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TOURINFORM GYŐR
TOURINFORM MOSONMAGYARÓVÁR
TOURINFORM PANNONHALMA

CSODASMAGYARORSZAG.HU/TOURINFORM

1. Gyógy-, Termál- és Élményfürdő, Győr

2. Thermal & Spa, Mosonmagyaróvár

3. Lipóti Termál- és Élményfürdő

4. Xantus János Állatkert, Győr

5. Bécsi kapu tér, Győr

6. Audi Látogató központ, Győr

7. Radó-sziget, Győr

8. Pannonhalmi Főapátság

9. Pannonhalmi Apátsági Múzeum

10. Pannonhalmi Lombkorona Tanösvény

11. FUTURA Interaktív Természettudományi  

Élményközpont, Mosonmagyaróvár

12. Mosonmagyaróvári vár

13. Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár

14. Szigetköz Kalandpark, Mosonmagyaróvár 

15. Szent Jakab-templom, Lébény

16. Mobilis Interaktív Kiállítási Központ, Győr

17. FLEXUM Thermal & Spa, Mosonmagyaróvár

MOSONMAGYARÓVÁR
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Magyarország észak-nyugati csücskében terül el Győr-Szigetköz- 
Pannonhalma háromszöge, mely különleges kalandokkal várja  
az utazókat. 

A Mosoni-Duna, a Rába és a Rábca találkozásánál fekvő Győr  
Magyarország műemlékekben harmadik leggazdagabb városa, mely 
a barokkból fennmaradt, szépséges látnivalók mellett futurisztikus, 
interaktív programokkal is szolgál minden korosztály számára.
Egyedülálló keresztény kultúrtörténeti örökséggel várja Pannon-
halma, melynek monostora 1996 óta a Világörökség része, és  
ahol a legendás szerzetesrend mindmáig éli dolgos hétköznapjait. 
Szigetköz pedig több mint 800 kilométernyi vízi úttal és Duna  
menti kerékpárúttal biztosítja a terepet az aktív pihenéshez.

Kiadványunk segítségével felfedezheti a Nyugat-Dunántúl  
legszebb és legizgalmasabb természeti kincseit, látnivalóit  
és kulturális programjait. 

Megtudhatja, mivel foglalkozik ma egy szerzetes, milyen szőlő-
fajták teremnek és milyen borok készülnek Pannonhalma lejtőin, 
valamint el fog tudni igazodni Szigetköz vadregényes vízi útvesz-
tőiben is!

GYŐR- 
PANNONHALMA
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VÁLTSON JEGYET 
A GYŐRI BALETT 

ELŐADÁSÁRA!
A nagy múltú tánctársulat a 
világ leghíresebb színpadain 
turnézik, de ha szerencséje 

van, beülhet egy előadásukra, 
amikor Győrben jár. A klasszi-
kus balettől a kortárs táncig 

minden megtalálható  
a repertoárjukban.

SZÁLLJON VÍZRE  
A SZIGETKÖZBEN!
A Nagy-Duna és a Mosoni-Duna 
ölelésében fekvő Szigetköz az 
ország egyik legkedveltebb vízitú-
rázó helye. Ártéri erdők, hódok, 
gémek, kócsagok és vadkacsák 
teszik izgalmassá az evezést.  
Kezdőknek és haladóknak egya-
ránt érdemes vízre szállni!

FEDEZZE FEL, MIT REJT AZ EZERÉVES  
PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG! 

Tegyen egy sétát a levendulától illatozó  
arborétumban, élvezze a bazilika fenséges 

csendjét, merüljön el a könyvtár 400 000 kötetes 
gyűjteményében, kóstolja meg a szerzetesek  

borát és a helyi alapanyagokból készülő 
 fogásokat az apátság éttermében.

KORZÓZZON GYŐR BAROKK 
SÉTÁLÓUTCÁIN! 

Győr egyik legbájosabb látnivalója az óvárosban 
található sétálóövezet, ahol mesebeli utcácskák, 

szűk sikátorok, nagy terek és hangulatos teraszok 
váltogatják egymást. Ne feledje szemügyre venni  

a barokk épületek antik cégéreit!

UTAZZON A JÖVŐBE!
Mosonmagyaróvár és Győr interaktív, tudományos, 
futurisztikus programokkal várja az egész családot.  
A virtuális űrutazás, az 5D-s vetítések és a diáklabor 
izgalmas kísérletei garantáltan lázba hozzák majd  
a kis tudósokat. 

5 ÉLMÉNY, AMIT  
NE HAGYJON KI

3944 hektáros borvidék

90 percre Budapesttől

12 fesztivál évente

271 műemléki épület Győr belvárosában

1000 éves a Főapátságtöbb mint 

215 km-es kajaktúra a Rábán

70 interaktív játék a Mobilis termeiben 
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A BAROKK MESTERMŰ – SÉTA GYŐR SZÍVÉBEN

A stílusos pompa kedvelői csak jó irányba fordulhatnak 
a jellegzetes sarokerkélyekkel büszkélkedő, műemléki 
épületeket és gyönyörű tereket rejtő belvárosban. 

Érdemes felkeresni a Széchenyi teret, ahol szinte 
mindig belefuthat egy izgalmas rendezvénybe – díszes 
házaiban, palotáiban pedig művészeti és patikamúze-
umra is bukkanhat.

És ha már barokk: minden nyáron nagyszabású, 2-3 napig 
tartó Barokk Esküvőt tartanak változatos programokkal 
szerte a városban. Jelmezes felvonulások, barokk táncok 
és operaelőadások várják az érdeklődőket, akik egy való-
di, korabeli házassági ceremónián is részt vehetnek.

Látnivalók lépten-nyomon: 
az ezerarcú Győr
Budapest és Bécs között félúton  
fekszik az élettel teli, sokszínű  
megyeszékhely. Az ellenállhatatlan  
hangulatú, pezsgő városban szinte  
egymást érik a műemlékek és  
a különleges látnivalók. 

KÖZPONTBAN A SPIRITUALITÁS

Győr legősibb része a főtértől nem messze 
fekvő Káptalandomb az 1000 éves püspök-
ség számos emlékével.

Itt áll a Nagyboldogasszony-székesegyház, 
melynek gótikus kápolnája Magyarország 
egyik legfontosabb ereklyéjét, Szent László 
aranyozott, drágaköves hermáját őrzi a 
lovagkirály koponyacsontjával.

Miután megtekintette a Székesegyház melletti  
ősi templom földszint alatt kiásott romjait, 
fedezze fel a Püspökvárat is, melynek kilátó-
tornyából mesés panoráma nyílik a városra 
és a folyókra, míg pincéje egy második világ-
háborús kiállításnak ad otthont.

Helyet kapott még a dombon két királyunk 
szobra, a Brenner János Hittudományi 
Főiskola kastélyszerű épülete, valamint az 
Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár,  
melynek kiemelt látványosságai a főurak 
által adományozott ötvöskülönlegességek 
és Magyarország legnagyobb kódexe.

VILÁGHÍRŰ TÁRSULATOK OTTHONA

Győr két világszerte ismert társulattal is 
büszkélkedhet, így nem meglepő, hogy a vá-
ros élénk fesztiváléletében kiemelt szerepet 
kap a művészet, a zene és a tánc.

Nézze meg a New York színpadaitól a milánói 
Scaláig turnézó Győri Balett egyik előadását 
a Nemzeti Színházban, vagy az Ennio Morri-
conével is világot járt, repertoárját könnye-
debb műfajokkal színesítő Győri Filharmoni-
kus Zenekar valamely koncertjét.

SZENT JAKAB-TEMPLOM 

Győrtől mindössze 20 km-re,  
Lébény főterén található  
Magyarország egyik leg-
jobb állapotban fennmaradt 
Árpád-kori román stílusú 
temploma, mely a Budapest-
ről induló, 200 km hosszú, 
magyarországi Szent Jakab 
zarándokút végpontja.
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Általában novemberben tartják Győrben az 
írás, a fantázia háromnapos ünnepét, ahol 
a történetek zenés műsorokban, előadóes-
teken, gyermekprogramokon és díjnyertes 
rajzokon elevenednek meg, de feltárulnak  

a látogatók előtt a könyvkötészet  
és a könyvillusztrálás műhelytitkai is.

A báli szezon legkülönlegesebb éjszakáján 
tökéletes a barokk illúzió: a vendégek korhű 

jelmezekben érkeznek a fényűző Zichy-palotá-
ba, ceremóniamester jelenti be őket, és tánc-
mester tanítja be a vidám kör- és sortáncokat 

XVII-XVIII. századi dallamokra. 
A beöltözött zenészek mellett díszes pincérek 
sürögnek-forognak, a programok közül pedig 

nem hiányozhat a táncbemutató, a jóslás  
és a tombola sem.

A fesztiválszezont megnyitó kéthetes,  
összművészeti programsorozat a határokon 

átnyúló örömzenéléstől a táncos produk- 
ciókig, a színházi előadásoktól az operett- 
mesékig kínál élményeket, de történelmi  
és művészeti kiállítások is látogathatók. 

TOP 3 FESZTIVÁL

Mobilis Interaktív Kiállítási Központ

Gyógy-, Termál- és Élményfürdő

Xantus János Állatkert

Városháza

Esterházy-palota

Széchenyi tér

Győri Nemzeti Színház

Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár

Radó-sziget

Káptalandomb, Bazilika, Püspökvár

VÁROSI BAKANCSLISTA 
Pipálja ki azokat a nevezetességeket, ahol járt!

10 1110

GYŐRI TAVASZI FESZTIVÁL

BAROKK BÁL

GYŐRI KÖNYVSZALON
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Vendégségben  
a szerzeteseknél

PROGRAMOK  
365 NAPON ÁT

Fotókiállítástól vívókupáig,  
Bach-orgonakoncerttől jazz- 
vacsoráig, gyerekprogramoktól  
pincejárásig – az apátság és  
környéke a legkülönbözőbb  
rendezvényeknek ad otthont.

EGY BÁMULATOS APÁTSÁG 
LENYŰGÖZŐ SZÁMAI

évi 400 000 palack kiváló minőségű bor

14 m magas hal formájú kilátópont a Lombkorona Tanösvényen

5,5 hektáron levendula az arborétumban 

több mint 400 000 kötet a könyvtár gyűjteményében

Ha a térségben jár, feltétlenül látogasson 
el az UNESCO Világörökség részét képező, 
Pannonhalmi Főapátságba és környékére, 
ahogy azt 1996-ban Szent II. János Pál  
pápa is tette.

A bencés szerzetesrend 996-ban alapított 
monostora egyidős a magyar államisággal, 
az ezeréves történelmet a különböző korok 
építészeti stílusait tükröző épületeken is 
felfedezheti, miközben megismerheti  
a szerzetesi közösség különböző  
tevékenységét is.

12 1312 13



MINDENHATÓ ÍZEK
Az apátság éttermében helyi termelőktől 
beszerzett alapanyagokat használnak, és az 
apátsági arborétum gyógy- és fűszernövényei-
vel ízesítik az ételeket. 

SZERZETESEK SZŐLŐJE
Az apátság földjein régi bencés hagyomány a 
szőlőtermesztés. Manapság a Pannonhalmi 
Apátsági Pincészet 52 hektáron gazdálkodik – 
nem is akárhogyan! 2010-ben megszerezte az 
Év Pincészete díjat, borait pedig még a tenge-
rentúl is forgalmazzák.

ÉLET A SZERZETESEKNÉL
Az apátságban egy 40 fős Szent Benedek-rendi  
szerzetesközösség éli életét: végzik a liturgiát,  
vezetik a bentlakásos gimnáziumot, működte-
tik a könyvkiadót, szerveznek koncerteket, de 
saját borászatuk és gyógynövénykertjük is van.

GÓTIKUS REMEKMŰ 
Az apátság szíve a kora gótikus stílusban  
épült Szent Márton Bazilika.  
A templom főbejárata az „ékes kapu”, ami  
egy paradicsomi kertet körülölelő kerengő- 
folyosóról nyílik. 

A GYÓGYÍTÓ KERT 
A régi korok szerzetesei nagy  
gonddal termesztették a gyógyítás-
hoz szükséges növényeket az arbo-
rétumban, amelyet a több száz fa-  
és cserjefaj mellett különleges  
énekesmadarak is lakják. 
Érdemes elidőzni az ajándékbolt-
ban, ahol nemcsak a gyógyteákból, 
gyógynövényes csokoládékból,  
kozmetikumokból, illóolajokból,  
valamint levendulából készített 
termékekből vásárolhat, de a  
szerzetesek boraiból is.

A KULTÚRA FELLEGVÁRA
A vallási központ legjelentősebb épülete  
a könyvtár gyönyörű, klasszicista stílusú  
termeivel, ahol a tihanyi apátság 1055-ből  
származó alapítólevelét is őrzik. Érdemes 
betérni az apátság múzeumába is, ahol minden 
évben megújuló, időszakos kiállítások várják  
a látogatókat.
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Az Észak-Dunántúlon, a Pannonhalmi-dombság lejtőin elterülő kis magyar borvidék 
több száz éves múltra tekint vissza. A szőlőtermesztés hagyománya szorosan kötődik 
az apátsághoz: a magyar szőlőművelést írásban először a Pannonhalmi Főapátság 
alapítólevele említi. 

A bencések jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a környéken már a 13. században 
elterjedjen a szőlőművesség, amely a helyiek megélhetésének fontos forrásává vált. 
A 20. századra a borvidék fő szőlőfajtája az olaszrizling lett, és ma is a termőföld 
80%-án, 512 hektáron termesztenek fehérborszőlőket.

A „Teremtett  
Borvidék” 

PH-ÉRTÉK CUVÉE
Hat borászat legkiválóbb italai kerülnek a PH-Értékbe,  
a Pannonhalmi Borvidék friss és üde közösségi borába.  

Alapja a rajnai rizling, amit az olaszrizling egészít ki,  
a fűszeres illatért és ízért pedig a tramini felel. Fehér  

húsokhoz és zöldségekhez passzol igazán.

PANNONHALMI RAJNAI RIZLING
A borvidék egyik tradicionális bora, mely friss, mentás-szőlővirág 
illatú és citrusos ízű. Könnyed, nyári fogásokhoz illik a legjobban. 

TRAMINI
Könnyű, kristálytiszta, mégis fűszeres fehérbor,  
a friss tearózsa, a bodzavirág és a licsi illatával.  
A fűszeresebb fogásokkal, így a keleti konyha  

specialitásaival tökéletes párost alkot.

OLASZRIZLING
A régió tradicionális szőlőfajtájából készülő bor egyedi és  

sokszínű, mind illatában, mind ízvilágban. Kiváló salátákhoz,  
szárnyasokhoz, tengeri halakhoz és friss sajtokhoz.

Tervezze meg bortúráját a bor.hu  
weboldal segítségével!

PAZAR PÁROSÍTÁS – PANNONHALMI 
RAJNAI RIZLING ÉS NYÚL VADASAN

Kevesen tudják, de a 19. századi konyha ékkövének számító  
vadas hagyományosan nyúlból készül. Zsemlegombóccal  

érdemes kérni, hozzá pedig válassza a Pannonhalmi
borvidék ikonikus, citrusos ízvilágú borát.

PINOT NOIR
Elegáns, fűszeres vörösbor, melyben ott rejlik az összes kora nyári  

piros gyümölcs friss íze az érett málnától a fekete cseresznyéig.  
Kacsa- és bárányhús mellé a legfinomabb!

1616 17
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NAGY FESZTIVÁL KIS GYERKŐCÖKNEK
Nyár közepén egy hétvégére játszótérré változik 
Győr belvárosa, hogy színvonalas, elsősorban  
művészeti műsorokkal szórakoztassa a kicsiket.  
A mára 50 000 látogatóval büszkélkedő Győrkőc- 
fesztivál Közép-Európa legnagyobb gyerekfesz-
tiváljává nőtte ki magát, ahol 10 helyszín 1000 
ingyenes programjából választhatnak a családok.

2. 
CSOBBAN A CSALÁD!

A Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőben 
minden korosztály megtalálja a neki való élmé-

nyeket: van itt pancsolómedence és játszósarok, 
továbbá 5 élménymedence és 2 óriáscsúszda –  

a felnőttek pedig gyógyvizes medencékben  
töltődhetnek fel.

5. 
JÁTÉK AZ ŐSI ELEMEKKEL

A Győr szomszédságában fekvő Mosonmagyaróvá-
ron található a FUTURA, az ország legnagyobb tudo-
mányos játszóháza. A gyerekek felvehetik a harcot a 
négy ősi elemmel, megismerhetik a legizgalmasabb 
természeti és időjárási jelenségeket, a legfontosabb  
fizikai törvényeket és a legérdekesebb optikai illúzi-

ókat. Mindezt játékos, interaktív formában. 

5 program kicsiknek  
és nagyobbaknak 1. 

HOL SZÜLETNEK A JÖVŐ MÉRNÖKEI?
A Mobilis Interaktív Kiállítási Központ termeiben 

a természeti jelenségeket, a technikai újdonsá-
gokat, a járművek működését, az informatika 

rejtelmeit és a robotok különleges világát még a 
felnőttek számára is izgalmas módon mutatják be.

1918

3. 

ÁLLATI KALANDOK
A Xantus János Állatkertben 100 féle állatfaj több 
mint 500 egyedével találkozhat a nagyközönség 
hatalmas kifutóterületeken, az eredeti életterük-
höz hasonló körülmények között. A hazai vadon-
ban élő, őshonos állatok mellett lakik itt kenguru, 
jaguár, oroszlán, tigris, teve és gyűrűsfarkú maki 
is. Az állatkertben színvonalas zoo-pedagógiai 
programok is várják a látogatókat.



Kalandozás  
a Szigetközben

CSÚSZDA A CSÓNAKOKNAK

Evezés közben jönnek-mennek a leküzdendő  
akadályok, de a Lajta mosonmagyaróvári  
szakaszán még egy vízimalom sem lehet probléma. 
A folyómederben csónakcsúszdákat építettek ki, így 
könnyen megy majd az átjutás a malom alatt.

VADREGÉNYES VIZEKEN
Az Alpokból érkező, gyors folyású Duna a térségbe érve lelassul, így az 
évezredek során igazi vízitúra-paradicsomot épített ki: szigetek, zátonyok, 
keskeny csatornák, zegzugos vízfolyások keletkeztek, melyek tökéletesek 
a vízi kalandokhoz.

A Szigetköz gazdag növény- és állatvilága teszi igazán izgalmassá a túrát: 
evezés közben megfigyelheti a hódok szorgos munkáját, a vízimadarak 
fel- és leszállási technikáját, de még egy hattyúcsalád is elúszhat a csónak 
mellett. Akár kezdő, akár haladó, a Szigetközben biztosan talál tudásá-
nak megfelelő túravezetőt és útvonalat: ártéri holtágakon és lagúnákon 
evezhet, vagy választhatja a Rajkát Győrrel összekötő, 105 km hosszú, 
többnapos túrát.

FELFEDEZÉS KÉT KERÉKEN
A Szigetközben több biciklis túraútvonal is található, melyek  
egy része gátakon, kis forgalmú közutakon és falvakon vezet át.
A kerékpártúrát a füzesek, a ligeterdők, a gazdag állatvilág, a vad- 
regényes fürdő- és horgászhelyek teszik igazán izgalmassá, miközben  
a Szigetköz kialakulását, vízrajzát, valamint flóráját és faunáját is  
megismerheti a kihelyezett táblák segítségével.

Az edzettebbeknek való az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárútvonal 
részét képező Rajka-Győr biciklitúra, mely a Duna mentén, jó levegőjű, 
víz- és természetközeli helyeken halad át. Érdemes Darnózselinél egy 
kis kitérőt tenni Lipótra, és megpihenni a termálfürdőben. 

Vadvízi kalandok, több száz kilomé-
ternyi szövevényes vízi út, izgalmas 
kerékpárutak, láp- és ligeterdők, 
mocsárrétek várják azokat, akik 
Magyarország legnagyobb szigetére, 
a közel 400 km2-en elterülő Sziget-
közbe indulnak kirándulni.
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A Mosoni-Duna partján, közel három hektáron 
elhelyezkedő park különböző ügyességi kaland-

pályákon kínál adrenalindús élményeket

27 km hosszú kerékpártúra azok számára, 
akik könnyed tekerés mellett szeretnék meg-

csodálni a Szigetköz vadregényes vidékét

Kenutúra a Lajtán, ahol az út Moson-
magyaróvár történelmi belvárosában, vízi 
csúszdákon át vezet a Mosoni-Dunáig

Csoportos kenutúra Dunakilitiből az Ördög-szigeti 
tórendszerhez, ahol a legbátrabbak majomhintáról 
csobbanhatnak a vízbe

7 km hosszú gyalogtúra a Szigetköz leg- 
jelentősebb holtága körül



Események:  
sporttól a művészetig

Látnivalók Győr-Pannonhalma 
környékén

TATA

Mintha egy festményről kelt volna 
életre a város: közepén az Öreg-tó 
terül el, partján a tatai várral. Nem 
messze egy pompás kastély áll, 
de láthat itt vízimalmot, sétálhat 
angolkertben, megmászhatja a 
Kálvária-domb kilátóját, és persze 
takaros templomokba is beleshet. 
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HAJRÁ, ETO! HAJRÁ, GYŐR!
Győr méltán híres ötszörös Bajnokok Ligája-győztes női kézilabdacsapatá-
ról. Érdemes kinézni a meccseikre, és a helyszínen szurkolni a csapatnak. 
A városban a kézilabdán túl is nagy hagyománya van a sportnak – és nem 
csak a versenysportnak. Győri látogatásakor teniszezhet, bowlingozhat, 
úszhat vagy akár evezhet is! 

ÖRÖMZENÉLÉS PANNONHALMÁN
A Pannonhalmi Jazznyár egy több héten át tartó koncertsorozat, 
melynek a Főapátság ad otthont. Külföldi és hazai fellépők, színvo-
nalas előadások és páratlan környezet várja a látogatókat.

MŰVÉSZETI PIKNIK A VÁROS SZÍVÉBEN
Győr történelmi városrészének szívében, a Radó-szigeten  
rendezik meg minden év júniusában a Stílusos Art Pikniket.  
Az egyedülálló művészi gasztroshow az ország sztárséfjeinek  
közreműködésével vegyíti a kulináris élvezeteket a vizuális kul-
túrával. A piknikre hagyományosan árnyas fák alatt, varázslatos 
környezetben, Győr kedvelt sétálóövezetében kerül sor.

NYÁRBÚCSÚZTATÓ BORNAPOK
Augusztus végén rendezik meg a belvárosban  

a három napon át tartó Győri Bornapokat.  
A fesztiválon nemcsak az ország legfinomabb 

borait kóstolhatja meg a látogató, hanem 
koncerteken és különböző kulturális prog- 

ramokon is részt vehet.

ZIRC
A város jelképe a ciszterci apátsági templom,  
de – szintén a cisztercieknek köszönhetően –  
egy halastó köré telepített, 20 hektáros arbo-
rétumot is felfedezhet. Érdemes a Reguly Antal 
Múzeum és Alkotóházba is betérni, ahol letűnt 
korok mesterségei kelnek életre.

A CUHA-VÖLGY ÉS A VIA FERRATA
A Győr közelében fekvő, vadregényes szépségű 
Cuha-völgyben különböző nehézségi fokú pályá-
kon próbálhatja ki a sziklamászást. Via ferráták, 
azaz vasalt utak lesznek a segítségére: fixen be-
szerelt fémkábelek, létrák, hidak és lépcsőfokok 
biztosítják a biztonságos túrázást.

A BÁBOLNAI MÉNES
Kevés olyan hely van a világon, ahol több mint két 
évszázada foglalkoznak lótenyésztéssel – Bábol-
na egy közülük. Itt a ménesudvaron, az istállón és 
a kocsigyűjteményen kívül egy ménestörténeti 
kiállítás is helyet kapott.

PÁPA
A város főterének közelében található a barokk 
jegyeket is viselő, copf stílusban épült katolikus 
nagytemplom, az Esterházy-kastély és a Kékfestő 
Múzeum, ahol az egykori Kluge cég munkásságát, 
műhelyét és kékfestő berendezéseit ismerheti meg.

HATÁRON TÚLI LÁTNIVALÓK 
Pozsonytól délkeletre található Európa legna-
gyobb szárazföldi szigete, a Csallóköz. A folyók 
övezte síkság kitűnő terep túrázáshoz, ráadásul a 
térség jelentős föld alatti vízkészlettel rendelkezik. 

Az ugyancsak közel fekvő Dunaszerdahely 
termálparkjában mindenképp csobbanjon egyet, 
mielőtt szemügyre veszi a környéken működő du-
natőkési és tallósi vízimalmokat, illetve a Csalló-
közi Múzeumot, melynek a város legjelentősebb 
műemléki épülete, a „sárga kastély” ad otthont.
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Fedezze fel Sopron- 
Fertő és Bük-Sárvár 
térségét is!

       

A védfalak mögé kerülve bejárhatja a barokk 
házakkal övezett utcákat, lenézhet a városra  
a Tűztoronyból, bepillanthat a korabeli pol-
gárság mindennapjaiba a Fabricius-házban  
és Sopron impozáns spirituális örökségébe  
a Kecske-templomban és a kora gótikus  
Ó-Zsinagógában. 

JÁRJA BE AZ ESTERHÁZYAK  
LEGPAZARABB KASTÉLYÁT!

Fertődön áll Közép-Európa harmadik legna-
gyobb barokk-rokokó kastélyegyüttese.  
A főúri család művészetek iránti rajongásának 
köszönhető a 126 gazdagon díszített szoba, 
a gyönyörű kert a Marionettszínházzal és a 
zeneterem, ahol a mai napig komoly- és köny-
nyűzenei koncerteket tartanak.

TEKERJEN ÉLMÉNYTŐL 
ÉLMÉNYIG A FERTŐ-TÓ KÖRÜL!

A 115 km-es – hajóval lerövidíthető – ka-
land biciklisbarát utakon, sík terepen vezet. 
Fertőbozon egy kilátó, Illmitzen családbarát 
strand, Ruszton meseszép óváros csábít arra, 
hogy leszálljon kicsit a nyeregből. 

Bükfürdő és Sárvár több ezer négyzetmé-  
teres vízfelülettel büszkélkedő fürdőkomp-
lexumai a gyógyvizek köré épültek, de külső 
és belső élménymedencéikkel, csúszdáikkal, 
szaunavilágukkal családok, párok, baráti 
társaságok számára is tökéletes kikapcsoló-
dást kínálnak.

A kékfrankos a legelterjedtebb szőlőfajta 
Magyar országon – szinte minden borvidé-
ken megtalálha tó, mégis Sopronhoz kötődik 
leginkább. A helyi bo rászatok legtöbbször 
friss, könnyed, gyümölcsös, de nem ritkán 
érlelt, koncentrált stílusú borokat készítenek 
belőle.

VEGYE BE SOPRON 
ÓVÁROSÁT!

MERÜLJÖN, CSÚSSZON,  
CSOBBANJON TÉLEN ÉS NYÁRON!

ISMERJE MEG A SOPRONI  
KÉKFRANKOS EZER ARCÁT!
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