Tisztelt Olvasó!
Magyarország egy olyan szegletébe hívjuk Önt,
ahol a mindennapokat átlépve nyugalomra,
csöndre talál az utazó, ahol megpihenve, a fûbe
leülve elidôzhetünk gondolatainkba merülve,
ahol egy pillanat alatt megelevenedik a történelmi múlt és megannyi apró szépség vár ránk.
Az elragadtatott pillantás,
amit a látogató a kôszegi
Szabó-hegyrôl az ezeréves
város tornyaira, reneszánsz
polgárházaira vet, a séta
meghittsége,
nyugalma,
amit a bozsoki kastély ôsparkjában tesz, a Cákot ölelô hegyek fenséges nyugalma, a nemzetiségi falvak hagyományai – mindez együtt az Írottkô Natúrpark.
Az Alpokalja szelíd nyúlványai kincseket ôriznek: a kôszegi ezeréves Óház-tetôt, a velemi
Szent Vid-hegyet, ahol már 3000 évvel ezelôtt
is járt ember, a római kori vízvezetéket Bozsokon, s Lukácsháza avar kori emlékeit. Múlt és
jelen, táj és ember szétválaszthatatlanul
összetartozik e tájon.

A látogató számára sokféle programot kínál a
térség. E kiadvány, melyet kezében tart, arra
buzdítja Önt, hogy kerékpáron vagy gyalog fedezze fel a natúrpark értékeit.
Miért ne üljön autóba, ha az Írottkô Natúrpark
megismerésére indul?
– A natúrparkban nincsenek távolságok: 15
km-es távolságon belül
megtalálhatja a látnivalókat.
– A natúrpark tiszta,
egészséges levegôjét
szívhatja magába.
– Hallja a madarak csicsergését, érezheti az
erdô illatát.
– Alaposabban, jobban
megismerheti a tájat.
– Közelebb kerülhet a vidéki életmódhoz, megismerheti az itt élô embereket.
– Testi-szellemi felüdülést, kikapcsolódást
jelent.
– Egészségesebben él, jobb lesz a közérzete.
– Nem szennyezi a környezetet.
– Megkóstolhatja a zamatos kôszegi borokat.
– Olcsóbb, hisz nem fogyaszt benzint, nem kell
parkolási díjat fizetni.
Gyalog vagy kerékpáron, egy a fontos: kerekedjen fel és ismerje meg az Írottkô Natúrparkot!
Kellemes kikapcsolódást, jó pihenést kívánnak
az Írottkô Natúrpark Információs Központ
munkatársai

Két keréken
Az Írottkô Natúrpark területén 1998-ban készült
el a Natúrpark kerékpárút. A Kôszegfalvától induló kerékpárút Kôszeg városon áthaladva a natúrpark települései közül Cákot, Velemet, Bozsokot érinti közvetlenül.

zótavat. Az itt kialakított Kerékpáros centrum
ideális lehetôséget nyújt eddigi utunk fáradalmainak kipihenésére, felfrissülésre, valamint
erôgyûjtésre az elôttünk álló hosszú útra. (Várha-

Az útvonal leírása
Kôszegfalva–Kôszeg–Gyöngyös patak–Hotel Aranysárkány–Rákóczi út–Munkácsy M. u.–Kossuth utca
–Fô tér–Várkör–Gyöngyös utca–Árpád tér–Csónakázótó–Kerékpáros centrum
Csónakázótó–Árpád tér–Károly Róbert tér–Várkör–Ady E. u.–Temetô u.–Szabó-hegy lába–Mohás
út–Pogányok–Cák–Velem–Bozsok
A Kôszegfalva határából induló kerékpárút a vasútvonallal párhuzamosan halad, majd a Gyöngyös patak felett ívelô hídon át jutunk Kôszeg
városába. A Rákóczi–Munkácsy–Kossuth utcákon
végighaladva a város Fô terére érünk, ahol balról
azonnal megpillantjuk a Jézus
Szíve-templomot. Érdemes a
kerékpárút kijelölt útvonaláról kicsit letérni, és egy rövid
sétát tenni a Jurisics téren,
ahol számos értékes mûemlékkel találkozunk. Többek között itt áll a Városháza, a Tábornokház, a homlokzati díszítésérôl híres ún. Sgraffitós-ház, a Városkút,
valamint a Szent Imre- és a Szent Jakab-templom.
Visszatérve a kerékpárútra a Várkörön haladhatunk, majd a Gyöngyös utca–Árpád tér–Sziget
utca–Meskó utca útvonalon érjük el a Csónaká-

tó megnyitás: 2002 nyarán). Túránk folytatásához
az Árpád térig kerekezzünk vissza. A Károly Róbert térre érve a történelmi kisváros múltjának
egy értékes emlékével találkozunk, a várfal mögött haladunk el. Mindenképp álljunk meg a Jurisics-várnál. Itt mûködik a Városi Múzeum, amely
a város legjelentôsebb emlékeit, dokumentumait
mutatja be, valamint itt ôrzik a híres Szôlô Jövésnek Könyvét. A Várkörre visszatérve a Hunyadi úton forduljunk jobbra, az út enyhén emelkedik, de érdemes felkapaszkodni, mert a Chernelkert és arborétum értékes
gyûjteménye bemutatja a
Kôszegi-hegység növényés állatvilágát. Az arborétumnál balra fordulva a
Park utcán végighaladva a
Temetô útra érünk, ahol
ismét a kerékpárútra csatlakozunk.

Amennyiben nem választottuk a kitérôt a Chernel-kert felé, úgy a Várkörrôl térjünk le az Ady
E. utca, majd jobbra a Temetô utca irányába.
(Innen Cák 4 km, Velem 6 km, Bozsok 9
km). A Szénsavas kútnál ismét felfrissíthetjük magunkat, és teletölthetjük kulacsainkat.
A Mohás-úttól már a
kerékpárút ún. tájfeltáró szakaszába lépünk,
pontosabban kerekezünk, számítsunk rá, hogy
ennek megfelelôen utunk már nem aszfaltozott, hanem kavicsos, de jól járható erdei úton
folytatódik. A Pogányok szôlôhegy pincéi elôtt
kanyarodjunk el balra. Egy szakaszon autóúton
kell haladnunk, de e rövid kitérô után az út ismét visszatér az erdôbe. Így érünk el Kôszeghegyalja egyik legkisebb településére, Cákra.
Megpihenhetünk a játszótéren, de a boronafalú
pincéknél is. A táblák jelzéseit követve indu-

lunk tovább Velembe, ahol a falu fôutcáján haladva ismét beiktathatunk egy rövid pihenôt az
Alkotóház parkjának árnyas fái alatt. De Bozsok
már csak 4 km.
A kerékpárút a Hôsök kapuja alatt folytatódik
Bozsok irányába. Jó minôségû, helyenként aszfaltozott, egy hosszú szakaszon pedig erdei
úton haladunk tovább. A községbe a Sibrik-kastélyszállónál érünk, melynek parkja védett természeti érték.
A kerékpárút mellett kerékpáros elsôsegélynyújtó
hely található.

Ezzel teljesítettük a 13 km-es távot, bejártuk a
Natúrpark kerékpárutat. Utunkat tetszés szerint folytathatjuk a bozsoki szôlôhegy irányában a határ felé, vagy Bucsu felé, ami kb. 7 km,
jó minôségû, aszfaltozott autóút, de azon az
eddigieknél kicsit nagyobb forgalomra számítsunk. Innen csatlakozhatunk a Vashegy kerékpárútra Vaskeresztes–Ják–Szentpéterfa irányába.
De visszakerekezhetünk Kôszegre is, az út kb.
9,5 km hosszú.

Kôszegi Kerékpáros Egyesület
Kapcsolattartó: Stampf Ferenc
Tel.: 30/9978-651
Az egyesület rendszeresen szervez a natúrpark
területén lévô természeti és történelmi látnivalókat érintô, valamint ausztriai kerékpár- és
gyalogtúrákat.

Kedvelt útvonalak
Kôszeg–Rattersdorf–Mannersdorf–Unterloisdorf–
Lutzmannsburg–Zsira–Répcevis–Peresznye–Horvátzsidány–Kôszeg (az útvonal hossza kb. 42 km)
Kôszeg–Rattersdorf–Lockenhaus–
Rechnitz–Bozsok–Velem–Cák–
Kôszeg (az útvonal hossza
kb. 45 km)
Kôszeg–Horvátzsidány–Kiszsidány–Csepreg–Bükfürdô–Kôszeg (az útvonal hossza kb. 50 km)
Kôszeg–Bozsok–Bucsu–Narda–Felsôcsatár–Vaskeresztes (az útvonal hossza kb. 25 km)

Kerékpáros szaküzlet
Vasbolt – Kôszeg, Várkör 33., Tel.: 94/563-107
Juhász Miklós vállalkozó
Kôszeg, Velemi út 16., Tel.: 94/362-714
Kerékpárkölcsönzés
Vasbolt – Kôszeg, Várkör 33., Tel.: 94/563-107
Írottkô Natúrpark Információs Központ – Kôszeg,
Jurisics tér 7., Tel.: 94/563-121
Kerékpáros centrum – Kôszeg, Csónakázótó
Aranypatak vendéglô – Bozsok, Rákóczi u. 29.
Tel.: 94/363-341
Kerékpárszerviz
Juhász Miklós vállalkozó
Kôszeg, Velemi út 16., Tel.: 94/362-714

Határátlépôhelyek
Kôszeg: nemzetközi személy- és áruforgalom (0-24 h)
Bucsu: nemzetközi személy- és áruforgalom (0-24 h)
Bozsok/Rechnitz: Magyar és Európai Uniós állampolgárok részére (6-10 h)
Zsira: gyalogos és kerékpáros átkelô
Kerékpárszállítás
A Szombathely–Kôszeg között közlekedô vasútvonalon szállítható kerékpár

Kerékpárbarát szálláshelyek
Kóbor Macska Fogadó (kölcs. kerékpár: 4 db)
9730 Kôszeg, Várkör 100., Tel.: 94/362-273
Egyéb szolgáltatások: zárható kerékpártároló,
igény szerint túravezetés, kerékpáros turistáknak 10% kedvezmény.
Kôszeghegyalja Vendégház (kölcs. kerékpár: 6 db)
9733 Horvátzsidány, Petôfi S. u. 10.
Tel.: 94/565-090
20 db kerékpár tárolására alkalmas zárt helyiséggel rendelkezik,
elô- és utószezonban 10%, fôszezonban 5% kedvezményt ad
kerékpáros turisták részére. Vállalja programok szervezését, igény szerint túravezetést is. A településen megoldható a szervizelés is.
Ró-hegy Vendégház (kölcs. kerékpár: 2 db)
9725 Kôszegszerdahely, Kossuth L. u. 1.
Tel.: 94/363-524
Egyéb szolgáltatások: zárható kerékpártároló, túraútvonal ajánlatok készítése, kerékpáros turisták
részére 10% kedvezmény.
Szilvia Panzió és Camping (kölcs. kerékpár: 5 db)
9727 Bozsok, Rákóczi F. u. 120., Tel.: 94/361-009
Zárható kerékpártárolót biztosítanak.
Mohás Vendégház (kölcs. kerékpár: 10 db)
9730 Kôszeg, Mohás út 83.
Tel.: 94/364-621, Mobil: 30/927-9035, Zárt tárolót biztosít, igény szerint vállal túravezetést.

Kern Vendégház (kölcs. kerékpár: 10 db)
9726 Velem, Rákóczi F. u. 56. Tel.: 94/363-612
Egyéb szolgáltatások: zárt tárolót biztosít, 510%-os kedvezményt ad kerékpáros turisták
részére, igény szerint vállal túravezetést és
szervizelést is.
Boróka Villa (kölcs. kerékpár: 5 db)
9726 Velem, Kossuth L. u. 8., Tel.: 94/ 360-036
Zárható kerékpártárolót biztosítanak.
Dreiszker Vendégház
9733 Ólmod, Fenyô u. 3.
Tel.: 94/322-668
Zárható kerékpártároló
Gyöngyvirág Panzió
9730 Kôszeg, Bajcsy-Zs. u. 6.
Tel.: 94/360-454
Saját bérelhetô kerékpárokkal nem
rendelkezik, de szívesen fogad kerékpárral érkezô turistákat, zárható tárolási lehetôséget biztosít.
Hotel Írottkô (kerékpár kölcsönözhetô)
9730 Kôszeg, Fô tér 4.
Tel.: 94/360-373
Patakpart Panzió (kölcs. kerékpár: 4 db)
9725 Kôszegdoroszló, Fô u. 91.
Tel.: 94/563-426. Zárható kerékpártároló.
Ifjúsági szálláshelyek
Jurisich Miklós Gimnázium Kollégiuma
9730 Kôszeg, Hunyadi u. 10. Tel.: 94/361-404
Vár Turistaszálló
9730 Kôszeg, Rajnis u. 9. Tel.: 94/360-227
Bencés Székház
9730 Kôszeg, Rajnis u. 2. Tel.: 30/22-73-498
Ciklámen Üdülô és Turistaszálló
9730 Kôszeg, Ciklámen u. 1. Tel.: 94/362-892

Túraútvonalak, túracélpontok
a Kôszegi-hegységben
A Kôszegi-hegységben a turistáskodásnak nagy
hagyományai vannak. Már az 1800-as évek második felében szervezett formában mûködött a területen turistaegyesület, akik kirándulásokat
szerveztek, feltárták a látnivalókat, kijelölték a turistaútvonalakat, padokat, esôbeállókat építettek.

A Kôszegi-hegység a mai napig sokak által kedvelt és látogatott kirándulóhely. Az alábbiakban
a jelentôsebb látnivalókhoz vezetô jelzett turistautakból ismertetünk néhányat. Természetesen
a bejárható útvonalak és útvonal-kombinációk
száma ennél sokszorta nagyobb.
Hétforrás
1. Kôszegrôl a kéktúra útvonalán a Hétforrásig
Az Országos Kéktúra szakasza (Lásd Írottkôhöz
vezetô 1. sz. útvonal.) Ha a vasútállomástól indulunk, keresztül kell mennünk a városon, és a
Kálváriatemplom érintésével a Pintér-tetôn át
jutunk el a forráshoz. Az út hossza a vasútállomástól indulva 6,7 km („gyenge” két óra), amit
jelentôsen rövidíthetünk, ha a Kálváriához felvezetô út aljáig gépkocsival megyünk.

2. Kôszegrôl a Királyvölgyön át a Hétforráshoz
A belvárosból a Hétforráshoz vezetô legrövidebb
jelzett út.
Kôszeg, Árpád tér–Királyvölgy–Kincs-pihenô
–Hétforrás
Kék +, késôbb kék • jelzés, hossza
kb. 3,5 km, menetidô 1 óra.
A kék + jelzés az Árpád térnél
ágazik el a kék sáv jelzésbôl. A
Királyvölgyön át vezet a Kincspihenôig (másik nevén az Okmányosig). Innen aszfaltos út is vezet a forrásig, de célszerûbb és
kellemesebb a kék •- rel jelölt ösvényt választanunk, amely a mûút nagy kanyarját levágva
éri el a forrást.
3. Kényelmeseknek
– A Kincs-pihenôtôl a Hétforrásig
Kék • jelzés (kb. 1,5 km – 20-25 perc)
Kôszegrôl autóval megyünk a Szabó-hegyen át a
Kincs-pihenônél lévô parkolóig. Onnan a kék •
jelzést követjük a Hétforrásig.
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1. Kôszegrôl az Országos Kéktúra útvonala mentén
Kôszeg–Kálvária–Hétforrás–Óház–Vörös kereszt
–Stájerházak–Hörmann-forrás–Írottkô
Kék sáv jelzés, hossza a vasútállomástól indulva
kb. 16 km, menetidô kb. 5 óra.
Egésznapos programnak ajánlott
kirándulás. Az útvonal a Kôszegihegység jelentôsebb látnivalóinak
majd mindegyikét érinti. Az összes
szintemelkedés kb. 830 méter. Útközben, forrásból több helyen van
vízvételi lehetôség. (Az Írottkôtôl a legrövidebb
úton, a Hosszúvölgyön át vezetô piros sáv jelzésen juthatunk Velembe, onnan pedig autóbusszal
vissza Kôszegre. Ez az útszakasz még kb. 5,3 km.)
2. Kôszegrôl a Pogányokon át az Írottkôre
Kôszeg–Pogányok–Vörös kereszt–Stájerházak–Hörmann-forrás–Írottkô
Sárga sáv, sárga +, majd kék sáv jelzés, hossza
kb. 14 km, menetidô kb. 3 és fél–négy óra.
Az elôbbinél valamivel rövidebb útvonal. Kôszegrôl a Temetô utcából induló sárga sáv jelzésen menjünk a Pogányok aljáig. Onnan a Pogányok felsô útján, a pincék között indul tovább a
sárga + jelzés, amely a Vörös keresztnél lévô útcsomópontig vezet bennünket. A Vörös kereszttôl a kék jelzést kell követnünk az Írottkôig
(Lásd 1. túra!)
3. Velembôl a Hosszúvölgyön át az
Írottkôre
Piros sáv jelzés, hossza kb. 5,3 km,
menetidô kb. 1 óra 40 perc.
Velembôl az Írottkôre vezetô legrövi-

debb útvonal. Az autóbusz-fordulótól a Kossuth
Lajos utcán kell elindulnunk. Az utca folytatása a
Hosszúvölgy, ahol folyamatosan emelkedô úton
gyalogolunk tovább. Körülbelül három km megtétele után a jelzés balra felkapaszkodik a hegygerincre, és jobbra fordulva vezet tovább a kilátóhoz.
4. Velembôl a Szentviden át az Írottkôre
Velem–Szentvid–Hörmann-forrás–Írottkô
Kék L, kék •, majd kék sáv jelzés, hossza 6,2 km
menetidô kb. 2 óra.
A velemi autóbuszfordulótól az
Avar Szálló felé vezetô útnak kell
indulnunk. A szálloda után letérve az aszfaltos útról erôsen emelkedô erdei ösvényen megyünk föl
a Szent Vid-kápolnáig. A kápolna
mögötti parkolótól indul a Hörmann-forráshoz vezetô kék • jelzés. A forrástól
az Országos Kéktúra útvonalán érjük el a hegység legmagasabb pontján álló kilátót.
5. Bozsokról a Dél-dunántúli Kéktúra útvonalán
Hossza 9,2 km, menetidô két és fél–három óra.
Bozsok községbôl a határátkelô felé vezetô úton
induljunk útnak. A jelzés nem sokkal a határátkelô elôtt jobbra letér az aszfaltos útról és a határral párhuzamosan, folyamatosan emelkedve
vezet az Írottkôig.
6. Kényelmeseknek – A Hörmann-forrási
parkolótól az Írottkôre
Velembôl a Hörmann-forrásnál lévô
parkoló gépkocsival is megközelíthetô.
Innen a kilátó a kék sáv jelzésen mindössze 2 km – kb. 40-45 perc.

Óház-kilátó
1. Kôszeg, vasútállomás–Temetô u.–Szabó-hegy
–Óház–Meszes-völgy–Kôszeg
Akár a vasútállomástól, akár a belvárosból indulunk, mindenképpen a temetô felé kell mennünk. A zöld sáv jelzés a Temetô utcából kiágazó Hermina utcán vezet a Szabó-hegy felé. Elmegyünk az egykori Panoráma Szálló mellett,
majd az erdei tornapálya következik. Elôbb az
ún. Terv utat, majd Vörös kereszt és Kincs-pihenô közötti erdészeti mûutat keresztezve érünk
az Óházhoz. A kilátótól a zöld sáv jelzésû út másik ágán, a Meszes-völgyön át térhetünk vissza
Kôszegre. A teljes útvonal a vasútállomástól
számítva kb. 12,5 km – nagyjából 3,5–4 óra
tiszta menetidô.

2. Velembôl az Óházhoz a legrövidebb úton
Velem–Borha-forrás–Vörös kereszt–Óház
Piros sáv, piros +, kék sáv jelzés, hossza 5,2 km,
menetidô kb. másfél óra.

Viszonylag rövid, de a tájékozódás szempontjából az átlagosnál kicsit nagyobb figyelmet követelô útvonal. A piros sáv jelzésen Velembôl az
Avar Szálló felé vezetô aszfaltos úton induljunk
el. Az Avar Szálló után a piros út háromszor is
keresztezi a Szentvid (és Kôszeg) felé vezetô
mûutat. A harmadik keresztezôdés után ágazik
el balra a piros + jelzésû út, amely a Borha-forrás érintésével a Vörös keresztig vezet. Onnan az Országos
Kéktúra útvonalán mehetünk
tovább az Óházig.
3. Kényelmeseknek – A Kincspihenôtôl az Óház kilátóig
Jelzetlen aszfalfaltos út, majd
zöld sáv jelzés
A Kincs-pihenônél lévô parkolóhelytôl a közforgalom elôl lezárt erdészeti mûúton induljunk el. Addig gyalogoljunk,
amíg nem találkozunk a Szabó-hegy felôl jövô
zöld sáv jelzéssel. Az irányt táblák is jelzik. Menetidô kb. 20-25 perc.

Stájerházak
1. Kôszeg–Szabó-hegy–Óház–Vörös kereszt–Stájerházak
Zöld sáv, majd kék sáv jelzés, hossza kb. 8,7 km,
menetidô kb. két és fél–három óra.
Az Óházhoz a már ismertetett útvonalon juthatunk el. Onnan az Országos Kéktúra útvonalát
kövessük a Stájerházakig.

3. Velem–Szentvid–Hörmann-forrás–Stájerházak
Kék L, kék •, majd kék sáv jelzés, kb. 5,7 km.
Erôs emelkedôk. Kb. másfél - két óra.
Az útvonal Hörmann-forrásig vezetô részét az
Írottkôhöz vezetô 4. sz. ajánlat elsô szakaszaként ismertettük. A Hörmann-forrástól kék sáv
jelzés visz a Stájerházakig.

2. Kôszeg–Pogányok–Vörös kereszt–Stájerházak
Sárga sáv, sárga +, majd kék sáv jelzés, hossza
kb. 8,3 km, menetidô kb. 2 és fél óra. Az Írottkôhöz vezetô 2. számú útvonal elsô szakasza.

4. Kényelmeseknek
Velembôl gépkocsival megyünk a Hörmann-forrásnál kialakított parkolóhelyig. Onnan a kék
jelzés úton megyünk tovább a Stájerházakig.
Hossza kb. 2 km, menetidô fél óra.

Kalaposkô
1. Velembôl a Kalaposkôig
Piros s jelzés, hossza kb. 2,5 km, menetidô kb.
45 perc.
2002 elején felfestett, a korábbi kiadású térképeken nem szereplô új útvonal. A velemi autóbuszfordulótól a gyermeküdülô irányába kell útnak indulnunk. Egy ideig együtt haladunk a Bozsokra vezetô kék + jelzéssel.
Miután a két útvonal különválik a piros s -gel jelölt út a
rövid ideig a Sötétvölgyben
vezet tovább, majd az egykori mûszaki zár helyét jelzô
(lassanként beerdôsülô) nyiladékon kapaszkodik fel a
Kalaposkô bizarr sziklaalakzataihoz.
2. Bozsokról a Kalaposkôig
Kék +, majd kék s jelzés, hossza 2,8 km, menetidô kb. 45 perc.
A Bozsokról Velembe vezetô kék + jelzésû turistaútból a falu végénél ágazik ki a Kalaposkôhöz
vezetô kék s jelzés.
Tanösvények az Írottkô Natúrpark területén
A Kôszegi-hegység természeti értékeinek alapos
megismeréséhez a tanösvények is hozzájárulnak. A natúrpark területén három, különbözô
tematikájú tanösvényt kereshetünk fel.
– Királyvölgyi természetvédelmi tanösvény (Kôszeg, Királyvölgy)
– Chernel-kert – védett növényeket bemutató
tanösvény (Kôszeg, Arborétum u. 2.)
– Csillaghúr tanösvény – a Kôszegi-hegység nö-

vény- és állatvilágát bemutató tanösvény
(Kôszeg–Szabó-hegy–Kincs-pihenô (parkoló)–
Óház-kilátó)

Erdei tornapálya
Ha Kôszegrôl indulunk kirándulni a Szabó-hegy
irányába, az úton felfelé lemérhetjük erônket és
ügyességünket az erdei tornapálya eszközein.

Vadászat
Az Írottkô Natúrpark területe ideális hely a vadászat
kedvelôi, hódolói számára, hiszen a vendégvadásztatásnak régóta hagyományai vannak e vidéken,
és a terület adottságai is kedvezôek a
hazánkban megtalálható szinte valamennyi nagyvadfaj számára (gímszarvas, vaddisznó, ôz, muflon).
A nagyvadfajok közül, a muflon a 70-es
években jelent meg a hegyvidék erdeiben, amelynek elszaporodását a késôbbi telepítések is elôsegítették. Jelenleg jelentôs állomány él a Kôszegi-hegységben a vadászok nem
kis örömére. A mezôgazdasági területeken apróvad
(mezei nyúl, fácán) vadászatára is lehetôség nyílik.
Március-április hónapokban, illetve az ôsz
folyamán erdeinkben
jelentôs számú erdei
szalonka vonul keresztül, amely a vadászati holt idényben is vadászati lehetôséget biztosít. Erdeinket, mezeinket járó kirándulóknak gyakran van lehetôségük a vaddal való találkozás élményének átélésére.
Vadászatszervezô társaságok
Safari Club Hungária Vadásztársaság
9725 Kôszegszerdahely, Kôszegi u. 3.
Tel.: 94/563-059, Fax: 94/563-079
Mobil: 30/247-7838, E-mail: kondorbt@axelero.hu
Szinonima Kft.
9730 Kôszeg, Alsó krt. 56., Tel./fax: 94/361-037
Szombathelyi Erdészeti Rt.
9700 Szombathely, Zanati út 26.
Tel: 94/329-977, Fax: 94/329-973

Lovaglási lehetôségek
EUROLO Lovassport Egyesület
9730 Kôszegfalva, Tel.: 94/361-895, 30/224-4259
E-mail: eurolo@axelero.hu
Dobrádi Lovasiskola
9727 Bozsok, Rákóczi F. u. 1.
Tel.: 94/363-342, 20/442-8028
Geschriebenstein Ranch
9727 Bozsok, Rákóczi F. u.
Tel.: 0043 676 90 267 67
www.geschriebensteinranch.at.tf
Horgászat
Horgászjegyek igényelhetôk a Savaria Tourist irodájában – 9730 Kôszeg, Várkör 69.
Tel.: 94/563-048
Engedélyezett területek a térségben: Gyöngyös patak, kôszegi Csónakázótó, kôszegi téglagyári tó.
Állóvizeken tilos a csónak használata és a csónakból való horgászat!
A horgászat 04–23 h-ig engedélyezett, továbbá
Kôszegen pénteken és szombaton éjszaka is.

Teke
9730 Kôszeg, Petôfi tér 14./a, Tel.: 94/364-590
9727 Bozsok, Rákóczi F. u. 1., Tel.: 94/364-260
Csónakázás, vízibiciklizés
Kôszeg, Csónakázótó
Tenisz
9730 Kôszeg, Petôfi tér 14/A
Tel.: 94/364-590
9727 Bozsok, Sibrik Kastélyszálló
mellett, Tel.: 94/360-960

Sárvári gyógyfürdô – 9600 Sárvár, Vadkert u. 1.
Tel.: 95/326-502, Fax: 95/326-504
Lutzmannsburg-i élményfürdô – Sonnentherme,
7361 Lutzmannsburg, Thermengelände 1.
Tatzmannsdorf-i gyógyfürdô – Kur und Thermal
Bad Tatzmannsdorf, 7431 Tatzmannsdorf,
Elisabeth Allee 1.
Strandok
Fedett uszoda és termálfürdô
9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 41.
Tel.: 94/314-336

Uszoda
Kôszegi Regionális Gyógyterápiás Uszoda
9730 Kôszeg, Kiss János u. 31.
Tel.: 94/563-075, 563-076
Az uszoda a hagyományos uszodai szolgáltatásokon (szauna, masszôr, szolárium) kívül lehetôséget biztosít csoportos gyógyúszás-oktatásra is.
Gyógy- és termálfürdôk
Bükfürdô – 9740 Bükfürdô, Termál krt. 2.
Tel.: 94/358-022, Fax: 94/358-023
E-mail: bgyrt@axelero.hu
www.gyogyfurdo-buk.hu

Tófürdô – 9700 Szombathely, Kenderesi út
Tel.: 94/505-690
Lockenhaus (Léka)
Rechnitz (Rohonc) – Faludi Taal (Faludi-völgy)

Golf
Birdland Golf & Country Club
9740 Bükfürdô, Termál krt. 10.
Tel.: 94/358-060, Fax: 94/359-000
E-mail: golfclub@elender.hu, www.birdland.hu

Információ:
Írottkô Natúrpark Információs Központ
Tourinform Kôszeg, Jurisics tér 7.
Tel.: 94/563-121, 563-120
E-mail: ine@axelero.hu, www.naturpark.hu

A kiadvány
a Gazdasági Minisztérium
Széchenyi Terv Turisztikai Célelôirányzata
keretébôl került támogatásra

