TÉLI FELTÖLTŐDÉS
KŐSZEGEN ÉS AZ ÍROTTKŐ NATÚRPARKBAN
Kőszeg és az Írottkő Natúrpark télen is,
Magyarország kapuja a keleti Alpok legelső kiváló síterepeihez.
Alig ötven kilométeren belül minőségi sípályák érhetőek el a Wechsel oldalán, Mönichkirchennél.

Méltán nevezik ezt a tájat Alpokaljának.
Alpesi klímája, hóviszonyai, a Kőszegi-hegység gyönyörű dombjai és kristályosan csobogó patakjai
mind-mind romantikus téli sétákra, csendes hegyi túrákra és sífutásra hívogatnak.
Nem csoda, hogy Kőszeg egyben a magyar sísport bölcsője is! Jó száz éve itt élt és dolgozott Chernel
István… Közben, a kőszegi síugrók itt nevelkedett reménysége éppen téli olimpiai kvalifikációért küzd.
A hamarosan hivatalosan is megnyíló kőszegi fedett Jég-csarnok
minden időjárás mellett kiszolgálja a téli sportok szerelmeseit!
Kőszeg télen is az a barátságos történelmi kisváros, ahol jó megpihenni, és ahol jó feltöltődni!
Kisebb és nagyobb szálláshelyeink között mindenki talál a család ízlésének leginkább megfelelőt: egy
alpesi gerendaházat Velemben, vendégházakat a hegyoldalban vagy netán skandináv letisztultságot
mutató családi apartmanokat Magyarország egyik legszebb középkori terén és belvárosában…
Kőszeg terápiás uszodája télen is várja a vendégeket. Az Írottkő szálloda wellness részlege pedig nem
csak a szállóvendégek részére nyitott. A közeli, forró termál élményfürdők, így Lutzmannsburg,
Tatzmannsdorf és Bük, több napra is remek programot nyújtanak!
Kőszeg a hagyományos polgári bálok szinte Balatonfüredhez fogható otthona. A tradicionális bálokba
bekapcsolódó vendég itt kicsit kőszegivé is válik… A hamarosan megújuló Bálház (a Ballhaus) régóta
őrzi nevét: a muzsika és finom tánc otthona volt, ahol egykor fellépett a közelben született Liszt
Ferenc is… Ma a Jurisics vár lovagterme az, amely minden igényt kielégít a bálokra érkező távoli
vendégek szemében is. Túráink és báljaink mellett, a Páratlan Párlatnap, a Farsangfarka és a
Lukácsházi böllérverseny a legnagyobb látogatottságot vonzó téli rendezvényeink!
Kőszeg kulturális kínálata gazdag, múzeumai és kiállításai télen is tárt ajtókkal várják a látogatókat.
Szombathely országos hírű színháza és koncertterme pedig fél órán belül elérhető, akár autóbusszal.
Kőszeg és az Írottkő Natúrpark januárban és februárban is, pihentető téli feltöltődésre várja Önt!
Részletek és programok:
www.naturpark.hu ! www.koszeg.hu

…AZ ÍROTTKŐ ÉS KŐSZEG HAVASAN IS A DUNÁNTÚL CSÚCSA…

