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SOPRON-FERTŐ
ÉS BÜK-SÁRVÁR

Magyarország északnyugati csücskének természeti kincseit és épített örökségét
látni kell. Sopron barokkos belvárosát a Tűztorony tetejéről. A Fertő tó nádasait pirkadatkor. A Nádasdy-vár falfestményekkel és stukkókkal borított dísztermét. Mesés
kastélyparkokat főurak fényűző szobáinak ablakából.
Gyönyörködjön a klasszicista, rokokó és barokk kastélyokban és hagyja, hogy elkápráztassák a pompás dísztermek és udvarok.
De Sopron-Fertő és Bük-Sárvár térsége nem csupán szemet gyönyörködtető élményeket tartogat.
Hallgassa csak! Az Esterházy-kastélyból Haydn-koncerthangjai szűrődnek ki. Fertőrákoson egy musical dallamait verik vissza a barlangfalak.
Ha a Fertő tónál biciklizik, vagy szolárhajóról kémleli a tájat, Közép-Európa legnagyobb madárrezervátumának „kórusa” ejti ámulatba.
Érezze a bőrén! A gyógyvíz meleg simogatását Sárváron vagy Bükfürdőn. A fakérgek
és kavicsok masszírozását a mezítlábas ösvényen a Károly-kilátó közelében.
Lélegezze be! A Lővérek kristálytiszta levegőjét. A Sárvári Arborétum 200 éves akácait.
A múltba repítő gőzösszagot a Széchenyi Múzeumvasúton.
Kóstolja meg! A gyümölcsös soproni kékfrankost. A soproni csokiműhely világbajnok
sárgabarackos finomságát. A zöldségekben gazdag csülkös bablevest.
Utazzon családdal vagy barátokkal, télen vagy nyáron, ebben a kiadványban bőven
talál majd olyan programokat, amelyekért minden évszakban megéri felfedezni
a térséget.
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5 ÉLMÉNY, AMIT
NE HAGYJON KI
VEGYE BE SOPRON
ÓVÁROSÁT!
A védfalak mögé kerülve bejárhatja
a barokk házakkal övezett utcákat,
lenézhet a városra a Tűztoronyból,
bepillanthat a korabeli polgárság
mindennapjaiba a Fabricius-házban,
Sopron impozáns szakrális örökségébe
a Kecske-templomban, a kora gótikus
Ó-Zsinagógában és az Árpádkori Szent Mihály templomban.

1630

hektárnyi szőlőterület

TEKERJEN
ÉLMÉNYTŐL ÉLMÉNYIG
A FERTŐ TÓ KÖRÜL!
A 115 km-es – hajóval lerövidíthető – kaland biciklisbarát utakon,
sík terepen vezet. Fertőbozon
egy kilátó, Illmitzen családbarát
strand, Ruszton meseszép óváros csábít arra, hogy leszálljon
kicsit a nyeregből.

115 km

2001 óta

BARANGOLJON AZ ESTERHÁZY
CSALÁD POMPÁS KASTÉLYÁBAN!
Fertődön áll Közép-Európa harmadik legnagyobb
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 könynyűzenei koncerteket tartanak.

tókerülő kerékpárút

a Fertő-táj UNESCO világörökségi helyszín

1280-ban

300 éves

MERÜLJÖN, CSÚSSZON, CSOBBANJON
TÉLEN ÉS NYÁRON!

Esterházy-kastély

58 m

Bükfürdő és Sárvár több ezer négyzetméteres vízfelülettel büszkélkedő fürdőkomplexumai a gyógyvizek köré
épültek, de külső és belső élménymedencéikkel, csúszdáikkal, szaunavilágukkal családok, párok, baráti társaságok számára is tökéletes kikapcsolódást kínálnak.

2,5 km

épült a Kecske-templom

magas a soproni Tűztorony

hársfasor a Széchenyi-kastély kertjében

A kékfrankos a legelterjedtebb szőlőfajta Magyarországon – szinte minden borvidéken megtalálható, mégis Sopronhoz kötődik leginkább. A helyi borászatok legtöbbször friss, könnyed, gyümölcsös,
de nem ritkán érlelt, koncentrált stílusú borokat
készítenek belőle.

5200 m2

vízfelület Bükfürdőn

Storno-ház, Sopron
Fertő tó

ISMERJE MEG A SOPRONI
KÉKFRANKOS EZER ARCÁT!

8 Sopron-Fertő turisztikai térség
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A polgárság bástyája –
Sopron történelmi belvárosa
VOLT FESZTIVÁL –
A HARD ROCKTÓL
A JAZZIG
Változatos zenei és programkínálatával bő 20 év
alatt Európa legjobb közepes méretű fesztiváljai
közé fejlődött, ahová nyaranta 150 000 bulirajongó
és számtalan sztárfellépő
érkezik a kontinens minden szegletéből.

Járja körbe az óvárost a Várfalsétányon, majd vesse bele
magát a barokk házak között vezető kanyargós utcák
labirintusába. Ha a város szimbólumának számító
58 méteres Tűztornyot követi, hamar kibukkan
a Fő téren.
Az 1680-ban újraépített torony tetejéről nemcsak
a belvárosra, de a villákkal tarkított hegyoldalra,
a Lővérekre is pazar kilátás nyílik. A tér közepén
Magyarország legrégibb Szentháromság-szobra áll,
a túloldalon pedig az 1280-ban épült monumentális
Kecske-templom, melynek kolostora az ország legszebb
gótikus alkotásának tartott káptalanterméről híres.
A Fő teret övező épületek más kincseket is rejtenek:
megtekinthet egy antik
bútor- és dísztárgygyűjteményt a Storno család
egykori otthonában, egy
Miért hívják sopront a hűség városárégészeti és egy polgári
nak? A trianoni békeszerződés Sopéletet bemutató kiállítást
ront és környékét Ausztriához csatolta
a Fabricius-házban, valamint egy „év kiállítása”
volna, de a főleg egyetemistákból
díjat nyert gyermekmúzeuálló felkelők szó szerint kiharcolták a
mot az Eggenberg-házban.
népszavazást. 1921-ben a város

CIVITAS FIDELISSIMA
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1. Tűztorony
2. Kecske-templom
3. Storno-ház
4. Fabricius-ház
5. Eggenberg-ház
6. Ó-Zsinagóga
7. Szent György-templom
8.	Várfalsétány eleje,
Bünker-köz
9. Széchenyi tér
10. Deák tér

Má

Ha telítődött a látnivalókkal, pihenjen egyet a Széchenyi
tér kávézóinak, cukrászdáinak egyikében, vagy Európa
második leghosszabb terén, a Deák téren!

Vá r k

Er z

72,8 %-os többséggel kinyilvánította,
Magyarországhoz akar

A Fő térről induló négy
hogy továbbra is
csendes utca közül a csalótartozni.
ka nevű Új utcán feltétlen
érdemes végigsétálni: itt
található a Közép-Európában egyedülálló, kora gótikus Ó-Zsinagóga díszes
tóratermével és rituális fürdőjével.

SOPRON BELVÁROS

10 Sopron-Fertő turisztikai térség
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Esterházy-kastély:
a magyar Versailles

Látogasson el Fertődre, és lépjen be a 18. századi
barokk lenyűgöző világába a háromnyílású
főkapun át!
A kastélyszárnyak által körülölelt díszudvarban
nagyszerű fotók készülhetnek, háttérben a
gazdagon faragott szökőkutakkal, a többezer
virág díszítette pázsittal és a puttókkal ékesített
díszlépcsővel.
A pompás épületben 126 szoba állt az Esterházy
család rendelkezésére. Járja végig a rokokó
stílusú termeket, melyek közül kiemelkedik a
„kínai szoba”, valamint az emeleti díszterem a
hozzá kapcsolódó zeneteremmel.
Komoly- és könnyűzenei koncertek tucatjaival
őrzik a kastély hagyományait, amelynek egykor
maga Joseph Haydn volt az udvari zeneszerzője.

Esterházy-kastély, Fertőd

Folytassa a felfedezést a park legyezőszerűen
nyíló sugárútjain a kápolnák, kegyszobrok, a
hajdani lovarda, a múzeum és a Marionettszínház felé.

SZÉCHENYI-KASTÉLY:
A „LEGNAGYOBB MAGYAR” OTTHONA
A Széchenyi család regényes múltját idézi
a korai klasszicista nagycenki kastély,
mely Magyarország kastélyépítészetének
egyik pompás alkotása. A család tagjai
politikusként, államférfiként, főpapként és katonaként szereztek érdemeket, amelynek elismeréséül grófi címet
kaptak. Legismertebb közülük Széchenyi
István, akit a modern Magyarország
egyik megteremtőjeként ismerünk.
A gyönyörű barokk kertet a virágokon
túl tulipánfák, vasfák, himalájai fenyők,
kaukázusi jegenyefenyők is színesítik, de
az igazi különlegesség a 2,5 km hosszú,
kettős hársfasor.

FERTŐRÁKOSI PÜSPÖKI KASTÉLY:
PÜSPÖKÖK REZIDENCIÁJA
A Fertőrákoson álló, többször újjáépített
kastély egészen az Árpád-kortól kezdve
szolgált a győri püspökök rezidenciájaként. Az egyszintes, rokokó stílusú épület
mellett barokk díszkert is található, kicsit
távolabb a Fő utcán pedig egy középkori
eredetű templomba térhet be.

13

12 Sopron-Fertő turisztikai térség

A Fertő-táj – élet a tó körül

A Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház nézőterén egyedülálló színház- és koncertélményben lehet része, míg a
barlang mélyén kialakított Témaparkban életnagyságú
ősbálnát, időalagutat és ősmaradványokat is talál. Ha
kiért a barlangból, kövesse a „Sziklai Benge” tanösvényt,
melynek kilátópontjain a Fertő tó csodás panorámája
tárul a szeme elé.

Fertőrákosi kőfejtő

Amellett, hogy ritka növény- és állatfajok élőhelye,
ezen a tájon máig őrzik a szőlőművelés, állattartás,
halászat és kézműipar évszázados hagyományait.
Nem is csoda, hogy 2001-ben UNESCO világörökségi
helyszínné nyilvánították.

KONCERTEK, ŐSLÉNYEK ÉS TANÖSVÉNY
EGY HELYEN

KÖZÉP-EURÓPA LEGNAGYOBB MADÁRREZERVÁTUMA
A Fertő tó különlegessége, hogy Magyarországra eső vízfelületét 80%-ban nád fedi, ezért a belső tavakat egy
240 km-es csatornahálózattal tették megközelíthetővé.
A sűrű nádasok miatt a Fertő-táj a vízimadarak paradicsoma: 250 fajt tartanak számon. Ha megáll egy percre,

KÜLÖNLEGES FAJOK

megpillanthat egy kócsagot, foltos nádiposzátát vagy akár egy réti sast is.

FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK
A tájvédelmi körzet parkokkal, botanikus kertekkel, lápokkal, szikesekkel, kunhalmokkal, földvárakkal és persze

halak

gazdag állatvilággal csábít kirándulásra.

csuka, réti csík, süllő,
lápi póc, compó, garda

Induljon kenuval hajnali madárlesre, vagy kémlelje elektromos meghajtású szolárhajóról a tájat és az élővilágot!
Kis szerencsével olyan őshonos fajokat is megpillanthat, mint a szürkemarha, a bivaly vagy a racka juh.

KÓCSAGVÁR

madarak

vörös gém, kékes rétihéja,
vörösnyakú lúd

Kezdje a túrát Sarródon, hazánk egyik legnagyobb nádfedeles épületegyüttesénél, ahol programtippeket kaphat,
biciklit bérelhet, ajándékboltban válogathat, továbbá egy természetismereti ösvényen ismerkedhet a környék
flórájával és faunájával.

LÁSZLÓMAJOR
Sarród mellett, az Esterházyak egykori birtokán interaktív módon mutatják be a régi magyar mesterségeket,
a karámsoron pedig szürkemarhával, házi bivallyal és mangalicával ismerkedhet a család – de gyerekeknek jó móka
az élményösvény természetismereti játékain is végigmenni.

emlősök

északi pocok, vidra, nagyfülű
denevér, mogyorós pele

14 Sopron-Fertő turisztikai térség

Kalandok a szabadban
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FERTŐ, A BICIKLISEK TAVA
Induljon egy 115 km-es kalandra a
tó körül, vagy válassza a rövidített
túrát, és hajózzon át Ausztriába!
A kör főként sík vidéken, kiépített
kerékpárutakon és csendes mellékutakon vezet.
A fertőbozi Gloriette-kilátó, ahonnan tiszta időben Pozsony is látszik, feltétlenül megér pár extra
kilométert, míg az osztrák oldalon
olyan látnivalók várják, mint Ruszt
középkori falakkal körbevett belvárosa és Szentmargitbánya római kori
kőbányája.
Ha kimelegedett a biciklizésben,
Illmitz élményjátszóterekkel és csónakkölcsönzővel felszerelt strandját
ajánljuk.

KÁROLY-MAGASLATI ÖKOTURISZTIKAI LÁTOGATÓKÖZPONT

A háromszintes kilátóból jól belátható az
erdő, melynek élővilágát az épület lábánál
található Kőhalmy Vadászati Múzeumban
ismerheti meg. A közeli erdei játszótéren azt
is megtapasztalhatja, milyen érzés végigjárni egy mezítlábas tanösvényt.

Sörházdombi-kilátó, Sopron

EGY ERDŐ, ÉVENTE
1 MILLIÓ VENDÉGGEL

A Soproni Parkerdő a kristálytiszta
levegőjű Lővérekkel összefonódva
méltán kedvence a gyógyulni és
a sportolni vágyóknak: 400 km-es
turistaútvonalán sí-, szánkó- és lovaspályák, valamint emlékhelyekkel és
forrásokkal tarkított sétautak váltják
egymást.
Ha nagyobb kihívásra – vagy tempóra –
vágyik, edzhet erdei tornapályán, vagy
downhill pályán ereszkedhet le a hegyen.

ADRENALIN TOPLISTA
Nyomkeresés hivatásos
vadászokkal szarvasbőgést követve

Vadregényes kenutúra
a Fertő tó nádasai között

Sétarepülés Fertőd felett

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kincskereső túra a Soproni
Parkerdőben

Tereplovaglás a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban

Száguldás kiépített downhill pályákon 11 km hosszan

PÁNEURÓPAI PIKNIK
EMLÉKHELY
1989-ben itt törte át
a tömeg a vasfüggönyt
Ausztria felé – így vált
Fertőrákos határa a közös
Európa eszméjének fontos szimbólumává. Határőrtorony, a vasfüggöny
egy darabja, a Szabadság
harangja, Akadémiai Emlékerdő és egy monumentális szoborkompozíció segít
elképzelni a történelmi
pillanatokat a látogatóknak.

16 Bük-Sárvár turisztikai térség
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Bükfürdő – gyógyító
víz és friss levegő

GYÓGYFÜRDŐZÉS
A FERTŐ-TÁJON
Hegykő fürdője mindig megér egy
pihenőt túra közben: nyáron ásványvizes
medencében hűsölhet, míg hóesésben
hangulatos élmény a nyitott termálmedencében melegedni.

TERMÁLFÜRDŐ 34 MEDENCÉVEL

Bükfürdő Thermal & Spa, Bükfürdő

Kőolajat kutattak, ám helyette 65-70 méter magas vízoszlop tört
a felszínre 1300 méter mélyről. Az 58°C-os, több mint 15 000 mg/l
ásványi anyagot tartalmazó természeti kincs köré mára egy 14
hektáron elterülő, minden igényt kielégítő fürdőkomplexum épült.

ÉLMÉNYEK A FÜRDŐZÉS ELŐTT

Mielőtt jegyet vált a termálfürdőbe, fedezze
fel az ötletesen „berendezett” zöldterületeket:
a Széchenyi parkban látványos térplasztikával fotózkodhat, a Kneipp és Nordic Walking
Parkban kavicsokon, fenyőkérgeken, homokon
masszíroztathatja a lábát, és egy gigantikus
műalkotás, az Organikus Pont lebegő gumóiban relaxálhat – de a 600 éves Szent Kelemen-templom parkja is megér egy sétát.

GYÓGYHATÁS KÍVÜLRŐL, BELÜLRŐL

A bükfürdői gyógyvíz egyedi összetételének
köszönhetően számtalan betegségen segíthet:
gyulladáscsökkentő hatású, javítja a csontok
anyagcseréjét, a keringést, az izomműködést
és az emésztést. Ahhoz, hogy biztosan megtapasztalja a víz áldásos hatását, 1-3 hetes kúrára
van szükség. A gyógyvíz szájon át is hatásos:
emésztési zavarok, fekélybetegség esetén
ivókúra javasolt.

A VÍZ SZÓRAKOZTATÓ OLDALA

Bükfürdő gyógyvize bizonyítottan közérzetjavító hatású, ám a
vidám hangulatról nem csak az ásványi anyagok gondoskodnak:
a gyerekek ugrálhatnak óriásbuborékon, csobbanhatnak az
ugráló öbölben, belevethetik magukat mesterséges hullámokba,
suhanhatnak fényeffektes csúszdákon, dobálhatnak a kosárlabda-medencében, valamint felfedezhetik a cápabarlangot és
a vizes játszóteret is. A szülők kikapcsolódásáról többek között
élmény- és pezsgőmedence, kültéri „négy évszak” medence,
szaunavilág és függőágypark gondoskodik.

A wellnesscentrumban
tíz különböző típusú
szauna található, a
legmerészebbek pedig
a 100 °C-os „ördögszaunát” is kipróbálhatják.

18 Bük-Sárvár turisztikai térség
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SÁRVÁR – GYÓGYVÍZ,
PLATÁNOK, HUSZÁROK

EURÓPA EGYETLEN
HUSZÁR KIÁLLÍTÁSA

EGY GYÓGYFÜRDŐ, KÉT GYÓGYVÍZ
Az 1200 méterről feltörő, 43°C-os víz elsősorban mozgásszervi bántalmakra jó, míg a 2000 méterről származó,
83°C-os, magas sótartalmú vizet nő- és bőrgyógyászati
problémákra is használják.
A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő gyógyvize és gőzkabinjai
mindenkit ellazítanak, de az aktív kikapcsolódás hívei
a 6.500 m2-es családi szárnyban és a szabadtéri medencékben, csúszdákon érzik majd igazán elemükben magukat.

Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, Sárvár

VÍZBŐL VÍZBE, KALANDTÓL KALANDIG
Ha gyerekkel érkezik, készüljön rá, hogy nem lesz megállás!
Itt a bébimedence játékokkal tele, ott épp beindul a hullámmedence, de ki kell próbálni a vízi ágyúkat is, a családi
csúszdán pedig akár egyszerre is rajtolhatnak.
Mielőtt beülne az óriási jakuzziba, a kinti részt is fel kell
fedezni: előbb egy fejes a mélyvizes öbölbe, aztán kell egy
csúszógumi a waveslide-ra, és el kell foglalni a kalózhajót az
élménymedencében. Jöhet egy kis strandfoci, és mire megszáradnak a gyerekek, már meg is jön a bátorságuk a 47,6
méteres kamikázéhoz és a 106 méteres csőcsúszdához.

A turisták főként az 1961-ben
felszínre tört gyógyvízért jönnek,
de nem bánja meg, ha mélyebbre
merül a város történelmében.
A Sárvár szívében álló, hangulatos várparkkal övezett, csaknem
700 éves Nádasdy-vár többek
közt Európa egyetlen huszárkiállításával, pazar reneszánsz
árkádsorral és egy barokk
díszteremmel büszkélkedhet,
melynek mennyezetét káprázatos
csataképsorozat borítja.

POMPA ÉS PLATÁNOK
Ugyancsak a Nádasdyaknak
köszönhető a főtéren álló Szent
László-templom mai pompája, míg
a halastavat körülölelő Sárvári
Arborétumban Habsburg Ferdinánd 200 éves platánjai, fekete
fenyői, japánakácai árnyékában
üldögélhet.
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Ínyenceknek
való vidék

A VIDÉK LEGHÍRESEBB
BORAI

KÉKFRANKOS
A Soproni borvidék adottságai leginkább a fehérbortermelésnek kedveznek, azonban a történelem
során úgy alakult, hogy vörösboraiért szerettük
meg igazán. A gyümölcsös, könnyen fogyasztható, eleven savakkal rendelkező soproni borokhoz olyan tradicionális ételeket ajánlanak, mint
a babpogácsa és a roston sült kacsamáj.

Nem véletlenül a környék zászlósbora mindmáig.
A friss, gyümölcsös ízvilágútól az érlelt, nagy koncentrációjú tételekig sokféle arcát megmutatja. Aki
különlegességeket kóstolna, annak érdemes a leghíresebb dűlőkről – például Spern Steiner, Frettner,
Neuberg – származó kékfrankosokból válogatnia.

ZÖLDVELTELINI
A helyi ízek lelkes felfedezői megkóstolhatják a fertői halászlevet, a szilvás bablevest, a Winzerkáposztát, a babstercet vörösboros pörkölttel, és az étkezés megkoronázásaként a gesztenyemousse-t, ami édesszájúaknak szinte kötelező – akárcsak egy csokikóstoló túra Sopron
ultramodern csokoládéműhelyében.

Nyáresti grillezésekhez is remek választás ez a szép
savú, gazdag, gyakran fehér-, fekete- vagy rózsaborsra emlékeztető aromatikájú fehérbor.

SYRAH
A csillámpala altalajon termesztett szőlőből nagyon
izgalmas borok készülnek – akár házasítva is. A borra
jellemző a fűszeresség és a rendkívül intenzív, erdei
gyümölcsös ízvilág. Ha a zöldveltelini a nyár bora,
a syrah az őszi-téli étkezések ideális kiegészítője.

MERLOT

A legenda szerint a kékfrankos szőlő neve onnan
ered, hogy Napóleon
katonái csak az értékesebb,
kék színű frankért kaptak
vörösbort – a fehér színű
háborús pénzzel nem érték
be a gazdák. A történet
hihetően hangzik, de nem
igaz: akkoriban ugyanis
főleg fehérborokat készítettek errefelé.

Esti beszélgetésekhez ajánljuk ezt a – Sopronban
fűszeres, tartalmas, ugyanakkor kerek, selymes,
lágy savakkal rendelkező bort.

PINOT NOIR
Hűvösebb, csapadékosabb területeken érzi jól magát – Sopronban kifejezetten elegáns, finom, pirosgyümölcsös jegyeket hordozó borokat ad. Jellemző
a pinot-ra, hogy színe szinte áttetsző piros, nem túl
vastag, valamint ízében is könnyű, a legtöbb étel
mellé bátran választható.

Tervezze meg soproni bortúráját
a bor.hu weboldal segítségével!
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Látnivalók
a környéken
JÁKI SZENT GYÖRGY APÁTSÁGI TEMPLOM

Az 1220 körül alapított monumentális bazilika a magyarországi román
stílusú építészet kiemelkedő alkotása az ország leggazdagabban díszített
kapuzatával, mellyel szemben a Szent Jakab-kápolna, a város középkori
temploma áll. Felkeresése előtt érdemes tájékozódni látogathatóságáról.

KŐSZEG

A 800 éves Jurisics-vár érdekessége, hogy belső
várát és elővárát is vizesárok vette körül. Kőszeg
történelmi belvárosában sétálva életre kel a
múlt: középkori terekben és páratlan műemléki
együttesekben gyönyörködhet. A kávéházak
mellett a törököket legyőző Hősök Tornyába és
két különleges patikamúzeumba is benézhet.

ÍROTT-KŐ

Kőszegről indulva kellemes túrát tehet az
Írottkő-Geschriebenstein Natúrparkban, érintve
a hegység legromantikusabb színfoltját, a
Stájerházak Erdei Múzeumot és a honfoglaló
vezérekről elnevezett Hétforrást. A 883 méteren
magasodó, a határ által „kettévágott” Írottkő-kilátóból nyugatra az Alpokig, keletre a Balatonig
is ellátni, míg a várromra épült Óház-kilátóból
pazar panoráma nyílik Kőszegre és a Fertő tóra.

Írottkő

JELI ARBORÉTUM

Jáki Szent György Apátsági templom

SZOMBATHELY

Legkülönlegesebb látnivalója az Isis istennő
– eredeti helyén rekonstruált – szentélyét rejtő
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház.
De nem az egyetlen! Miután végigsétált a Romkertben a Borostyánkő út hatalmas, 2000 éves
bazaltkövein, bejárta a Püspöki Palota kiállításait, és bekukucskált a skanzen házainak ajtajain
a múltba, üljön ki a Fő tér, illetve a belváros
számos étterme és kávézója közül a legszimpatikusabbnak a teraszára, és élvezze a nyüzsgést!

A Jeli Varázskert elnevezés nem túlzó – a 2-3
méteres bokrokon nyíló rózsaszín rododendronok lenyűgöző látványt nyújtanak május végén,
míg a 10 méter magasban, 130 méter hos�szan vezető lombkoronasétányon különleges
perspektívából csodálhatja meg a különböző
fenyőóriásokat.

HATÁRON TÚLI LÁTNIVALÓK

Ha belefér az utazásába, ne hagyja ki a szentmargitbányai Familypark szédítő élményeit,
Fraknó várát Európa egyik legnagyobb fegyvergyűjteményével, és a kismartoni Esterházy-kastélyt tavas, pálmaházas parkjával. A komolyzene
rajongóinak szinte kötelező a zarándoklat
Doborjánba, Liszt Ferenc szülőházához.
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Fedezze fel
Győr-Pannonhalma
vidékét is!
PILLANTSON BE AZ EZERÉVES
PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG
IDILLI ÉLETÉBE!

Pannonhalmi Bencés Főapátság

Tegyen egy sétát a levendulától illatozó arborétumban, élvezze a bazilika fenséges csendjét,
merüljön el a könyvtár 400 000 kötetes gyűjteményében, kóstolja meg a ma is ott élő, dolgozó
szerzetesek borát és a helyi alapanyagokból
készülő fogásokat az apátság éttermében.

KORZÓZZON GYŐR
BAROKK SÉTÁLÓUTCÁJÁN!

VÁLTSON JEGYET A GYŐRI BALETT
ELŐADÁSÁRA!

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!

A nagy múltú tánctársulat a világ leghíresebb színpadain turnézik, de ha szerencséje van, beülhet egy
előadásukra, mikor Győrben jár. A klasszikus balettől a
kortárstáncig minden megtalálható a repertoárjukban.

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.

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

