
 

Jednodňový výlet s animačným programom a nádychom histórie 

vo Fiľakove a okolí 
 

Kto povedal, že za krátky čas sa nedá zažiť veľa, že za jeden deň nemôžete stihnúť všetko? Ak ste 
na správnom mieste, tak môžete. 

Hradné múzeum vo Fiľakove ponúka program pre deti s nádychom histórie. 

Navštívte hrad Fiľakovo, kde Vás bude čakať stredoveký rytier*,  ktorý Vás prevedie 
fascinujúcimi dejinami hradu, ukáže Vám dobové zbrane, predstaví zaujímavý život hrdinského 

hradného kapitána a nahliadnete aj do čias keď na hrade vládli Turci! Záujemcovia si môžu 
vyskúšať aj kópie dobových zbraní. 

 
 

Po prehliadke múzejnej časti na Vás čaká vyhliadka na samom vrchu Bebekovej bašty, prechádzka 
po historických ruinách hradu a interaktívne hračky na nádvorí dolného hradu.  

 
Vo Fiľakove môžete navštíviť aj Mestské vlastivedné múzeum a 

mestský park s množstvom hojdačiek a minizoo. 

Neďaleko nájdete hrad Šomoška, ktorý leží v bezprostrednej blízkosti slovensko-maďarskej 
štátnej hranice, alebo sa môžete osviežiť na termálnom kúpalisku Novolandia v Rapovciach. 

*pre ročníky 1 až 5, pre vyššie ročníky je plánovaná ukážka zbroje 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsko


 

Na program je potrebné sa vopred objednať. Informácie o obsahu a termínoch Vám 
poskytneme na uvedených kontaktoch: 

Hradné múzeum vo Fiľakove (www.hradfilakovo.sk) 
Marián Mesiarik 

Tel.: +421 908 633 935 
E-mail: mmesiarik@gmail.com 

Vstupné na hrad a do Hradného múzea: 

návštevníci do 6 a nad 70 rokov – 0,- € 
návštevníci od 7 do 26 a od 62 do 69 – 1,50,- € 

návštevníci od 27 do 61rokov 3,- € 

Prijímame aj kultúrne poukazy 

Otváracia doba hradu: 

 od 15. marca do 31. októbra: Pondelok - Nedeľa 10:00 - 18:00 
 od 1. novembra do 15. novembra: Pondelok - Nedeľa 8:00 - 16:00 

 od 16. novembra do 14. marca: iba pre skupiny s minimálnym počtom 15 osôb, na základe 
predbežnej prihlášky 

Prístup na hrad je z Podhradskej ulice. Parkovanie v blízkosti je možné na parkovisku pred 
budovou Mestského úradu (s platným parkovacím lístkom) a priamo pod hradom.  

 

tel:+421


 

Zaujímavosti v okolí Fiľakova: 

  Hrad Šomoška (15 km)                                              Termálne kúpalisko 
                                                                                           Novolandia Rapovce (15 km) 

 

                                                                         
Lučenec (15 km) 

 
 

Ipolytarnóc prírodná rezervácia pravekých pozostatkov(20 km) 

 
 



 

Hrad Divín (35 km) 

 

Termálne kúpalisko Aqatermal Dolná Strehová (40km) 

 

Hrad Modrý Kameň – SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek (53km) 

 

Prírodné jódové kúpele Číž (48 km) 

 

Zvolen (70km) 

                                                                              TEŠÍME SA NA VÁS ! 



 


