
Foglalj, pakolj és utazz idén nyáron Sármellékről Dortmundba a Wizz Airrel!  

Városlátogatásra mennél, szuperkoncerten buliznál vagy egy hamisítatlan német focimeccsen 

szurkolnál élőben? Van egy ötletünk. 

MIÉRT UTAZZ DORTMUNDBA? SZÁMTALAN ÉRVÜNK VAN! 

Dortmund a szénbányászatáról híres Ruhr-vidék szívében az Észak-Rajna-Vesztfália tartományban 

található. A néhai bányászváros mára virágzó nagyvárossá vált, ami ma már inkább focicsapatáról és 

a sörfőzésről híres. Az egykori nehézipari központ mára sok-sok parkjával, kulturális intézményeivel a 

művészet kedvelői és a családok számára is vonzó úticéllá vált.  

PÁROKNAK VÁROSLÁTOGATÁSHOZ, ROMANTIKÁZÁSHOZ 

Egynapos kirándulások kedvenc célpontja általában az óváros mellett a St. Reinoldi, a régi piactér és a 

városháza épülete, melyek azon szerencsés részei a városnak, amik átvészelték a második 

világháború bombatámadásait.  A város középkori történetével a XIV. századi Sastoronyban 

/Adlerturm Museum/ ismerkedhetünk meg, ha pedig a természetben gyönyörködnénk; a 

Rombergpark botanikus kertben tegyünk egy sétát. Egy másik, családosok által is közkedvelt célpont 

a számtalan élményt kínáló Westfalenpark. Itt található a Florian-torony is, ahonnét páratlan 

panoráma tárul elénk. Szép időben a Ruhr-vidékig is elláthatunk. 

FOCIŐRÜLTEKNEK KÖTELEZŐ 

Dortmund-rajongóknak kötelező, de nyilván más csapatok szurkolóinak sem elhanyagolható egy 

izgalmas kupamérkőzés a Signal Iduna Park-ban, amit méltán tekintenek Németország egyik legszebb 

stadionjának. Kiegészítő program meccs előtt vagy másnap a Deutsches Fußballmuseum vagy a 

Borussia Dortmund klub múzeuma a Borusseum. És ha már Dortmund és német foci, akkor 

egyértelműen dukál mellé egy jó német sör is, így kerülhet képbe a város egyik leglátogatottabb 

helyszíne a Brauerei, vagyis a „sörfőváros” saját sörfőzde múzeuma.  

TIPPEK CSALÁDOKNAK 

Gyerekekkel is opció lehet a dortmundi szépművészeti múzeum, azonban az igazi tipp számukra a 

Mondo mio! gyerekmúzeum vagy az egyedülálló Zsiráf Múzeum. A közlekedési múzeum vagy az 

autómobil múzeum felkeresése is jó ötlet, de szép időben sokkal csábítóbb egy látogatás a város 

állatkertjébe, a Rodenberg vízikastélyba, vagy a már említett Westfallparkba, ahol kisvasútazhat is a 

család. 

KONCERTTIPPEK A NYÁR ELSŐ FELÉBEN 

Ha csak a júniusi koncerteket vesszük sorba már akkor is számos világsztárral bulizhatunk együtt. Lesz 

ugyanis KISS és Scorpions koncert, egy Johnny Cash emlékkoncert, valamint a Faith No More is fellép 

Dortmundban idén nyáron. Júniusban a hagyományos Farbspiel Festival várja a látogatókat, a júliust 

pedig egy Sarah Connor koncerttel kezdik. 

A REPÜLŐJEGYEK MÁR FOGLALHATÓK! 

A Wizz Air gépei június 16-tól repülnek Dortmund és Sármellék között. A repülőkre már most lehet 

jegyet vásárolni az Wizz Air oldalán! Jegyinformációkért kattints ide! 

https://visit.dortmund.de/
https://www.dortmund.hu/dortmund-ovarosa
https://www.sanktreinoldi.de/start
https://visit.dortmund.de/adlerturm-dortmund/
https://www.dortmund.hu/botanisher-garten-rombergpark
https://www.dortmund.de/de/freizeit_und_kultur/westfalenpark_dortmund/start_westfalenpark/index.html
https://visit.dortmund.de/dortmund-bvb-stadion/
https://www.dortmund.hu/deutsen-fussballmuseum
https://visit.dortmund.de/borusseum/
https://visit.dortmund.de/mondo-mio/
https://visit.dortmund.de/zoo-dortmund/
https://wizzair.com/hu-hu/jaratok/dortmund

