzakenyé-
ren is kaphatod. A nyári hónapokban árnyas asztaloknál is helyet 
foglalhatsz a teraszon. Az étlapon szereplő gazdag ételválaszté-
kot megfizethető áron kínálják.

26 VENDÉGLÁTÁS
A Nasska Rétesező egy jópofa kis hely a városközpont-
ban. A rétesen kívül próbáld ki a pogácsát is, kedvenc 
négylábú barátodat pedig lepd meg egy jutalomfalattal.  
A házi péksüteményeket főként 
helyi alapanyagokból készítik. 
És még egy jó hír: 
diákkedvezmény is van! 

27 KÁVÉZÓ/CUKRÁSZDA
A Tizen1 a legjobb és legkisebb „specialty” kávézó Veszprém-
ben. Szabad asztalt csak a legkevésbé forgalmas időszakokban 
találsz. De semmi gond, legfeljebb elvitelre kéred. Ez egy igen 
különleges hely, ahol kiváló kávék és finom harapnivalók sora-
koznak a kínálatban. Még nem jártál igazán Veszprémben, amíg 
nem ittál itt egy kávét!

28 BÁROK
A Grand Canyon egy western témájú kocsma a város szívében. 
Az alagsorban található, de van egy kis terasza is. Kérhetsz 
hamburgert is a söröd mellé, plusz gitárkoncerteket is hallgat-
hatsz helyi zenészek előadásában.

29 LÁTNIVALÓK
Valószínűleg a „húszemele-
test” nem kell bemutatni. 
Ez a város legmagasabb 
épülete, egy toronyház, 
aminek meglepő módon 
csak 19 szintje van. A 
szocializmusban épült, 
és tervezték, hogy lesznek 
„testvérei” is, de ezek soha sem 
épültek meg. Ugyan a tetejére nem lehet csak 
úgy felmenni, és körbenézni, de a lábánál állva átérezheted, 
hogy milyen apró is az ember.

32 VENDÉGLÁTÁS
A Lipóti Pékség friss péksüteményeket, kenyeret és tejtermékeket 
kínál. A helyiek kedvence a „nosztalgia kifli”. Ha egy könnyű ebédre 
vágysz, náluk találsz szendvicset is. Ha csokirajongó vagy, akkor 
ki ne hagyd a hihetetlenül ropogós és omlós aprósüteményeiket! 
Mindezek után pedig igyál náluk egy jó kávét!

33 VENDÉGLÁTÁS
A Johnny’s Bistro Veszprém egy amerikai stílusú gyorsétte-
rem-lánc része. Finom turmixokat, valamint amerikai és mexikói 
ételeket kínálnak. Ha szereted az édes fogásokat és a nagy adagokat, 
akkor ez a Te helyed. Megéri eljönni ide, ráadásul tutira Instagram- 
kompatibilis ételt kapsz. 

34 ÜZLETEK
A Tarkaplacc webshopban egyedi horgolt játékokat és ajándéktár-
gyakat találsz. Ha szeretnél valami aranyosat hazavinni a szerette-
idnek a Királynék Városából, akkor válassz innen portékát, és vedd 
át személyesen a buszpályaudvarhoz közel.

35 VENDÉGLÁTÁS
Ha szereted a hamburgert, akkor el kell menned a Szendvics-
bárba, ahol a város legjobb hamburgerét készítik. Persze vannak 
itt fűszeres thai ételek, saláták és sültek is. Ez egy szabadtéri 
büfé, úgyhogy akkor érdemes ide jönni, ha kellően jó az idő.

36 VENDÉGLÁTÁS
Rozi Gofri Sütödéje a buszpálya-

udvar közelében: nem szabad 
kihagyni! A világ legjobb 

gofriját itt készítik. Próbáld 
ki csokival vagy mogyoróval, 

nem fogod megbánni!

37 VENDÉGLÁTÁS
A Mackó Cukrászda és Snack egy hagyo-
mányos és kedves cukrászda, amely 
1996 óta működik Veszprém szívé-
ben. Érdemes kipróbálni az összes 
sütijüket, de a belga csokis-málnás 
tényleg lélegzetelállító! Ezenkívül, ha meg-
éhezel, csak sétálj át a Mackó Snackbe, ott meg-
ebédelhetsz.

38 KULTÚRA
A Hangvilla – ez a zongora alakú extravagáns épü-
let – Veszprém kulturális életének fő központja. Itt 
mindig találunk valami jelentős színházi, klasszi-
kus vagy kortárs zenei eseményt. Emellett még 
egy jó árakat kínáló kávézó és a magyar konyhá-
ra épülő önkiszolgáló étterem is működik itt. A 
Hangvilla ad otthont a Pannon Várszínháznak, 
Veszprém egyik színházi társulatának. Vezető-
je, Vándorfi László jól ismert alakja a magyar 
drámaművészetnek. A helyi Mendelssohn 
Kamarazenekar rendezi meg minden év-
ben az Auer Fesztivált, aminek keretében 
a klasszikus zene kiemelkedő művészeit 
hívják meg Veszprémbe.

39 KULTÚRA
A Hangvilla alagsorában, az utcára nyíló, külön bejáratú helyi-
ségben található az Expresszó Club, ahol olyan koncerteket és 
bulikat szerveznek, hogy az agyad eldobod! Ha netán elfáradtál, 
a club hátsó részében kényelmes kanapékat találsz. Ha szeretsz 
bulizni, el kell jönnöd valamelyik partira!

40  TALÁLKAHELY
A Megyeház tér nagyszerű találkahely, ahol mellesleg lazítani is 
lehet. Egy különleges szobor állít emléket az 56-os forradalom-
nak és Brusznyai Árpádnak.

41 BÁROK
A Gesztenyés Söröző – vagy röviden csak „Geszti” – a legnép-
szerűbb hely az egyetemi diákok körében, főleg amiatt, hogy igen 
olcsó, és elég sok „kocsmai játékot” találunk itt, például pool asz-
talt, csocsót és dartsot. A hangulat mindig vidám, főleg, amikor 
tele van fiatal, becsípett emberekkel. 

42 BÁROK
A Terem egy underground bulihely Veszprémben. Ha helyiekkel 
akarsz találkozni, akkor gyere el ide bulizni, és vegyél részt a 
legmenőbb vidéki dubstep partisorozaton, a Basspreme-en. A bár 
ezen az új helyen is megtartotta egyedi hangulatát és hírnevét.

43 KULTÚRA
A Petőfi Színház falai között alapították az első független szín-
társulatot. A szecessziós épületben tartott előadásokat minden 
évben emberek ezrei látogatják. A kortárs, hagyományostól eltérő 
darabokat a közeli Latinovits-Bujtor Játékszín mutatja be.

44 TALÁLKAHELY
A Színházkert vagy más néven az Elnökök Ligete tökéletes 
egy délutáni piknikezéshez vagy egy kis ejtőzéshez a füvön. 
Ha egy kis zöldre vágysz a központhoz közel, gyere el ide 
kikapcsolódni a gyönyörű fák (pl. vadgesztenye, kocsányos 
tölgy, páfrány- és mamutfenyő) közé és olvasd el az elnökök 
üzenetét!

45 VENDÉGLÁTÁS
Ahogy a neve is mutatja: Kávé- és Teaház az Íródeákhoz. Ez 
az elbűvölő kis hely közvetlenül a könyvtár mellett található. 
Ide akár egyedül is eljöhetsz: olvass valamit a könyvespolcról, 
és kortyolgasd a teád. 

46 KULTÚRA
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 350 ezres dokumentum-
gyűjteménye idegen nyelvű könyveket is kínál. Itt társas-
játékozhatsz, elmehetsz a filmklubba és ellátogathatsz az 
Amerikai Kuckóba is, ahol ingyenesen fejlesztheted angol 
nyelvtudásodat és az Egyesült Államokról való ismereteidet.

47 VENDÉGLÁTÁS
A barátságos Fejesvölgy vendéglő tökéletes lehet családi 
események megünnepléséhez vagy egy finom vacsorához egy 
nehéz nap után. A kedvencünk a vadragu leves, amely őzhúsból, 
tésztából és zöldségekből készül. Ki ne hagyd!  

48 KÁVÉZÓ/CUKRÁSZDA
A Schőnig Cukrászda és Kávéház finom süteményeiről és házi 
fagylaltjáról híres. Ezeket sokféle ízben, valamint laktóz-/cukor-/
gluténmentes formában is kínálják. A hagyományos finomságok 
mellett új és izgalmas édességeket is kipróbálhatsz. Ez a szeret-
hető családi vállalkozás a városközponttól nem messze található, 
tíz percre a Petőfi Színháztól.

A Balatonhoz közeli látnivalók
Balatonfüred és Tihany igen közel fekszik egymáshoz, és mindkét város nagyszerű kirándulóhelynek számít. 
A füredi Tagore sétány a legmegfelelőbb hely, ha andalogva szeretnénk gyönyörködni a Balatonban, különösen igaz ez 
a borhetek alatt. Tihanyban csodálatos kilátás nyílik a tóra a bencés Apátságból. Ha itt jársz, próbáld ki a levendula ízű 
jégkrémet is, érdemes! A környéken a legközelebbi strand Balatonalmádiban található. A Balatoni Bob kalandpark 
Balatonfűzfőn szintén felejthetetlenné teheti a nyaralásodat. A Balaton-felvidék egykor a Római Birodalom része volt. 
Ezt jelzi a Balácapusztán található Villa Romana Baláca is, ami egy római család rezidenciájaként szolgált. Az egy évszá-
zaddal ezelőtt feltárt területet ma interaktív kiállítás és 3D-s túra mutatja be. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park számos 
programot kínál a természet lágy ölén.

A Bakony régió
A zirci Arborétum hatalmas fái és gyönyörű virágai sétára hívnak. Zircről 
gyalog és vonaton is átszelheted a vadregényes erdőt a Cuha-patak völ-
gyében. Természet, dombok és jó idő – a nyerő kombináció egy hétvégi 
kiruccanáshoz. A Sobri Jóska Kalandpark (Bakonyi Élménypark) 
Kislődön bármely életkorban élvezetes időtöltést jelent. Ha sze-
reted a kalandozást, akkor ennél jobb helyet nem is találhatsz 
a környéken! Kipróbálhatod a bobozást, a kötélpályákat és a 
különféle csúszópályákat. A Bakony számos jelzett turistaútvonalat kínál. Van olyan, 
amelyet néhány óra alatt is bejárhatunk, míg másokhoz egy egész napra is 
szükség lehet.

További balatoni látnivalók
A Badacsony Vulkánok Völgye tényleg a legkiválóbb kirándulóhely a Balaton körül, a túra jutalma pedig a csodálatos kilá-
tás a Balaton térségére. Az útvonal az Országos Kéktúra része. Ha megszomjazunk az út során, akkor a helyi borpincékben 
olthatjuk szomjunkat. Csónakázni egy barlangi tavon? Na, ez tényleg vadul hangzik, nem? 
A Tapolcai-tavasbarlang a kisváros leghíresebb látványossága, amit tényleg érdemes kipróbálni. 
A tavasbarlang szűk járataiban romantikus csónakázásra indulhatsz kedveseddel. Mielőtt 
beléptek a barlangba, csodálatos karsztvidékekről nézhettek meg egy 3D filmet és egy 
kiállítást, és megismerkedhettek a Bakony-Balaton UNESCO Globális Geoparkkal is. 
Keszthely és Hévíz igen közel fekszik egymáshoz, és mindkét várost érdemes felke-
resni. Hévízen a messze földön párját ritkító gyógytó és termálfürdő egész évben 
várja vendégeit. Itt biztosan ellazulsz! Az ország egyik legszebb 
palotáját, a keszthelyi Festetics-kastélyt egy lenyűgöző park 
veszi körül.     

Abigél 20, a történelem, az irodalom és a művészetek szerelmese
Bálint 19, egyetemen informatikát tanul, 
 mellette DJ-ként és producerként is munkálkodik
Dominik 20, majdnem fekete öves taekwondos
Feri 20, a zenélés a hobbija 
Gigi 18, a filmek, a művészetek és a zene nagy rajongója, saját örömére cosplayezik
Luca 17, imádja a napsütést, az olvasást és a sütisütést; ezek mindig feldobják a napját
Noel 18, egy egyszerű srác, aki szereti a nyelveket, a zenét, a történelmet és az utazást
Panna 18, a nagy álma az, hogy eljusson a világ minden országába, és sokkal jobban megismerje 
  a helyi kultúrákat, mint ahogy ma ismeri őket
Rózi 17, hobbi szakács, aki folyamatosan fejleszti tálalási és gasztrofotós tudását

30 31 
A Kossuth Lajos utca Veszprém főutcája, ahol kiváló étter-
meket találunk. Ne aggódj, nem fog rámenni a gatyád is! 
Nyáron a környék számos zenei fesztiválnak ad otthont.  
A legnépszerűbb ezek közül az Utcazene Fesztivál, ahol kez-
dő zenészek mutatkoznak be több mint 10 színpadon. A Nagy 
Óra a helyiek egyik jellemző találkozóhelye. El se téveszt-
hetnénk: a hatalmas óra Veszprém központjában, a Kossuth 
utcán található. Ha véletlenül elveszítenétek egymást a töb-
biekkel, itt újra egymásra találhattok. Arról nem is beszélve, 
hogy itt milyen klassz Instagram képeket lőhetsz.   

11
Ha bírod a romantikus sétákat, vagy ha csak szeretnéd a legjobb helyről megcsodálni a várost, akkor ki ne hagyd a 
Benedek-hegyet! A várból a Szentháromság térről vezető lépcsőkön lehet ide eljutni. A hegy helyi természetvédelmi 
terület. A sziklaperemek tájékán ne csak a természetre, hanem magadra is vigyázz!

8 24 26 28 45 55 66
A legmenőbb civil kezdeményezés Veszprémben! 
Térj be valamelyik étterembe, kávézóba vagy bárba, 
és kérd elviteles bögrébe az italodat, amit sétád következő állomásán le is adhatsz.

A kezdetek – A térség már az ókorban is lakott volt. 
A Római Birodalom korából származó romokat tártak fel a mai 

Veszprémtől nem messze (Gyulafirátót, Baláca).  

997 – István fejedelem Veszprém közelében győzte le a 
hatalom megszerzéséért és az ősi szokások megtartásáért 

ellene támadó Koppány vezér hadát. 
A város volt Magyarország első püspöki székhelye és 

 az első vármegye az I. István király által alapított vármegye-rendszerben.  

1001 – I. István feleségét, Gizella királynét a veszprémi püspök koronázta meg. Ezt követően a magyar 
királynék fejére már hagyományosan a veszprémi püspök tette fel a koronát. Emiatt hívják Veszprémet a „Királynék városának”.    

1018 – A Veszprémvölgyi Apácakolostor 71 megalapítása. Valószínűleg ez az a hely, ahol az egyik híres koronázási jelvé-
nyünk, a koronázási palást készült Gizella királyné utasítására.  

XIII - XV. század – Ezekben a századokban számos hadsereg próbálta elfoglalni a várat, de nem sok sikerrel. 
Vetési Albert püspök idején (1458-1486) Veszprém virágzó reneszánsz várossá fejlődött. 
Beatrix királynét, I. Mátyás király feleségét is itt koronázták meg. 

XVI-XVII. század – A török hódítások során Veszprém is a tűzvonalban volt: többször elfoglalták, majd visszafoglalták, 
egészen addig, amíg a keresztény seregek végleg ki nem söpörték a török hadakat Veszprémből 1683-ban. 

1704 – A Rákóczi-szabadságharc alatt a város szövetséget kötött a felkelésben részt vevő kurucokkal, 
ezért a Habsburg birodalmi hadsereg le is rombolta a várat, miután 1704-ben visszafoglalták a várost.   

XVIII. század – Veszprém a régió kereskedelmi központja lett, és a vár legtöbb épületét újjáépítették. 
Ezeket ma is megcsodálhatjuk. 

1938 – Ekkor épült a híres veszprémi híd I. István király tiszteletére. A neve emiatt lett Szent István völgyhíd 68.

1944 – A 2. világháború alatt a magyar Szent Koronát Veszprémben, a Nemzeti Bank sziklaóvóhelyén őrizték.

1949 – A Veszprémi Egyetemet 52 alapításakor még Nehézvegyipari Egyetemnek hívták, 
ma viszont már Pannon Egyetemként ismerjük.  

1958 – Ekkor nyitotta meg kapuit a Veszprémi Állatkert 73. 
Érdekesség, hogy az állatkert a helyi lakosok önkéntes segítségével épült, és ez volt az első állatkert Budapesten kívül. 

1970 – Megkezdődik a város legmagasabb épületének az építése. A helyiek által csak „húszemeletesnek” nevezett épület a 
város szimbólumává vált. A városban úgy beszélik, magasabbra kellett építeni a székesegyház tornyainál 29.  

2010 – Elkezdődik a Veszprém-völgyi pihenőhely (Séd-völgyi sétaút) és Veszprém központjának teljes rekonstrukciója 30 , 31.

2018 – Veszprém aranyérmes lesz az Entente Florale Europe versenyen, és elnyeri az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címet.  
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59 VENDÉGLÁTÁS
A Gusto Delicate az elképesztő választéktól függetlenül is fran-
kó hely, ideális egy könnyű ebédhez vagy egy jó beszélgetés-
hez. Itt mindenféle finomságot megtalálsz a kézműves söröktől 
egészen a drága fűszerekig. A hozzáértő személyzet segít ki-
választani a bort, ami legjobban illik az itt vásárolt sonkához.  
A levendulaszörpjük is ínycsiklandozó!
 
60 TALÁLKAHELY
Az Ifjúsági Ház a helyi ifjúsági szervezetnek, a Lélektér Alapít-
ványnak ad otthont, és egyben kedvenc találkahelyünk is. Majd-
nem mindent, ami felkerült erre a térképre, azt itt beszéltük meg 
egy Ében nevű cuki kutyus társaságában. Ha erre sétálsz, nézz be, 
és csevegj egyet a kedves helyiekkel és külföldiekkel. Ki tudja, 
talán egy önkéntes programba is belecsöppensz!

62 KÁVÉZÓ/CUKRÁSZDA
A Frei Kávézó egy magyar kávéházlánc, amelyet alapítójáról, Frei 
Tamásról neveztek el. A veszprémi a legújabb és legmodernebb 
tagja a hálózatnak, és a belső kialakítás is itt a legszebb. Finom 
sütik, szendvicsek és legfőként kávé. Itt az egész világba belekós-
tolhatsz az eszméletlen választékon keresztül. Elvitelre is kínál-
nak kávékeverékeket. A minőséget tekintve elképesztően olcsó. 

63 ÜZLETEK
Balaton Pláza. A plázánk nem sokban különbözik más plá-
záktól. Van itt étkező, élelmiszerbolt, ruhabolt, és meg a 
hajad is levágathatod, mielőtt megnéznél egy jó filmet 
a moziban. Gyalog egy kicsit messze van a városköz-
ponttól, úgyhogy csak időnként jövök el ide, elsősorban 
fodrászkodni és mozizni, de aztán végül mindig veszek ma-
gamnak valami vicces zoknit is.

64 VENDÉGLÁTÁS
A Völgyikút Ház közel a városközponthoz található. Lehet itt billi-
árdozni, csocsózni, dartsozni és bowlingozni, de van egy kis hotel, 
étterem, fitness terem és egy nagyon szép park is, amin kis patak 
folyik keresztül. A park hangulatát úgy is átélheted, ha leülsz vagy 
sétálsz egyet és gyönyörködsz a várra nyíló pazar kilátásban. 

65 LÁTNIVALÓK
A Séd völgyében találjuk a festői Margit-romokat, ahol érdemes 
megállni egy gyors fényképezkedésre. A romok majdnem 800 éve-
sek, de ma is jól mutatják, milyen lehetett az egykori templom és 
kolostor. A kolostorok világát idézi a szökőkút, vízi labirintus és 
a rózsakert.

66 VENDÉGLÁTÁS
Fricska. Ha el szeretnél merülni 
a helyi kultúrában, és kipróbálnád, 
miként esznek-isznak az itteniek, akkor 
mindenképpen gyere el ebbe a szuper 
étterembe! Fiatalos bája és a várnegyedre 
nyíló kilátás miatt ez a kedvenc helyem. Speckó jeges teájukat 
kortyolgatni a patak partján – ez az igazi élet!

67 VENDÉGLÁTÁS
A Völgy Fagyizó egyértelműen a kedvenc helyem a 

forró nyári napokon, amikor az ember nem vágyik 
másra, csak egy finom fagyira. Biztos, hogy nem 

fogod megbánni, ha kipróbálod a sok izgalmas 
ízben kínált kézműves fagylaltjukat – laktóz-

mentes is van! Ez a tökéletes hely, ha lazítani 
szeretnél egy városnézéssel töltött hosszú napon. 

A várból csak egy rövid séta, és már ott is vagy. 

68 KILÁTÓ
A Viadukt, avagy Szent István Völgyhíd a Fejes-völgy felett húzó-
dik. Az izgalmas ívekből összeállított, 1937-ben épült látványos-
ság sokak szerint a legnagyobb és legszebb ilyen típusú híd Ma-
gyarországon. A várból és a Benedek-hegyről is nagyon jól látható. 

69 SZABADTÉR
Az „A part alatt - Népmesék” játszóteret 
a gyerekek és a felnőttek egyaránt élvez-
ni fogják. A völgyhídtól rövid sétával 
elérhető. A békés környéknek és a 
parkerdő közelségének köszönhe-
tően az egészségre is jótékonyan hat. 
Egyedi stílusa miatt is ajánlom minden-
kinek ezt a helyet. 

70  SZABADTÉR
A 60-as években volt Veszprémben egy vidámpark és egy kis-
vasút, a gyerekek és a felnőttek legnagyobb örömére, de ma 
már egyik sem működik. A park néhány épületrészét 2009-ben 
helyreállították, és az úttörővasút lezárt alagútja vezetővel ma is 
látogatható.

71 LÁTNIVALÓK
A Séd-patak partján, nem messze az Állatkerttől is található egy 
csendes park, kis tóval. Ha egy klassz délutáni piknikre vágysz, 
vagy csak lazítanál egy kicsit, ez az ideális hely a számodra. A 
legenda szerint a Veszprémvölgyi Görög Apácakolostorban 
hímezték Gizella királyné koronázási palástját. A kolostor romjai 
melletti gyönyörű barokk stílusú Jezsuita templom általában 
hétköznap 7:00-16:00 között van nyitva, vagy előzetes egyezte-
téssel. 

72 SZABADTÉR
Hosszú és fárasztó út vezet a Gulya-dombra, de 
egy csomó kaland vár ott fent. Felkapaszkodhatsz 
mondjuk a Gizella királyné kilátóba, ami olyan 
magas, hogy onnan Veszprém majdnem 
minden része látható. Számos tűzrakó hely 
is várja azokat, akik szalonnasütéssel szeret-
nek lazítani. Ez az egyik kedvenc bulihelyünk a 
barátaimmal.

73       SZABADIDŐ
Sétálj egyet a Veszprémi Állatkertben, amely több mint 600 ál-
latnak az otthona. Legalább fél napot érdemes itt eltölteni, ha az 
összes állatfajt szeretnéd megnézni, vagy ha a fürge gyűrűsfarkú 
makik és más állatok etetését kísérnéd figyelemmel. A játszótér 
és a játszóház pedig óriási élmény a kicsiknek!

74 KILÁTÓ
A Fibonacci-számsor által leírt bővülő spirál az alaprajza a város 
külső területén felépített Jutas vitéz kilátónak. A mintázatot a 
lépcsők is illusztrálják, és ha felülről lenézünk, a teljes spirál lát-
hatóvá válik. A futás szerelmesei számára jó hír, hogy futóösvény 
is halad erre. Tüzet is rakhatunk a kialakított tűzrakó helyen, süt-
hetünk szalonnát, kolbászt vagy pillecukrot.

76 VENDÉGLÁTÁS
Lucifer Pizzéria és Söröző. Több oka van annak, hogy miért ez 
az egyik legnépszerűbb pizzéria Veszprémben még úgy is, hogy 
meglehetősen messze van a központtól. Fatüzelésű kemencében 
sült ropogós tészta, egy nagy adag sajt és elképesztő válasz-
ték – kihagyhatatlan az olasz konyha szerelmeseinek. Bringával 
vagy busszal is jöhetsz, de ha épp inkább lustálkodnál, válaszd a  
kiszállítást.

Vasút
Budapestről körülbelül másfél óra alatt érhetünk ide vonattal. 
A vasútállomás Veszprém peremterületén található, de könnyen 
elérjük helyi járatos busszal (2, 4), kerékpárral, vagy egy félórás sétával. 
A csatlakozási lehetőségek meglehetősen jók, majdnem óránként indul vonat 
a fővárosba. Menetrend, jegyvásárlás: www.mavcsoport.hu

táVolsági buszok
Busszal az út tovább tart, mint vonattal – körülbelül 2 óra Budapestről. 
A buszpályaudvart a központban találod, közel a Kossuth utcához 31. Menetrend: www.menetrendek.hu

Helyi járatos buszok
Hasznos információkhoz juthatsz a „V-BUSZ UTAS” alkalmazás letöltésével, 
pl. látod, épp hol jár a buszod. A „Közlekedési mobiljegy” alkalmazással 
pedig jegyet is vásárolhatsz.

taxi
Veszprémben taxiszolgáltatás is működik, amit a helyiek ritkán használnak, 
ezért a turisták könnyen találhatnak szabad taxit. Telefonszám: +36 88 444 444

KeréKpár A kerékpárkölcsönzés különféle szolgáltatókon 
                 (pl. Bakony és Balaton Kerékpárkölcsönző Hálózat) és a kerékpárüzleteken keresztül 
lehetséges. Veszprémben igen sok kerékpárút található (lásd a           tájékoztató táblákat a város különböző pontjain), 
de a dombok nem könnyítik meg a két keréken történő közlekedést. Még a Balatonhoz is lebiciklizhetünk: 
kerékpárút köti össze a várost Balatonalmádival és hamarosan egy másik is vezet majd Alsóörsre. 

szállás  A városban található hotelek egész évben, nyáron az egyetem kollégiumai is várják a turistákat.  
      Ha ezt az olcsóbb megoldást választod, akkor próbáld meg a Hotel Magistert 
                                          vagy a Központi Kollégiumot.

Múzeumok 
   Több múzeum is található a városban, például a Laczkó Dezső Múzeum 50 
a városközpontban, a Hősök Kapuja, a Szaléziánum 8, a Dubniczay-palota vagy a Tegulárium a várnegyedben. 
Az egykori Tűztoronyból 4 gyönyörű kilátás nyílik a városra és a környékre. 

információ   A Veszprémi Tourinform Irodában (Óváros tér 2.) turisztikai tájékoztatást kaphatsz,  
  és útikönyvek, helyi ajándéktárgyak közül válogathatsz. www.veszpreminfo.hu

ViP        A Veszprémi Ifjak Pontjában színházjegyet vehetsz és információt kaphatsz az előadásokról
       (Kossuth utca 31 ) – sőt, itt időről-időre a Petőfi Színház 43 művészeinek előadását is élvezheted!

VeszprémFest
A klasszikus zenét kedveled? Vagy legyen inkább pop vagy reggae? A VeszprémFest, Veszprém legnagyobb zenei fesztiválja biz-
tosan neked is be fog jönni júliusban. A színvonalas koncerteket rangos nemzetközi előadókkal 2002 óta rendezik meg Veszprém 
festői helyszínein, például a Szentháromság téren, a História Kertben és a Betekints-völgyben.   

Sörfesztivál
Június közepén rendezik meg a veszprémi Sörfesztivált, ami kiváló programokat kínál a sörrajongók számára. Elismert kézmű-
ves sörkészítők különféle termékeit kóstolhatjuk itt meg. A hangulatos fesztiválra ellátogatók közös érdeklődést mutatnak a 
sör és a kézműves ízek iránt. A koncertek meghívott előadói különféle stílusú zenékkel szórakoztatják a nagyközönséget három 
napon keresztül.  

Utcazene Fesztivál
Az Utcazene Fesztivál Veszprém legnagyobb szabású ingyenes zenei fesztiválja. Ahogy a neve is mutatja, ilyenkor utcazenészek 
lepik el várost! De vannak konkrét stílusok köré szerveződő színpadok és menő food truckok is a Kossuth utcán 31. 
Vegyülj el a tömegben, haverkodj, fűződj rá a kedvenc zenéidre, és szórakozz! Egyszer mindenképp el kell jönnöd ide!

Rozé, Rizling és Jazz Napok
A tíz napig tartó júliusi fesztiválon esténként jazz művészek lépnek fel az Óváros téren 2, az előadás pedig rendszerint fergete-
ges bulival végződik. Ráadásul minden évben 30 Balaton környéki borászat kínálatából válogathatsz! 

Veszprémi Egyetemi Napok
A VEN több mint 50 éve színesíti a Pannon Egyetem és Veszprém programkínálatát. A hagyományok szerint az egye-
tem polgárai csapatokba rendeződve versengenek, melynek tétje a diákrektori cím elnyerése. A verseny során külön-
böző kreatív, humoros, látványos feladatok megvalósításával mérik össze erejüket, esténként pedig hazánk legismer-
tebb előadóinak fellépésein kapcsolódnak ki a fiatalok. Az egész hetes programsorozat mindenki számára látogatható.  

Fesztiválok a Balaton körül
A Művészetek Völgye Magyarország legnagyobb művészeti fesztiválja, amelyet júliusban rendeznek meg három bűbájos kis 
faluban: Kapolcson, Vigántpetenden és Taliándörögdön. Itt mindenki megtalálja a magához illő szórakozást, legyen az pop, jazz 
vagy klasszikus zene, színház, cirque nouveau vagy népművészet. A Balaton Sound az egyik legnagyobb szabadtéri elektronikus 
zenei fesztivál a világon, amelyet általában július elején rendeznek meg a tó partján fekvő Zamárdiban. A STRAND fesztivál a 
zenén kívül sokféle nyári programot is kínál a jógától az úszáson át egészen az utcabálig és a hőlégballonozásig. A fesztivál 
augusztus második felében kap helyet. A szintén ebben az időszakban zajló Be My Lake ma már a legkedveltebb fesztivál az 
elektronikus zene szerelmesei számára.

49 LÁTNIVALÓK
Veszprém a zenerajongók városa is. A Csermák Antal Zeneiskolát 
1916-ban alapították. Névadója, a verbunkos muzsika egyik jelen-
tős képviselője a 18-19. században volt hegedűművész és tanár. 
Egyik művének részletét játssza a Tűztorony minden órában.

50 KULTÚRA
A Laczkó Dezső Múzeumban helytörténeti és néprajzi gyűjte-
mények várnak, az épület mellett pedig bejárhatod egy bakonyi 
tornácos parasztház kertjét és szobáit. A múzeumhoz tartozó, de 
a várban található Várbörtön (Vár u. 19.) kiállítása bemutatja a 
fogvatartottak életét és az 56-os forradalom utáni megtorlások 
időszakát. 

52 KULTÚRA
A veszprémi székhelyű Pannon Egyetem a Nyugat-Dunántúli Ré-
gió egyik legmeghatározóbb felsőoktatási intézménye. A hét évti-
zedes múltra visszatekintő egyetem napjainkban négy városban, 
öt karon kínál képzéseket a legnépszerűbb tudományterületeken. 
Az ország egyetlen Balaton-parti felsőoktatási intézménye a 
kulturális életben is kiemelkedő szerepet játszik: Egygitáros Mi-
nifesztivál, Folklór Hét, Egyetemi Ki Mit Tud, kiállítások, táncház, 
színpadi előadások és koncertek várják a kultúrafogyasztókat.   

53 LÁTNIVALÓK
A szemet gyönyörködtető fákkal körülvett Heim Pál Megyei Gyer-
mekkórház már a világháborúk idején is működött gyermekmen-
helyként, 1995 óta viszont zárva van. Amíg ismét használatba nem 
veszik, addig is különleges fotókat lehet készíteni kívülről a romos 
épületről. Sajnos jelenleg nem látogatható. 

54 VENDÉGLÁTÁS
A Jakova Pékségben az ember csak kapkodja a fejét. Az 
édes péksütemények, kekszek, sütik, muffinok széles vá-
lasztéka mellett italokat, tejtermékeket is árulnak itt. A bolt 
bal oldalán egy apró gyros bár működik, a jobb oldal pedig az 
a hely, ahol az álmok valóra válnak. És még meg is fizethető!

55 KÁVÉZÓ/CUKRÁSZDA
A vicces nevű Csacska Macska Csecse-becse kávéházat 
egy kedves pár vezeti. A hely ugyan közel van az egye-
temhez, mégsem könnyű megtalálni, és nem csak a neve, 
de az ott kapható dolgok miatt is meglehetősen izgalmas 
élmény. Alapvetően ez egy kávézó, de vannak kézmű-
ves tárgyaik is, és imádnivalók a különféle, különleges 
ízű gyümölcsboraik – például az eperbor – és pálinkáik is. 

56 SZABADTÉR
Erzsébet-liget. Veszprém szívében, az elhagyatott kórház 
mellett található sétány általában séták kiindulópontja. A fu-
tók meg szoktak állni itt egy kis edzésre, mielőtt folytatnák a 
futást. A szerelmespárok szívesen jönnek ide egy romantikus 
sétára a fák alatt. A ligeten át más kedvelt látnivalókhoz is 
könnyebben eljutunk. A II. világháborús emlékhelynek otthont 
adó közeli kis temető idős fái szépen kiegészítik a ligetet.

57 LÁTNIVALÓK
Az izraelita temető az egykor zsinagógákat és iskolákat mű-
ködtető, pezsgő társadalmi életet élő helyi izraelita közösségnek 
állít emléket. Sajnos a II. világháború során az egész közösséget 
deportálták, aminek néhány túlélőn kívül mindannyian áldozatul 
estek. A világhírű hegedűművész, Auer Lipót szüleinek (Auer Si-
mon és Grósz Rozália) sírját is itt találjuk. A helyet csak vezetett 
séta keretében lehet látogatni. 

78 KULTÚRA
A művészeti tevékenységéről híres Agóra Veszprém kulturális 

központja. Itt valamennyi művészeti ág bátran művelhető vagy 
gyakorolható – festés, rajzolás, szobrászkodás, éneklés, tánc, 

színházi előadások, vagy ha akarod, különféle kiállításokat 
és előadásokat is látogathatsz – csak ne felejts el előre re-

gisztrálni a programokra.  A belvárostól félórányi sétára van, 
vagy pattanj biciklire.  

79 VENDÉGLÁTÁS
A Séfkrajcár szakácstanulók által készített olcsó ételeket kínáló 
étterem. A koncepció teljes egészében a diákokra épül, akik ven-
déglátó-ipari iskolában tanulnak szakácsnak, cukrásznak vagy 
felszolgálónak, és akiknek így most lehetősége van „élesben” 
gyakorolni. Fizetést nem kapnak a munkáért, mivel ez a képzési 
program kötelező része.

82 VENDÉGLÁTÁS
Ha olcsón szeretnél jót enni, akkor mindenképpen látogass el a 
Kebab Bárba. Ugyan nem a városközpontban van, de nem fogod 
megbánni, ha ezt a helyet választod. A kebab és a pizza kihagyha-
tatlan, bár még ezeken kívül is sokféle finom étel közül választ-
hatsz. Ülj fel egy buszra a központban, és szállj le az étterem előtti 
megállóban.

83        SZABADIDŐ
A Veszprém Aréna egy nagy stadion, 5500 fő a befogadóképessé-
ge. A veszprémi kézilabdacsapat igen sikeres, az igazi fanok pedig 
itt gyűlnek össze, hogy együtt szurkoljanak. De az épület számos 
más kulturális eseménynek is helyet ad, például az őszi Bakony 
Expónak, koncerteknek, vásároknak és színházi előadásoknak.

84 ÜZLETEK
A Stop Shopban többek között ruhákat, sportfelszerelést, élel-
miszert, elektronikai eszközöket és irodaszereket kínáló üzletek 
kaptak helyet. A Mignon kávézóban édes péksüteményeket, kek-
szeket, finom sütiket, meleg és hideg italokat is kínálnak a kinti 
hőmérséklettől és a vendégek igényeitől függően. A brownie-juk 
elképesztően jó, úgyhogy ha édesszájú vagy, akkor gyere el, 
garantáltan nem fogsz csalódni!

Veszprém tele van sportolási lehetőségekkel! 
Két jól felszerelt edzőtermet is látogathatunk: a Cutlert 77 és a TopGymet 61. Ha csak egy kis mozgásra 
vágysz, menj el az ingyen használható Schönherz Sportpályára 75. Számos szabadtéri fitness parkot 
is találunk a városban, amelyek közül a Jutas vitéz kilátó 74 melletti az egyik legnagyobb. Ha inkább 
úsznál egyet, akkor csobbanj be a Március 15. úti uszodába 81. Ha pedig bringás típus vagy, akkor fedezd 
fel kerékpárral a hét dombra épült városunkat vagy a BMX pályát 80. Hidd el, páratlan élmény lesz!  
De Veszprém környékét is bejárhatod biciklin, mivel kerékpárút és/vagy kerékpározásra kijelölt útszakasz 
vezet Gyulafirátótra, Nemesvámosra, Nagyvázsonyba, Szabadságpusztára, Balatonalmádiba, és hamarosan 
Alsóörsre is (utóbbi kettő csatlakozással a Balatoni Bringakörhöz). 

Ha szeretnéd jól érezni magad a barátaiddal, tuti 
program lehet a szabadulószoba. Veszprémben 
három hely is vár (bejelentkezéssel): 
a MisztIQum 7, az IQ Bázis 58 és az Explora 
Kaland 85. Kíváncsi vagy rá, hogy milyen lehet 
megtalálni az elveszett múmiát, kiszabadulni 
egy börtönből, feltörni Da Vinci kódját, vagy el-
tölteni egy kis időt egy kocsmába zárva? 
Akkor ezeket a helyeket neked találták ki!

Séd-völgy
Van Veszprémben egy hosszú völgy, amelyet egy kis patak, a Séd vájt. Itt megállt az idő, és a legendák még mindig élnek. A ter-
mészetközeli, szépen parkosított útvonal középkori kolostorok romjait 65 rejti. Ha rövid sétát tennél távol a város zajától, hozd 
el a gyerekeidet valamelyik újonnan épített játszótérre, vagy tölts el néhány romantikus percet a szerelmeddel – a völgy tökéletes 
választás! A gyalogút a Völgyikút Háztól 64 indul, érinti a História Kertet, majd a Szerelem-szigeten folytatódik, ami egy roman-
tikus szakasz a Séd völgyében, a Várhegy tövében. A csobogó patak mentén, néhol erdős, sziklás hegyoldalak ölelésében egészen 
az Állatkertig 73 vagy az Apácakolostor romjáig 71 juthatunk.  

A vár
Mivel a vár és környéke a város legjellegzetesebb része, mindenképpen megéri felsétálni ide, ha szeretnéd megtapasztalni Veszp-
rém igazi hangulatát és szellemiségét. A Szent Istvánt és Gizellát (első királyunkat és feleségét) ábrázoló szobor 10 melletti 
kilátóteraszról lenyűgöző rálátás nyílik a városra és a Bakonyra. A veszprémi várba vezető úton megérted majd, hogy miért is 
hívják Veszprémet a dombok és völgyek városának. A sétaút áthalad a Hősök Kapuján, ami egyben a várnegyed bejárata is, és az I. 
világháborúban elhunyt katonák tiszteletére és emlékére épült. Ha útba ejtjük a vár múzeumait, apró boltokat találunk elrejtve a 
gyönyörű épületekben. A vár talán legjelentősebb műemléke a Szent Mihály-székesegyház 9. Ha szereted a modern művészete-
ket, akkor látogasd meg a Művészetek Háza kiállítótermeit is 5 ; 6. Meglepő élményekben lesz részed!

Kulturális sétány
A Veszprém szívében épült legfontosabb kulturális helyszíneket egy sétány köti össze. A Hangvilla Multifunkcionális Közösségi 
Térhez 38 közeli Színházkertben 44 található a Petőfi Színház 43. A Megyeháza tértől 40 az Erzsébet sétány 51 köti 
össze a Szent Miklós-templom romjait, a Laczkó Dezső Múzeumot 50 és a Csermák Antal Zeneiskolát 49. A kis parkkal 
szegélyezett sétány közelében bújik meg az izraelita temető 57 és az Alsóvárosi temető, ami idős fáival kiegészíti a parkot. 
Az Erzsébet liget 56 is a sétány közelében található. 
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A térkép az „ENriCH – Tárd fel európai kulturális örökségedet” című projekt keretein  
belül készült az Európai Unió Európa a Polgárokért programjának támogatásában, 
és kizárólag a szerzők véleményét tükrözi. Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális 
Végrehajtó Ügynökség (EACEA) és az Európai Bizottság nem tartozik felelősséggel 

az itt megjelent információk bármilyen jellegű felhasználásáért. 
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