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Helyszín, megközelítés, szállás információk 
 

Hol lesz a rendezvény? 

A 11 órakor kezdődő szentmise a Dzsámiban lesz  

                                               - belvárosi templom a Széchenyi téren: 

 

 

A rendezvény helyszíne a Pécsi Püspökség Magtár Látogatóközpontja: 

 

GPS:   N46.07876    E18.22222       Infó:  http://pecsiegyhazmegye.hu/latogatasi-informaciok/ 

Megközelítés – gyalog Pécs belváros felől: 

A Pécsi Püspökség Magtár Látogatóközpontja a Székesegyház mellett ÉNy-i irányban (ha Székesegyházzal 

szemben állunk, akkor balra) található.  A Székesegyház tornya mellett kell elmenni egy vasrácsos kapun 

keresztül, ami nyitva lesz. 

 

http://pecsiegyhazmegye.hu/latogatasi-informaciok/


Megközelítés – személyautóval, mikrobusszal érkezők: 

Az M60-as autópályáról a 30-as csomópontban kell letérni (Pécs centrum, 58-as út, Harkány, Drávaszabolcs 

– ezek vannak kiírva) innét az 58-as út egyenesen a városközpontba vezet. A felüljáró után az első 

jelzőlámpás csomópontban balra kell kanyarodni, tovább az alábbi térképvázlat szerint - a GPS-be a legjobb, 

ha az „Aradi vértanúk útja 55.” címet írjuk be. 

 

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:   https://www.biokom.hu/pecsi-parkolas/ 

 

https://www.biokom.hu/pecsi-parkolas/


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 és távolsági busszal érkezők: 

- a vasútállomás elől induló 30 jelű városi autóbusszal a Kodály Zoltán u. megállóig – a Barbakán mellett    

-  a vasútállomás elől induló a 32 jelű városi autóbusszal a Barbakán tér megállóig    

-  a vasútállomás elől induló a (34,35Y,35) jelű városi autóbusszal a Barbakán tér megállóig  

-  a vasútállomás elől induló 44 jelű városi autóbusszal a Cella Septichora megállóig – ez a Székesegyház 

előtti Sétatéren van. 
 

A Távolsági busszal érkezők a helyi buszjáratokra a Vásárcsarnok előtt tudnak felszállni 
 

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

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

buszállomástól pedig 1.3 km-re van (kb. 20 perces séta 
 

Pécs városi tömegközlekedési buszmenetrend:  https://mobilitas.biokom.hu/menetrend 

 

Szállás információk: 

Püspöki zarándokszálló: 

                    https://pecsiegyhazmegye.hu/szallasok/pecsi-zarandokhaz 

Ciszter zarándokszálló: 

    http://zirciapatsag.hu/szallas/pecs 

 

https://mobilitas.biokom.hu/menetrend
https://pecsiegyhazmegye.hu/szallasok/pecsi-zarandokhaz
http://zirciapatsag.hu/szallas/pecs


Térképvázlat: 

 


