E D E N -i ajánlatok
Vas megyei nyár a középkort idéző Kőszegen
Kőszeg egy kis ékszerdoboz, amelynek hangulatos belvárosa bármikor megér egy sétát különleges
épületeivel, egyedi műemlékeivel.
Önálló felfedezésre is jó lehetőség kínálkozik, elég egy okostelefon vagy a Tourinform irodából egy
kiadvány, és máris hozzájutunk a legfontosabb infromációkhoz a kisváros nevezetességeiről.
Júliusban minden hétfőn 11:00-tól ingyenes vezetett séta indul a Tourinform iroda elől!
A meghirdetett, garantált idegenvezetések (mindig aktuálisan a honlapon megtalálhatóak) ingyenesen,
más időpontokban ez a szolgáltatás díjfizetés ellenében vehető igénybe.
Kérhető előzetes egyeztetés alapján más időpontokban is idegenvezetés egyénileg vagy csoportosan.

Délelőtt belvárosi sétát ajánlunk, amelynek során 10:00-tól (kivéve hétfői napokon) a vár és a
benne lévő múzeum is megtekinthető.
Napi múzeumbérlet váltható, mely érvényes a Jurisics várba, a Tábornokházba (Jurisics tér 4.)
és az Arany Egyszarvú Patikamúzeumba (Jurisics tér 11.).
Ezen kívül mindenképpen érdemes a séta során megtekinteni a következőket:
a várból jobb felé indulva következik a barokk Bencés Székház, majd a Szent Jakab és a Szent
Imre-templom, illetve a történelmi belváros egykori piactere: a Jurisics tér. A téren található a
Városháza, a Sgraffitós-ház, az Arany Egyszarvú Patikamúzeum és a Tábornokház. A Hősök
tornya alatt elhaladva jutunk ki a Fő térre, ahol a Szentháromság szobrot és a Jézus szíve
templomot, valamint az Arany Strucc Szállodát is érdemes megnézni.
[Árak a mellékletben található árlista szerint.]
Bővebb
információ:
http://www.naturpark.hu/;
http://jurisicsvar.hu/hu/jurisicsvar/

http://www.koszeg.hu/hu/turizmus/;

Ebéd a Jurisics vár sarkán áll a Bécsikapu Étterem, amely korhű berendezésével és remek ételeivel
várja ma is a megfáradt és felfrissülésre váró utasokat, úgy ahogyan azok évszázadokon át érkeztek
újra és újra távoli vidékekről a város északi kapuján át, az ún. Bécsi kapun át Kőszegre, a belvárosba.
[Árak: étlap alapján – ld. http://becsikapu.hu/etlap-itallap/]

A délután első elemeként az 1856-ban megalapított egykori Hunyadi Mátyás M. királyi alreál és
reáliskolát ajánljuk 24 hektáros angolparkkal, amelyet Ottlik Géza regényének kapcsán az „Iskola
a határon”-ként ismert meg a mai kor embere. Ma itt a Dr. Nagy László EGYMI működik, amely
uszodát is kapott, ahol többek között gyógyúszást is tartanak. (Nyáron 2 hét kivételével az
uszoda is látogatható.) Útközben megláthatjuk a város jelképévé vált becsületkasszákat.
Innét újra a belváros felé indulva, majd annak határán jobbra kanyarodva, az Árpád téren
keresztül Kőszeg első tanösvénye, a Királyvölgyi Természetvédelmi tanösvény tábláinak kézzel
festett táblaképei mellett lehet eljutni a Királyvölgybe, már inkább a természeti értékekre
koncentrálva.

2009-ben az Írottkő Natúrpark elnyerte „Magyarország legjobban fejlődő ökoturisztikai desztinációja” kitüntetést, ennek alapján
jogosult az „European Destination of ExcelleNce’’ cím használatára.

Innen a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontba is tovább lehet sétálni, mely
bemutatja a Kőszegi-hegység jellegzetes növény- és állatvilágát. Mellette egyedi tanösvények,
természeti játékok és játszótér, valamint alpannonia túra-és szabadidőpark található.
Meglátogatható a mellette található Chernel-kert is, amely Chernel István tulajdona volt
egykoron. A ma arborétumként funkcionáló 2,5 hektáros kert botanikai különlegességekkel és
madárvédelmi mentőközponttal várja az érdeklődőket.
[Árak:
Látogatóközpont és Chernel-kert: Teljes árú jegy 850 Ft/fő (részleteket ld. mellékletben)
Chernel-kert: Teljes árú jegy 400 Ft/fő (részleteket ld. mellékletben)]
[Nyitva tartás:
Május 1. és október 31.:

hétfő szünnap
kedd – vasárnap 10:00-17:00

November 1. és április 30.

hétfő, szombat, vasárnap szünnap
kedd – péntek 10:00-16:00]
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1. nap:

Múltidéző túra a Kőszegi-hegységben

A Kőszegi-hegység egyfelől számos kulturális értéket tartogat a turistáknak, másfelől gyógyító,
szubalpin klímája, forrásvizei igazi felüdülést nyújtanak. A természeti értékek megismerését
természetvédelmi látogatóközpont és a hegység különböző pontjain kiépített 15 tanösvény segíti.
Délelőtt már ajánlott elindulni, hogy kellemes sétát tehessünk a hegyekben. Kőszegről az Óház-

kilátóra a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközponttól a piros alpannonia jelzésen
indulva a Kőszeg – Szénsavas-kút – Szabó-hegy - erdei tornapálya – Óház-kilátó útvonalon
eljuthat a turista a XIII. században a város első váraként épült Felsővár vagy Óvár helyéhez, ahol
ma kilátó áll. (Menetidő kb. 1,5 óra.)
Innét természetesen vissza lehet térni a városba és elfogyasztani egy ebédet a város egyik éttermében
pédául a Strucc étteremben, a Boszorkánykonyhában vagy a Kék Huszár vendéglőben.
Ha valaki vállalja a szendvics készítést, a kilátótól északi irányban az Országos Kéktúra és az

alpannonia útvonalán indulhat. A meglehetősen meredek ereszkedés egy nagy irtást
keresztezve ér ki az erdészeti műútra, ahol a nagy kanyarulatban a középső utat választva a
Kéktúrához csatlakozott Z jelzéseket követve ereszkedhet le a hegység talán legnépszerűbb
kirándulóhelyéhez, a Hétforráshoz.
Az osztrák határhoz közeli, rőtfalvi völgykatlanban fakadó Hétforrás a honfoglaló hét vezérről
kapta a nevét. A kristálytiszta, meglehetősen hideg vizű forrás látta el vízzel a fölötte magasodó
Óvárat vagy Felsővárat.
Innét a K és a Z jelzéseket követve a Gesztenyés és a Pintér-tető közti nyeregbe eljutva és ott
balra fordulva a Z jelzésű Vasfüggöny turistaúton lehet visszaérni a városba.
A gyakorlottabb túrázók akár még a Kálvária-templomot és a mögötte álló Trianoni keresztet is
útba ejthetik akár a túra elején, akár annak végén.
A hegyen való tájékozódáshoz a Tourinform irodában tud megfelelő kiadványhoz, térképhez
hozzájutni, de számos helyen és a http://www.naturpark.hu/ oldalon is megtalálhatóak a szükséges
információk és a térkép is.
Este érdemes egy kellemes vacsorát elfogyasztani a kőszegi Fő terén vagy a Jurisics téren, és meginni
hozzá egy jó kőszegi bort.
2. nap: Pihentető ellazulás a történelmi séták után
Két átgyalogolt nap után mindenkire ráfér egy kis pihenés. A Kőszegtől 30 perces autóútra található
Bükfürdőnek is már történelme van.
Délelőttől kora délutánig, 9-től kb. 16 óráig ajánlunk fürdést (szezontól függően 18:00-21:00 óráig tart
nyitva a fürdő) és a számos egyéb szolgáltatások közül való választást a Bükfürdő Gyógy- és
Élménycentrumban, amely igazi paradicsom a gyógyulni, pihenni, feltöltődni, fürdőzni vágyók számára.
A 14 hektáros, árnyas fákkal borított parkban fekvő fürdőkomplexum 33 medencével, több mint ötezer
négyzetméter vízfelülettel, gyógy-, strand- és élményfürdővel, modern szaunavilággal és wellness
centrummal, elismert gyógyászati részleggel, kempinggel áll a vendégek rendelkezésére. 1965-ben
gyógyvízzé minősítették az egyedi összetételű, több mint 15.000 mg/l ásványianyag-tartalmú
termálvizet, és a medencék, később a fedett fürdő építésével, majd további fejlesztésekkel Bükfürdő
fokozatosan Európa-szerte ismert gyógyfürdő és gyógyhely lett. Számos szolgáltatás várja itt a
vendégeket. Kiváló kikapcsolódás és felfrissülés mindenkinek!
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[Nyitva tartásról tájékozódás a honlapon: http://www.bukfurdo.hu/category/nyitvatartas/, általában
már 8:30-tól várja a vendégeket.]
Ebéd a fürdőn belül a SMEKK bisztróban.
Délután ajánljuk még a Kneipp ® és Nordic Walking park meglátogatását, ahol további regenerálódásra
van lehetőség. Kipróbálható az 510 méter hosszúságú száraztaposó, melynek burkolatához változatos
anyagok kerültek felhasználásra. A parkban különféle gyógy-és fűszernövények is megismerhetők, és
kellemes kikapcsolódást jelent egy kis ejtőzés a friss levegőn, madárdalos környezetben, az árnyas fák
tövében. A parkot kijelölt nordic walking útvonal keresztezi. A park különleges pihenőhelye Nagy
Csaba, büki Munkácsy-díjas képzőművész által megálmodott Organikus Pont.
(A program időtartama tetszés szerinti, kb. 2 óra is lehet.)
[A park meglátogatása ingyenes.]
A vacsora elfogyasztásához az Auróra éttermet javasoljuk.
[Árak az étlap alapján: http://aurora.co.hu/hu/]
Alternatív program:
Termelői Piac és alkalmi vásár, amely 2017. április 21. és október 27. között kerül megrendezésre
minden pénteken a Bükfürdői Tourinform iroda melleti téren. A piacon helyi termelők minőségi
termékei, többek között gyümölcsök, lekvárok, mézek, füstölt húsok, kézműves termékek várják az
érdeklődőket.
[Nyitva tartás:
Péntekenként
április 21. – május 26. 15:00-19:00
június 2. – szeptember 1. 16:00-20:00
szeptember 8. – október 27. 15:00-18:00]
+1 nap: Rendezvény: Kőszegi Ostromnapok / Kőszegi Várszínház
A már 10 éves múltra visszatekintő Kőszegi Ostromnapok alkalmával minden évben augusztus első
hétvégéjén a törökök elleni csata elevenedik meg a városban. Katonai hagyományőrzés, történelmi
emlékezés és egy mindenkit megmozgató nagy közös játék. A résztvevők korhű ruhákban járnak
reggeltől estig, a meghirdetett időpontban pedig a csata is kezdetét veszi a város lakóinak aktív
részvételével. Mindezt kísérő programok teszik színesebbé.
Aktuális program: http://www.naturpark.hu/hirekprogramok/programok
A Kőszegi Várszínház több évtizedes hagyományokra tekint vissza. A nyári esték kellemes hangulatú
kulturális előadásaihoz 2017-től már napközbeni program is társul Elővári Sokadalom címmel. A
Várszínház kínálata minden évben változik. Programfüzet beszerezhető akár a várban, akár a
Tourinform irodában. (Kerekesszékkel is látogatható.)
Aktuális program: http://www.jurisicsvar.hu/hu/varszinhaz/program/
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Alternatív program: Vártúra a szomszédos Ausztriában
A régebben Magyarországhoz tartozó részen számos szép várat találhatunk, amelyek ma is
látogathatók. Egymástól és Kőszegtől is viszonylag rövid autóútra taláhatók. Érdekes kulturális
csemege.
A várak tetszőleges sorrendben meglátogathatók, ajánljuk a következőt:
A güssingi (Németújvár) vár egy régen kialudt vulkáni kúpon áll. A síkságból meredeken kiemelkedő
sziklafalai és a kráter körül elhelyezkedő fennsík, valamint a fekvés maga az osztrák–magyar
határvidéken ideális körülményeket teremtettek egy védekezésre alkalmas vár létesítéséhez.
[Nyitva tartás:
Húsvét hétfő – november 15. kedd – vasárnap 09:00 - 17:00, illetve, ha valamilyen ünnepnap hétfőre
vagy keddre esik, akkor hétfőn is.]
[Árak:
Felnőtt
6,5 EUR/fő
Nyugdíjas
5,5 EUR/fő
Gyermek, diák
4 EUR/fő
Családi
16 EUR/fő
Csoportos (15 főtől)
Felnőtt
6 EUR/fő
Nyugdíjas
5 EUR/fő
Gyermek, diák
3,5 EUR/fő
Vezetés bejelentkezéssel 1,5 EUR/fő, de min. 22,5 EUR
Felvonó felfelé
2 EUR/fő
Felvonó lefelé
1 EUR/fő]
A lékai (Lockenhaus) lovagi vár egy élmény kicsiknek és nagyoknak. El lehet merülni a lovagok és a
hátborzongató vérgrófnő titokzatos világában, vagy próbára tenni a tehetségünket lovagként. Betszi
denevér és a várszellem, Baldi várja kis látogatóit. A lékai várban él Közép-Európa egyik legnagyobb
denevér kolóniája. Nekik szentelik az aktuális különkiállítást, melyen az egész család közelről élvezheti
a denevérek lenyűgöző életmódját.
Nyitvatartás:
november 1. – 13.
minden nap 9:00-16:00
november 14. – december 19. szombat, vasárnap és ünnepnapokon: 10:00-15:00
december 20. – március 3.
zárva
március 4. – április 8.
szombat, vasárnap és ünnepnapokon: 10:00-15:00
április 9.
minden nap 9:00-16:00
május 1. – október 31.
minden nap 9:00-18:00]
Felnőtt 8 EUR
Nyugdíjas és diák (16 éves kortól) 6 EUR/fő
Gyermek (6-16 év) 4 EUR/fő
Család (2 felnőtt + 2 gyerek) 19 EUR/fő
Csoportos jegy (25 főtől) 6,5 EUR/fő
Osztályoknak 4 EUR/fő (Kísérőnek ingyenes)
Denevér-vezetés: minden szombaton 11.00 3 EUR/fő
Történelmi vártúra idegenvezetővel magyarul (15 fő-től, előzetes bejelentkezés alapján) 3 EUR/fő
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Bejelentkezés alapján: Tel. 02616/2394]

Fraknó vára (Burg Forchtenstein) Burgenland egyik jelképe. A Rozália-hegység keleti nyúlványán, egy
magas dolomitsziklán épült vár már messziről vonzza a tekintetet. A vár egyedülállóan szép fekvése és
a várfalakról a parádés panoráma mellett a vármúzeum rendkívül látványos kiállítása miatt is a régió
kihagyhatatlan látnivalója.
Nyitva tartás:
április 1. – október 31.

minden nap 10:00-18:00

november 3. – december 17.

téli vezetés péntek – szombat 11:00, 13:00 és 15:00

Csoportok számára előzetes egyeztetetéssel más időpontokban is lehetséges.
Bejelentkezés: 00-43/2626-812-12; burg-forchtenstein@esterhazy.at]
[Árak a melléklet alapján.]
A teljes csomagajánlatról érdeklődni az Írottkő Natúrparkért Egyesület illetve a Tourinform iroda
munkatársainál: 06-94/563-120 /121; ine@t-online.hu; koszeg@tourinform.hu.
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Melléklet – Jurisics vár belépő és napi múzeumbérlet árlista

Jegyárak a Jurisics Várba
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jogosult az „European Destination of ExcelleNce’’ cím használatára.

Melléklet - Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont és Chernel-kert árlistája

Belépő
Látogatóközpont és Chernel-kert
850 Ft/fő
Kedvezmények












3 éves kor alatt: ingyenes
óvodás: 200 Ft/fő
diák, nyugdíjas: 500 Ft/fő
családi (2 felnőtt + legalább 2 gyermek): 2.000 Ft/család
fogyatékkal élők számára: ingyenes
csoportos jegy (legalább 15 fő esetén): minden kategóriában 100 Ft/fő kedvezmény
csoportvezetőknek minden 15 fő után: 1 fő ingyenes
diák csoporttal érkező pedagógusok részére: ingyenes
Írottkő Natúrpark Turista Kártya: a családi jegyből 200 Ft, minden más kategóriában 100 Ft/fő
kedvezmény
a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagsági kártyájával rendelkező családok esetében a
harmadik és további 14 év alatti gyermekek részére ingyenes
éves bérlet: óvodás, diák, felnőtt és nyugdíjas kategóriában az alapár kétszerese

Chernel-kert
400 Ft/fő
Kedvezmények









óvodás, diák, nyugdíjas: 200 Ft/fő
családi (2 felnőtt + legalább 2 gyermek): 800 Ft/fő
fogyatékkal élők számára: ingyenes
csoportos jegy (legalább 15 fő esetén): minden kategóriában 100 Ft/fő kedvezmény
csoportvezetőknek minden 15 fő után: 1 fő ingyenes
diák csoporttal érkező pedagógusok részére: ingyenes
Írottkő Natúrpark Turista Kártya: minden kategóriában 100 Ft kedvezmény
a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagsági kártyájával rendelkező családok esetében a
harmadik és további 14 év alatti gyermekek részére ingyenes
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Melléklet – Fraknó vára
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Melléklet – Büki Gyógy- és Élményfürdő árlista
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