Belvárosi séta

Ha Ön vonattal, vagy menetrend szerinti busszal érkezik:
- Az első vasút történetének és a váci Vasútállomás épületének megismerése, a Rókus
kápolna megszemlélése. (Széchenyi utcában egyenesen a Főtérig haladunk)
- Március 15. tér: A Tourinform irodában kapott belváros térképpel és város kalauzzal
kezünkben ismerkedünk az itt található nevezetes épületekkel. Tekintse meg a Memento Mori
című egyedülálló kiállítást.
- Séta a Fegyházhoz. A Fegyház és a Diadalív megtekintése. (Köztársaság út)
- Séta a Duna parton, a Hegyes-torony és a Zenepavilon megtekintése. (Barabás Miklós u.
és Liszt F. sétány)
- Szentháromság tér: Megcsodálhatjuk a Szentháromság oszlopot és a Piarista templomot.
(Ady E. sétányon vissza a Fürdő utcai lépcsőn fel)
- Érkezés a Konstantin térre. A tér nevezetes épületeinek megszemlélése, a Székesegyház
megtekintése.
- Továbbhaladva a Budapesti főúton a Géza király térhez érkezünk, ahol Vác legöregebb
épülete, a vár található, mellette a Ferences templom.
- A városnéző séta végeztével visszatérünk a Széchenyi utcába, az utca bal oldalán, az
Eötvös utca elején megpillanthatja a most felújított csodálatos zsinagóga épületét. Az épület
közelében levő Tornyos Pál utcából közvetlenül az autóbusz pályaudvarra érkezik, onnan
tovább 1 percre, a vasútállomásra.

Ha Ön autóval, turista busszal érkezik:
- Válassza a 2/a főútvonalon a centrum táblát, s ott térjen be városunkba.
- Rövidesen balra megpillanthatja a Kálvária dombot, itt érdemes kiszállni és Vác
fantasztikus panorámáját megtekinteni.
- Tovább utazva, mindig csak egyenesen addig menjen, amíg a Géza király térig el nem jut,
ahol, leparkolhat és folytathatja a városnézést, most már sétálva.(itt parkolási lehetőség van
busz számára is).
- A Budapesti főúton, a centrum felé haladva Ön a Konstantin térre érkezik.
- A nevezetes épületek, Püspöki Palota, Székesegyház megtekintése. Sétáját ebben az
irányban folytassa, hiszen a látnivalók erre a tengelyre épültek.
- Szentháromság tér: A Szentháromság oszlop és a Piarista templom megtekintése.
- Március 15. tér: Ismerkedés a város történetével és a tér nevezetes épületeivel.
- Keresse fel a Tourinform irodát, ahol belváros térképet és városkalauzt kap. Ha ideje
engedi, tekintse meg a világhírű Memento Mori kiállítást.
- Séta a Fegyházhoz, a Köztársaság úton. A Fegyház és a Diadalív megtekintése után
forduljon vissza.
- A börtön mellett Barabás Miklós utcán át a Duna partra érkezik, ahol a Hegyes-tornyot,
majd továbbmenve az Ady Endre sétányon a Zenepavilont csodálhatja meg. Sétáljon tovább a
Duna parti sétányon és a Tímár utcán át ismét elérheti parkolóhelyét. Autóval a várost a
Budapesti főúton elhagyva, megcsodálhatja a barokk Kőszentes hidat a Gombás pataknál,
majd jobbra a régi 2-es főútvonal mentén láthatja a Honvéd-emlékművet és a Hétkápolna
templomot a keresztút épületsorozattal és kegyhellyel. Itt balra fordulva ismét elérheti
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gépjárművével a 2/a útvonalat.

Ha Ön hajóval, vagy kerékpárral érkezik:
- Sétáljon fel közvetlenül a börtön mellett a Köztársaság útra és tekintse meg a Diadalívet.
- Az úton ellenkező irányba visszafordulva eléri Vác szívét, a Március 15 teret. A tér híres
épületeinek megtekintése
- Eközben látogassa meg a Tourinform irodát, ahol városkalauzzal és belváros térképpel
látják el. Feltétlenül nézze meg a Memento mori kiállítást.
- A teret a másik irányban hagyja el, rövidesen a Szentháromság teret pillanthatja meg a
Piarista templommal és a Szentháromság oszloppal.
- Továbbhaladva a Konstantin térre jut el. Itt a nevezetes épületek megszemlélése után a
Budapesti főúton elhaladva a Géza király téren a váci vár és romjai, valamint a Ferences
templom megtekintése után a romantikus Várlépcsőn lejut a Duna-partra. Ha ideje engedi,
forduljon balra, és a Liget bejáratánál közvetlenül megtalálja az Ártéri tanösvényt, ahol a védett
növény és állatvilággal ismerkedhet. Ha jobbra tart, akkor a Duna korzón sétálva ismét eléri a
hajóállomást.
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