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SOPRON-FERTŐ 
ÉS BÜK-SÁRVÁR

turisztikai térkép



BÜKFÜRDŐ THERMAL & SPA
Bük
A 14 hektáros területen található fürdőkomplexum Nyugat-Magyarország egyik 
legkedveltebb üdülőhelye. Összesen 34 gyógy- és élménymedence, több mint 
5000 négyzetméternyi vízfelület, wellnesscentrum és elismert gyógyászati 
részleg várja a gyógyulni és kikapcsolódni vágyókat. A bükfürdői víz összetétele 
egyedülálló: az alkáli hidrogén-karbonátos, kalcium , magnézium- és fluortar-
talmú gyógyvíz literenkénti ásványianyag-tartalma a 15 ezer milligrammot 
is meghaladja – ez nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően magas érték. 
Szinte valamennyi mozgásszervi betegség – például csontritkulás, porckopás 
– mellett a gyulladások kezelésére is hatékonyan alkalmazható, valamint segíti 
a műtétek utáni rehabilitációt is. A Bükfürdő Thermal & Spa Medical Wellness 
központ 3 szinten és közel 1400 négyzetméteren kínál masszást és különböző 
terápiás kezeléseket, a Szaunavilágban pedig tepidárium, többféle gőzfürdő 
és szauna, hideg vizes merülőmedence és jakuzzi teszi teljessé a feltöltődést.

ESTERHÁZY-KASTÉLY
Fertőd
A fertődi Esterházy-kastély, Magyarország legnagyobb barokk-rokokó műemlék- 
együtteseként hazánk kiemelt turisztikai látnivalója. Helyén eredetileg az 
1720-ban épült sarródi vadászkastély állt. A barokk épületegyüttest „magyar 
Versailles” néven is emlegetik, fénykorában Magyarország egyik legjelentősebb 
kulturális központjaként tartották számon. Első fénykora Esterházy „Fényes” 
Miklós herceghez kötődik, aki 1762-től 1790-ig folyamatosan építkezett, és az 
uralkodói udvarokhoz mérhető rezidenciát hozott létre. Évtizedeken át élt 
és alkotott itt Joseph Haydn a herceg zenészeként. Vezetése alatt a kastély 
zenei élete Európa-szerte rangot szerzett, koncertjeit a Habsburg-udvar is 
előszeretettel látogatta. Az épületben 126 barokk-rokokó stílusban berendezett 
szoba és díszterem volt és 5 hektárnyi franciakert vette körül, amelyet a 19. 
században neobarokk kertté alakították át. A kastély életének napjainkban is 
rangot adnak a klasszikuszenei programok.

FERTŐRÁKOSI KŐFEJTŐ ÉS BARLANGSZÍNHÁZ 
Fertőrákos
A kőszívű ember fiai című film egy jelenetében is felbukkanó Fertőrákosi 
Kőfejtő és Barlangszínház nem véletlenül lett az UNESCO Világörökség része: 
a Győr-Moson-Sopron megyei látványosság páratlan természeti, kulturális és 
civilizációs értékeket rejt. A három részből álló túrán megismerheti a hely kin-
cseit. A túra a felszínen, a sziklai benge nevű cserjéről elnevezett tanösvényen 
indul, ahol megismerheti a Fertőmelléki-dombsor és a Fertő–Hanság Nemzeti 
Park védett növény- és állatfajait. A barlang tetejéről lenyűgöző kilátás nyílik 
a Fertő tóra. Innen a mélybe vezet az út: a barlang belsejében a Témapark 
kiállításon őscápák, ősbálnák és ősdelfinek között sétálva ismerheti meg a 
lajta mészkő keletkezésének története. A Kőbányászat és a Kőfaragás csarno-
kában bemutatásra kerül, milyen eszközökkel és módszerekkel fejtették a lajta 
mészkövet. A program a lenyűgöző akusztikájú Barlangszínházzal koronázható 
meg, ami egyedülálló helyszínt biztosíta a különböző zenei programoknak.

1 10 12

SZÉCHENYI-KASTÉLY
Nagycenk
Nagycenken található a híres Széchenyi-család kastélya, ahol napjainkban 
állandó kiállítás mutatja be a Széchenyi család történetét, és gróf Széchenyi 
István, „a legnagyobb magyar” életének legfontosabb eseményeit. Gróf 
Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója tette a család állandó 
lakhelyévé a nagycenki birtokot. Feleségével, Festetics Julianna grófnővel 
1783-ban költözött be az eredetileg barokk stílusban épített kúriába, ahová 
gazdag műgyűjteményét és könyvtárát is magával vitte. Széchényi Ferenc 
három fia közül Istvánra hagyta örökül a kastélyt, aki modern berendezéssel 
szerelte fel azt. Az épületbe fürdőszobát és vízöblítéses vécét telepítettek, 
a kastély parkjába bevezették a gázvilágítást. A Széchenyi-család klasszi-
cista stílusban megépített mauzóleumát ugyancsak érdemes felkeresnie 
Nagycenken, a plébániatemplom temetőkertjében.
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NÁDASDY-VÁR
Sárvár
Irány Sárvár, a Nádasdy-vár és környéke: a Várpark, a Sárvári Arborétum és 
a Csónakázó-tó! A várat a középkorban kezdték építeni egy lápos, mocsaras 
területen. Innen a város neve: Sárvár, ami annyit tesz, mocsárban épült vár. 
Egyik legismertebb helyisége a díszterem, amely a mennyezeti freskóinak, 
faliképsorozatának és festményeinek köszönhetően Magyarország egyik 
legszebb vidéki főúri terme. Itt található a Nádasdy Ferenc Múzeum is, ahol a 
Nádasdy-huszárok története ismerhető meg, és átérezhető, milyen volt a vidéki 
Magyarország főurainak élete sok száz évvel ezelőtt. A kaputorony közel 200 
lépcsőfokos csigalépcsőjén feljutva a magasból gyönyörű panoráma látható. 
A Várpark és a Sárvári Arborétum toronymagas fái hívogatóak, és a közeli 
Csónakázó-tó is remek kikapcsolódást kínál. Ne hagyja otthon a fürdőruhát, 
ugyanis a Sárvári Gyógy és Wellnessfürdő messze földön híres, és csupán pár 
percnyi sétára van a vártól!
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SÁRVÁRI GYÓGY- ÉS WELLNESSFÜRDŐ
Sárvár
Sárváron 1961-től van jelen a gyógyvíz, ekkor a kőolajkutatások során találtak 
rá az értékes vízre, majd 1968-ban adták át a termálfürdőt. A magas sótartalmú 
gyógyvízből lepárlással állították elő a Sárvári Termálkristályt, amely országos 
ismertséget hozott a városnak. Sárvár vizének gyógyító ereje messze földön 
híres, a sorozatos fejlesztéseknek köszönhetően pedig a Sárvári Gyógy- és 
Wellnessfürdő Magyarország egyik legkedveltebb fürdője lett. Kétféle gyógyvíz 
található itt: 1200 méteres mélységből 43, 2000 méterről pedig 83 Celsius-fokos, 
magas sótartalmú víz tör fel.  A gyógyfürdőszárnyban elsősorban a pihenésé 
a főszerep: a gyógyvizes medencékben és az élménymedencékben a családi 
szárnytól távol zavartalanul élvezhető a meleg vízben a pihentető fürdőzés. A 
családi élményfürdőben mindenki kedvére válogathat a különböző méretű és 
meredekségű csúszdák, családi és gyermekmedencék között. A szabadtéri 
medencékben óriáscsúszdák, különböző sportlehetőségek, játékok kínálnak 
önfeledt szórakozást.
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KÁROLY-KILÁTÓ ÉS KŐHALMY VADÁSZATI MÚZEUM
Sopron
Sopron belvárosától csupán néhány kilométerre több, gyalogosan is elér-
hető, természetközeli kikapcsolódást nyújtó kilátó, túraútvonal, forrás várja 
a látogatókat. A Károly-magaslaton található Károly-kilátó 23 méter magas 
épülete és környéke a város egyik leglátogatottabb kirándulóhelye. Az 1936-
ban épült kilátóból kiváló panoráma nyílik Sopronra, a Fertő tóra, a Soproni-
hegység vonulataira, tiszta időben pedig a Rax és a Schneeberg csúcsai is 
kirajzolódnak. A kilátó lábánál található ökoturisztikai és vadászati múzeum 
faszerkezetű épületében a gyerekek számára is élvezetes, interaktív módon 
kerül bemutatásra a környék növény- és állatvilága. Az épület legfelső szintje a 
terület vadállományát és Kőhalmy Tamás erdőmérnök, vadbiológus professzor 
hagyatékát mutatja be. A Károly-magaslattól könnyű, 4 km-es túrával érhető 
el a rejtett életet élő hazai vadfajokat bemutató, vadasparkot is magában fog-
laló Erdő Háza Ökoturisztikai Látogatóközpont, ahol az erdei életközösséget 
részleteiben szemléltető kiállítás is várja a látogatókat.
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SÁ-RA TERMÁL
Hegykő
Hegykőn, a SÁ-RA Termál fürdőben, a Fertő-táj védett természeti környe-
zetében mindig jó kikapcsolódni. Egész évben ideális választás a fedett és 
nyitott medencékkel rendelkező fürdő, melynek termálvize 2004 óta elismert 
gyógyvíz. A termálfürdő 6 hektáros területen, gyönyörű természeti környezet-
ben található, nyáron a hűs, ásványvízzel feltöltött, feszített víztükrű meden-
cék, télen a fedett wellnessmedence, hóesésben pedig a forró vizű, nyitott 
termálmedence különleges élmény. Az 55 Celsius-fokos hegykői termálvíz 
1434 méter mélyből tör a felszínre, orvosilag bizonyított gyógyhatásának 
köszönhetően nem csupán különféle mozgásszervi betegségek gyógyítására 
alkalmas, rehabilitációs kúraként is jól alkalmazható. A fürdőzés mellett számos 
különféle gyógyászati kezelést – például lazító és nyugtató orvosi és víz alatti 
masszázsokat, víz alatti gyógytornát vagy akár fényterápiát is igénybe vehet.
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ÍROTTKŐ NATÚRPARK
Kőszeg
Az Írottkő Natúrpark Magyarország első natúrparkjaként 1997-ben alakult 
meg a Kőszegi kistérségben, ahol a Kőszegi Tájvédelmi Körzet területét öleli 
fel. Jelenleg is 16 település tartozik a natúrparkhoz, amely érdekesebbnél 
érdekesebb látnivalókat kínál az idelátogatóknak. Az egyesület célja az Írottkő-
Geschriebenstein Natúrpark fejlesztése, mindazonáltal a települések természeti 
és épített környezetének fejlesztése és rendben tartása, idegenforgalmának 
és gazdaságának összehangolt fejlesztése. Fontosnak tartja a környezet- 
és természetvédelmi nevelést és oktatást. Az egyesület életének alapja az 
együttműködés az önkormányzatokkal, kézművesekkel, magánszemélyekkel, 
szakmai és civil szervezetekkel és a turisztikai vállalkozókkal egyaránt.
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VASI SKANZEN
Szombathely
Magyarország egyik legnagyobb szabadtéri néprajzi múzeuma, a Vasi 
Múzeumfalu a megye elmúlt két évszázadának paraszti életformáját és a 
népi építészeti kultúrát mutatja be. A 43 épület egy része a fő utca mellett zárt 
sorokban, másik része az őrségi szereknek megfelelően, elszórva áll. A korhűen 
berendezett porták mellett régi magyar háziállatfajták és a vidékre jellemző 
haszon- és gyógynövények, őshonos gyümölcsfák, a falu szőlőhegyén pedig 
nemrég telepített régi szőlőfajták hozzák közelebb az elmúlt századok falvainak 
világát. A skanzen minden korosztálynak számos élményt tartogat tavasztól 
őszig, de különösen a rendszeres hagyományőrző és kézműves programok 
idején varázsolja el a látogatót. Vesszen bele a pezsgő vásári forgatagba az 
áprilisi Szent György-napon, vagy bóklásszon az ugyancsak látogatók ezreit 
vonzó, novemberi Szent Márton-napi vásáron.
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TÖRTÉNELMI BELVÁROS
Sopron
Tűztorony: A Tűztorony Sopron jelképe. Római alapokra épült, a középkorban 
fontos feladatokat látott el, a torony őrei sasszemükről és zenész vénájukról 
voltak híresek. A századok során leégett, csaknem összedőlt; 2011-ben felújí-
tották, ma történelmi emlékhely.
Kecske templom: Sopron szakrális éke, a Nagyboldogasszony (Bencés) temp-
lom. Látogassa meg a bencés rend Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt 
templomát Sopronban, mely kiemelkedő szerepet töltött be történelmünk 
során!
Storno-ház: A barokk stílusban épült Storno-házat sokan Sopron legszebb 
épületének tartják, de az igazi csodát az épület belső terei rejtik. A kiállítás 
bemutatja a város és a Storno-család történetét, illetve a 19. század végére 
jellemző historizáló lakáskultúrát.
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TÖRTÉNELMI BELVÁROS
Kőszeg
Írottkő-kilátó: Az Írottkő (884 m) nemcsak a Kőszegi-hegység legmagasabb 
pontja, hanem a Dunántúl, illetve Burgenland csúcspontja is.
Németül is így hívják: Geschriebenstein, azaz „Megírt kő”. A hegytetőn 1913-
ban épült kilátó egyszerre két ország területén fekszik.
Vár: A vizesárokkal körülvett kőszegi vár a hazai történelem egyik meghatározó 
végvára volt a törökök elleni harcok során. Az erődítmény falai között megis-
merkedhet Jurisics Miklós, a „kőszegi hős” és a vár viszontagságos történetével.
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