
Házasság Világnapja Pécs 
2017. február 11. 

Helyszín, megközelítés információk 
 

 

Hol lesz a rendezvény? 

A rendezvény helyszíne a Pécsi Püspökség Székesegyháza (szentmise) és a mellette lévő Dóm kőtár 
(előadások, további programok)  

 

 

Megközelítés – gyalog Pécs belváros felől: 

A Székesegyház messziről látszik, a Dóm kőtár a Székesegyház mellett K-i irányban (ha Székesegyházzal 
szemben állunk, akkor jobbra) található.  A Székesegyház mellett egy „alagúton” keresztül kell átmenni, 
majd egy vashídon és egy üveg kapun keresztül (mint a mesében…) ami így néz ki: 

  

A Dóm kőtár bejárata     GPS  N46.07827  E18.22444 



 

Megközelítés – személyautóval, mikrobusszal érkezők: 

A Házasság Világnapja rendezvényen résztvevő vendégeink személyautóval, mikrobusszal a Pécsi Püspökség 
területén tudnak ingyenesen parkolni.  

Behajtás az Aradi Vértanúk útja felől (a Barbakán közelében) egy sorompóval biztosított kapun keresztül.  
A sorompó nyitva lesz.     GPS   N46.07915   E18.22198 

 

A parkolás egyébként Pécs belvárosában fizető, a Székesegyház környéke pedig forgalomcsillapított övezet. 
A környező városrészekben is szombaton 13 óráig fizető a parkolás.  

Pécs parkolás infó:   www.biokom.hu 

 

Megközelítés – nagy autóbusszal érkezők: 

Nagy busszal érkező csoportok részére fel- és leszálló hely a közeli Barbakán téren van. 
A buszok itt nem parkolhatnak, de annyi ideig állhatnak, amíg a csoport ki-be száll. 

GPS     N46.07817    E18.22097 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Megközelítés - Vonattal érkezők: 

- a vasútállomás elől induló 30 jelű városi autóbusszal a Kodály Zoltán u. megállóig – a Barbakán mellett   
(az állomásról indul:  10.10, 10.30,  10.50,  11.10 …  ) 

-  a vasútállomás elől induló a 32 jelű városi autóbusszal a Barbakán tér megállóig     
  (az állomásról indul: 10.15,  10.45,  11.15 … ) 

-  a vasútállomás elől induló a (34,35Y,35) jelű városi autóbusszal a Barbakán tér megállóig     
  (az állomásról indul: 10.05,  10.35,  11.05 … ) 

-  a vasútállomás elől induló 44 jelű városi autóbusszal a Cella Septichora megállóig – ez a Székesegyház 
előtti Sétatéren van.     (az állomásról indul: 10.15,  10.45,  11.15 … ) 

Városi tömegközlekedési járatokra előreváltott buszjeggyel lehet felszállni, a vasútállomáson kapható. 

Gyalogosan: a Székesegyház a vasútállomástól 1.6 km-re van (kb. 25 perces séta) 

Pécs városi tömegközlekedés:  www.tukebusz.hu 

 

Megközelítés – Távolsági busszal érkezők: 

- a Vasútállomásról induló 30 jelű városi autóbuszra a Vásárcsarnok előtt lehet felszállni és a Kodály Zoltán 
u. megállóig kell menni – a Barbakán mellett (a busz a vasútállomásról indul:  10.10, 10.30,  10.50,  11.10… ) 

- a Vasútállomásról induló 32 jelű városi autóbuszra a Vásárcsarnok előtt lehet felszállni és a Barbakán tér 
megállóig kell menni  (a busz a vasútállomásról indul: 10.15,  10.45,  11.15 … ) 

- a Vasútállomásról induló 44 jelű városi autóbuszra a Vásárcsarnok előtt lehet felszállni és a Cella 
Septichora megállóig kell menni – ez a Székesegyház előtti Sétatéren van  (a busz a vasútállomásról indul: 
10.15,  10.45,  11.15 … ) 

Városi tömegközlekedési járatokra előreváltott buszjeggyel lehet felszállni, a buszállomáson kapható. 

Gyalogosan: a Székesegyház a Volán buszállomástól 1.3 km-re van (kb. 20 perces séta) 

Pécs városi tömegközlekedés:  www.tukebusz.hu 

 

Térképvázlat: 



 
 

 

 


