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Vác, mint a Dunakanyar Kulturális Fővárosa, a családok körében is igen kedvelt
turisztikai célpont, hiszen számos szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget kínál a
különböző korosztályok számára. A kulturális látnivalók, az aktív sportolási lehetőségek
mellett, idén a több napos szabadtéri rendezvények kerülnek előtérbe, melyek igen
kedveltek a városba érkezők, és az itt élők körében is.
A Dunakanyar Rendezvényiroda által szervezett több napos szabadtéri programok
májusban, augusztusban, és októberben, várják az érdeklődőket. A Pünkösdi hosszú
hétvégén - a tavalyihoz hasonlóan – a térség legnagyobb motoros találkozója várható,
mellette a Duna parton koncertek, kézműves vásár, és sokféle gyerekprogram várja a
látogatókat.
A Tourinform Iroda kommunikációs partnerként vesz részt a rendezvény
megvalósításában.
A májusi programon kívül idén több nagyszabású szabadtéri rendezvény is várható, így
- júniusban a V4 Fesztivál és Színházi Találkozó, majd Múzeumok éjszakája
- júliusban az első vasútvonal 170. évfordulójára érkező Máv Nosztalgiavonat, és
egész napos rendezvény,
- a hónap végén a Váci Világi Vigalom,
- augusztusban Kézműves Sörfesztivál,
- szeptemberben a Lecsófesztivál,
- októberben Szüreti Bor és Pálinkaünnep, valamint a Múzeumok Őszi Fesztiválja
kínál tartalmas kikapcsolódást.
Irodánk a rendezvények idején is várja az érdeklődőket. A nyári programok részleteiről,
kiállításokról és egyéb turisztikai információkról a www.turizmusvac.hu oldalon, illetve
a hét minden napján 09:00 és 17:00 nyitva tartó irodánkban lehet tájékozódni.
Vác, 2016. március 24.

Váci rendezvények 2016
2016. május 13 – május 16. - V. DUNAKANYAR MOTOROS TALÁLKOZÓ ÉS
CSALÁDI HÉTVÉGE
A tavalyihoz hasonlóan 4 napon keresztül motoros felvonulások, vidámpark, kézműves vásár,
és ismert hazai előadók koncertjei várják az érdeklődőket.
Helyszín: Vác, Duna-part (zenepavilon alatti terület)
Szervező: Dunakanyar Rendezvényiroda
www.facebook.com/Dunakanyar-Rendezvényiroda
www.facebook.com/vaci.motorostalalkozo
2016. május 29. – EZER LÁMPÁS ÉJSZAKÁJA
Országos rendezvénysorozat. Eltűnt gyermekekért, megtalálásukért országos összefogással
megvalósuló rendezvény. Vác is csatlakozott a programsorozathoz.
Kapcsolattartó: Vác Város Önkormányzata
www.vac.hu
www.turizmusvac.hu
2016. május 28-29. - RÉGÉSZET NAPJA
Hagyományosan visszatérő igen népszerű program. Vác gazdag régészeti lelőhely, így a
feltárások iránt is élénk az érdeklődés. két napos diákprogram
Helyszín: Vác, Tragor Ignác Múzeum kiállítóhelyei és a Görög templom udvara
Szervező: Tragor Ignác Múzeum
www.muzeumvac.hu
2016. június 25. - MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Csatlakozva az országos „Múzeumok éjszakája” programhoz, éjfélig ingyenes (vagy
kedvezményes) múzeumlátogatás, egész napos kulturális programok, valamint Szent Iván éji
programok várják az érdeklődőket.
Helyszín: Váci múzeumok, kiállítóhelyek, időszaki kiállítások helyszínei
Szervező: Tragor Ignác Múzeum, Madách Imre Művelődési Központ, Egyházmegyei Múzeum,
és egyéb kiállítóhelyek
www.muzeumvac.hu
www.mimk.vac.hu
2016. június 28 – július 3. - IV. V4 FESZTIVÁL ÉS SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ

Nemzetközileg elismert esemény, a térség kiemelkedő kulturális rendezvénye, színházi
előadások, szabadtéri nagykoncertek, utcaszínházi előadások. Az egy hetes rendezvény több
helyszínen zajlik, a programok napijeggyel, vagy bérlettel látogathatók.
Helyszín: Váci Dunakanyar Színház, Váci Vár alatti koncerthelyszín
Szervező: Váci Dunakanyar Színház
www.v4fest.eu/
www.vacidunakanyarszinhaz.hu
2016. július 15. - MEGY A GŐZÖS….VÁCRA
Helyszín: Vác vasútállomás, Széchenyi utca, Március 15 tér,
Múzeumi nosztalgiavonat érkezik Budapestről Vácra, az első vasútvonal 170 éves
évfordulójára alkalmából. A vonaton várhatóan magas rangú vendégek is érkeznek.
A felújított vasútállomáson való fogadás után egész napos folklór program, és rendhagyó
idegenvezetés várja a városba érkezőket.
Szervező: Máv Nosztalgia Kft, Tourinform Vác
www.mavnosztalgia.hu www.turizmusvac.hu
2016. július 22 – július 24. - XXIV. VÁCI VILÁGI VIGALOM
Országosan jegyzett összművészeti fesztivál, ahol száznál is több program - koncertek,
kiállítások, vidámpark, vásár, mesterségek utcája - várja az érdeklődőket. A térség legismertebb
fesztiválja, három napos forgatag, ingyenes programokkal.
Helyszíne: Vác közterületei, megújult főtere, Duna-parti korzója, kulturális intézményei és
vendéglátó helyei egyaránt a háromnapos rendezvény helyszínei.
Szervező: Madách Imre Művelődési Központ
www.vacivigalom.hu/
www.mimk.vac.hu
Főtéri Zenés Esték
A tavalyihoz hasonlóan augusztusban szombatonként a főtéren ismert zenekarok lépnek fel,
ingyenes szórakozási lehetőséget nyújtva a Váciaknak, illetve a Vácra érkező turistáknak.
Szervező: Madách Imre Művelődési Központ
www.mimk.vac.hu
2016. augusztus 19-21. - DUNAKANYAR KÉZMŰVES SÖRFESZTIVÁL
A térség ismert rendezvényén, a váci Duna-parton, 3 napon keresztül sörfesztivál, vidámpark,
kézműves vásár, és ismert hazai előadók koncertjei várják az érdeklődőket.
Helyszín: Vác, Duna-part
Szervező: Dunakanyar Rendezvényiroda
www.facebook.com/Dunakanyar-Rendezvényiroda

www.facebook.com/vaci.motorostalalkozo
2016. szeptember 3. - XII. VÁCI LECSÓFESZTIVÁL
Helyszín: Vác, Március 15. tér
Egész napos gasztronómiai verseny, jótékony célú rendezvény
A térség legkedveltebb gasztronómiai eseménye, lecsó és lecsó jellegű ételek készítése szabad
térben. A főtéren 50-60 versenyző csapat, a színpadon hazai előadók lépnek fel, a kóstolásból
befolyt összeg hátrányos helyzetű váci családokhoz kerül.
Szervező: Vendégvárók Váci Egyesülete
www.turizmusvac.hu illetve saját Facebook oldal
2016. október 7 – október 9. - DUNAKANYAR BOR ÉS PÁLINKAÜNNEP
Duna-parti helyszínen, 3 napon keresztül bor és pálinka kóstolók, előadások, vidámpark,
kézműves vásár, és ismert hazai előadók koncertjei várják az érdeklődőket.
Helyszín: Vác, Duna-part
Szervező: Dunakanyar Rendezvényiroda
www.facebook.com/Dunakanyar-Rendezvényiroda
www.facebook.com/vaci.motorostalalkozo
2016. október – MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
Csatlakozva az országos programsorozathoz, ingyenes (vagy kedvezményes) múzeum
látogatás, várostörténeti séták, előadások, időszaki kiállítások, tárlatvezetések, és egyéb
kulturális programok várják a látogatókat egy hónapon keresztül.
Helyszín: Tragor Ignác Múzeum kiállítóhelyei
Szervező:Tragor Ignác Múzeum
www.muzeumvac.hu
bővebb információ:
Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft – Tourinform Vác
Telefon: +27 316 – 160
e-mail: info@tdm.vac.hu
programiroda@tdm.vac.hu

