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TÖBB, MINT TURIZMUS, MERT AZ ALPOKALJA- FERTŐ TÁJ VENDÉGLÁTÓI ÉS
TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÓI ELKÖTELEZETTEK A TÁJBA ILLESZKEDŐ,
HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLŐ TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK, A SZOCIÁLIS ÉS
TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA
MELLETT. VENDÉGLÁTÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSE GARANTÁLJA, HOGY
A LEGJOBB MINŐSÉGŰ VIDÉKI SZOLGÁLTATÁSBAN LEGYEN RÉSZE!

Az Alpokalja és a Fertő táj az aktív túrázók
paradicsoma. A teljes térséget behálózó kijelölt és épített kerékpárutak, zarándokutak,
bakancsos, lovas és vízi túraútvonalak számos
programmal kecsegtetik az ide érkezőket. A
Világörökség részét is képező fertődi Esterházy-kastély, Fertőd Kelet és Nyugat határán
épült: maga a főépület a francia kastélyépítészet legkeletebbre merészkedő képviselője; a
Fertő-tó viszont, amelynek mocsarai között az
eredeti vadászkastélyt felépítették, egész Eurázsia legnyugatibb sztyeppei tava.

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.

Gazdag épített és szellemi örökségünk, változatos programjaink segítségével mind a 39
településünkön talál tartalmas időtöltést a
vendég. A „Vidék Minősége Alpokalja-Fertő
táj” védjegyet csak azok a vendéglátók, turisztikai szolgáltatók nyerik el, akik élen járnak a
környezettudatos szolgáltatások terén, kiváló
minőségben nyújtják azt, betartják az esélyegyenlőségi elveket, társadalmi és szociális felelősségvállalásuk segíti az Alpokalja-Fertő táj
településeinek, termelőinek is fejlődését.
Hiszünk abban,
hogy a Vidék Minőséget ad Önnek.
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„A Napvirág Világa a Harmónia Virága”

NAPVIRÁG-HÁZ
ZSIRA
Keszei Andrea

4 napraforgós falusi szálláshely

CÍM:
TELEFON:
E-MAIL:
HONLAP:

9476 Zsira, Salamonfai u. 30.
06 20/9191-950
savaria.agentura@gmail.com
www.napviraghaz.hu

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.

Andrea zsirai házát a formák nemes egyszerűsége, természetes anyagok és barátságos színek találkozása jellemzi. A háziasszony láthatóan nyitott a szép tárgyak befogadására. A ház
parasztbarokk stílusának tiszta, lágy vonalai
barátságos miliővel ajándékozzák meg a látogatókat. A vendégház és környezete az aktív,
vidéki kikapcsolódás méltán kedvelt helyszíne.
Lehetőségek:
Nemzeti Üdülési csekket elfogadóhely.
Tulipán szoba: 2 férőhely + 2 pótágy, akadálymentesített
Napraforgó szoba: 2 férőhely + 2 pótágy
Margaréta szoba: 2 férőhely + 2 pótágy
Rózsa stúdió: 6 férőhely
Gólya-lak: 2 férőhely + 2 pótágy, akadálymentesített
Fecskefészek: 4 férőhely
Cinege szoba: 2 férőhely + 1 pótágy
Minden szobatípus fürdőszobával,
SAT televízióval rendelkezik.
Kedvezmény:
Nagyobb megrendelés esetén egyeztetést követően - kedvezmény biztosítunk.
A Napvirág Vendégház lakói a szomszédos
Locsmánd / Lutzmannsburg Sonnentherme
élményfürdőjében 5% kedvezményt kapnak.
Újdonságaink közé tartozik kutya kennelünk és modern
kerékpárjaink.
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„Régi idők hangulata,
és ízei csupaszívből!”

KEMENCÉS CSÁRDA
SZAKONY
Molnár Család

CÍM:
TELEFON:
E-MAIL:
HONLAP:

9474 Szakony, Fő u.79.
06 30/3486-561
06 70/2113-133
livia@kazalker.hu
molnarbarnabas@pr.hu
www.oregpitvar.hu
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Régi idők, finom ízek! A térség egyik legkáprázatosabb helye. A szakonyi udvarház tradicionális tömege szinte észrevétlenül simul be
az utcaképbe. Az épület jóval több, mint egy
falusi porta. Amíg a kemencében sül a malac,
bepillantást nyerhetünk egy nem mindennapi
család „életébe”. Az udvarház különleges betekintést nyújt a házigazda fogathajtó múltjába
és a falusi udvar kellékeit is megismerhetjük. A
sült malac és a nyújtott rétes illata becsalogat a
takaros fogadóba.
Nyitva tartás:
Csárdánk annak érdekében, hogy Önök kizárólag finom, frissen készült ételeket fogyaszthassanak igény szerint ELŐZETESEN EGYEZTETETT IDŐPONTBAN, minimum 20 fő fogadására nyitja meg kapuit.
Szeretettel várjuk baráti társaságok, céges rendezvények, esküvők lebonyolítását.
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„Sonnengolf – egy hely,
ahol az élmény garantált!”

SONNENGOLF
KLUB - ZSIRA
Szemes Róbert

4 napraforgós falusi szálláshely

CÍM:
TELEFON:
E-MAIL:
HONLAP:

9476 Zsira, Golfkörút 1.
36 99/711-003
sales@sonnengolf.com
www.sonnengolf.com
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A golfjáték szerelmeseinek 60 hektár áll rendelkezésre Zsirán, hogy sportolási és szórakozási igényeiket kielégítsék. A pályák, klubház
és kényelmes lounge-shop mellett egy modern
stílusú szálláshely gazdagítja a kínálatot. A hatszobás „golf-panzió” az exluzív életvitel megjelenítője.
Szobáinkat az alábbi szolgáltatásokkal biztosítjuk:
• szállás kétágyas szobában reggelivel
• Saját Caddy- Box és Putting Green a szobában
• GOLF TV
• Terasz
• WiFi
• Gyermekjátszótér
• Ingyenes parkolás
• Bérütő használat
• Fürdő tó használata az itt tartózkodás ideje alatt
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„Tornácos Ház Hegykő
...az élmények tornácán”

TORNÁCOS
PANZIÓ - HEGYKŐ
Hospely család

CÍM:
TELEFON:
E-MAIL:
HONLAP:

9437 Hegykő, Kossuth L. u.74.
36 99/540-209
tornacos@tornacos.hu
www.tornacos.hu
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A Tornácos ház családi vállalkozásként 1996
óta a Fertő tó közvetlen szomszédságában,
Hegykőn várja a pihenni vágyókat. A ház tulajdonosai és a vendéglátásban elismert szakember csapata a minőségi vendéglátás mellett
tették le voksukat. A Fertő-táj népi építészetének stílusjegyeit magán viselő épület, komoly
tervezői munka eredménye. Házuk varázslatos hangulatát, egyedi stílusát és harmóniáját
a népi iparművészek és a szomszédos falvak
mesterembereinek munkáját dicsérik. 2014ben nyerte el a Tornácos Panzió az év szálláshelye díjat. Egy-két és családi szobáink, apartmanjaink állnak egész évben a rendelkezésre. A
Tornácos Házban a szálláshelyen túl éttermet,
cukrászatot, wellnes és fittness részt, valamint
fodrászatot, kozmetikát működtetünk a pihenni
vágyók kényeztetésére.
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Áraink az alábbi szolgáltatások körét tartalmazzák:
- gazdag büféreggelit,
- wellness részlegünk korlátlan használatát: élménymedence,
finn-szauna, gőzkabin aroma és színterápiával
- napi gyógy és herbál tea kínálatot wellness részlegünk
pihenőterében,
- korlátlan fitneszterem használatot (cardio gépekkel,
és erőgépekkel),
- nyáron napozóterasz használatot kényelmes napozóágyakkal,
- ingyenes parkolást az épület előtti kamerával megfigyelt
parkolóban,
- korlátlan Wi-Fi Internet használatot a szobákban és a közös
termekben,
- 5% kedvezménykupont, mely beváltható a Tornácos Ház
kulináris kisboltjában, a SPÁJZ-ban
- Kedvezményes belépőjegyek a szomszédos
Sá-Ra termálfürdőbe
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JÁNOS BÁCSI HÁZA
HEGYKŐ
4 napraforgós falusi szálláshely

CÍM:
TELEFON:
E-MAIL:
HONLAP:

9437 Hegykő, Iskola u. 3.
+36 99 540 005
+36 70 313 92 47
drjakabzsolt@gmail.com
hegyko.hu/szallasok/janos-bacsi-haza
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A település központjában található, az 1900-as
évek első felében épült egykori lakóházat Hegykő Község Önkormányzata 2009-ben vásárolta meg utolsó lakójától, Horváth János bácsitól.
A több évig lakatlan ingatlan nyaranta a Tízforrás Fesztivál kiállító helyeként működött. A 2014
őszén kezdődő és 2015-ben befejeződött felújításnak köszöngetően a ház a jövőben szálláshelyként üzemel. A felújítás során szempont volt
az épület hagyományos jellegének megőrzése.

Férőhely:
– apartman 2 szobával, 2-2 ággyal
(további 2-2 pótágy lehetőséggel), fürdőszobával;
– szoba 2 ággyal (további 2 pótágy lehetőséggel),
fürdőszobával;
– közös használatú előszoba, felszerelt konyha étkezővel.
A szobákban televízió, a házban WiFi működik.
A házhoz zárható udvar tartozik 4 gépjármű parkolóval,
amelyből az egyik mozgáskorlátozott parkoló.
Az udvaron zárható kerékpártároló található.
A vendégek részére kerékpárokat biztosítunk.
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„mindenki képes lovagolni megtanulni,
mert a lovagolni ügyesség”

SZÉPLAK
LOVASUDVAR
SARRÓDFERTŐSZÉPLAK

LOVARDAVEZETŐ:
CÍM:
TELEFON:
E-MAIL:
HONLAP:

Páli Dávid
9435 Sarród külterület 101.hrsz.
06 30/3299-706
szeplaklovasudvar@gmail.com
szeplaklovasudvar.hu

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.

A Széplak Lovasudvar családi vállalkozásként
működik Sarródon, a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal határos területen, kiváló aktív pihenési lehetőséget kínál az ide érkezőknek, valamint széles
körű szolgáltatásokat a sport és hobbi lovasoknak, lovaiknak egyaránt. Páli Dávid belovaglóként, okleveles edzőként, az egyetemi tanulmányok megkezdése előtt 2 évet Németországban
töltött, olimpiai válogatottak sportistállóiban.
A lovarda 25 boxos istállóval, 3 patamosóval, 2
nyergessel, 20*50 méteres fedett lovardával,
homokos körkarámmal, 40*60 méteres kinti homokos pályával, akadályparkkal, több, mint 1 hektárnyi karámrendszerrel, szociális helyiségekkel
várja a lovaglás szerelmeseit.

Szolgáltatások:
- bértartás
- lovak kiképzése, versenyeztetése, eladásra, vizsgákra,
szemlékre való felkészítése
- lovagoltatás (iskolalovagoltatás pónikkal,
nagylovakkal egyaránt)
- lovakkal kapcsolatos szaktanácsadás
- helyi rendezvények szervezése, továbbképzések,
edzőtáborok tartása
- rajtengedély vizsgára való felkészítés
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„Minden, ami Természet természetesen, varázslatosan...”

TERMÉSZETESN
KINCSESTÁR
ZSIRA

CÍM:
TELEFON:
SKYPE:
E-MAIL:
HONLAP:

9476 Zsira, Locsmándi u. 8.
06 30/381-3271
06 30/919-0688
korom.zita
termeszetsn@gmail.com
termeszetsn.hu
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A zsirai házaspár, Korom Zita és Horváth Csaba
a geológia szerelmeseiként szakmájuk „mentésére” hozták létre különleges programjaikat.
Kincsestár: Geológusként régi álmuk, hogy egy
olyan helyet hozzanak létre, ahol a gyerekek és
a rácsodálkozásra még képes felnőttek interaktív
előadás keretein belül ismerkedhessenek meg a
„kövek” világával és a TERMÉSZET más érdekességeivel. Így az ismerkedés igazi élményt ad! Itt
minden megfogható, kipróbálható, lehet kísérletezni vagy akár még ,,varázsolni” is.
Csak előzetes időpont egyeztetés alapján lehet
részt venni a programon!
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Geotúrák: Geológusokként szeretnék minél több emberrel megismertetni a környék geológiai érdekességeit, földtörténeti múltját, a kőfejtők érdekes világát, mert a kövek bizony mesélnek...
Kőszeg és Sopron környékén rengeteg földtani érdekesség van,
ezek megismerésére pedig legjobb lehetőség egy geológus vezette geotúra, ahol megismerhetik annak a területnek a sok millió
éves történetét, ahol éppen járnak.
A túrákról bővebben információt a honlapon találnak!
Termékek: E mellett nem rejtik véka alá kreativitásukat sem, és
saját készítésű, természetes anyagokból (ásványok, drágakövek,
sok millió éves ősmaradványok, fa...) készített ajándéktárgyakat
kínálnak vendégeiknek, melyeket honlapukon is megrendelhetnek. Pl. varázsbotok, kincsesládák, kéregtálak, ékszerek...
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BO-NI
APARTMANOK
HEGYKŐ
4 napraforgós falusi szálláshely

CÍM:
TELEFON:
MOBIL:
MOBIL:
EMAIL:
HONLAP:

Hegykő, Alsószer u. 14.
+36 99 537 133
+3630 9 270 035 (magyar)
+3620/ 7 756 805 (deutsch, english)
boni@boni.hu
www.bo-ni.hu
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Hegykő településén található a két külön bejáratú
apartman. Az épületek (egyenként 73 m2) 4-4 fő
befogadására alkalmas, 2 db szobával, nappalival, konyha-étkezővel és fürdőszobával (tusolóval), illetve redőnyökkel, fedett terasszal. Kiváló
felszereltséggel rendelkeznek: konyhai eszközökkel (kávégép, kenyérpirító, vízforraló, mikró, sütő,
főzőlap, edények), okos TV-vel, hajszárítóval, vasalóval. Ingyenes internet hozzáférést biztosítanak vendégeik számára. A házakhoz tágas, zárt
közös udvar is tartozik kerti bútorokkal, mely szabadtéri sütés-főzésre is alkalmas. A két apartman
között közös pingpongasztal található. A parkolás a zárt udvarban megoldott.
Apartmanjaik bejárata akadálymentesített. Az
A-jelű apartmanjuk mozgáskorlátozott vendégeik számára teljes mértékben kialakított.
A Termálfürdő bejárata körülbelül 150 m-re található a szállástól. Közelükben (200 m) több
étterem, pizzéria várja a vendégeket, ahol a Fertő-tájra jellemző helyi hozzávalókból készült különlegességeket is megkóstolhatnak. A közelben
található fagyizójuk, amelyben sajátkészítésű
olasz alapanyagokból készült fagylaltot árulnak.
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MALOMKERÉK
VENDÉGHÁZ
CSÁFORDJÁNOSFA
4 napraforgós falusi szálláshely

Kator Miklós
TELEFON:
06 20/9312-288
E-MAIL:
info@malomkerék.hu
HONLAP:
www.malomkerék.hu
CÍM:
Csáfordjánosfa,
régi Malom - Árpád úton befordulva
és további, mintegy 4000 métert
autózva jut el Csáfordjánosfára,
vendégházukba

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.
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Férőhelyek:
Vendégeink – és gyermekeik – kényelmét három, saját
fürdőszobával ellátott szobával, egy társalgóval, közös
használatú konyha-étkezővel, a kertben játszótérrel biztosítjuk.

A Répce menti ártéri erdők közelében megbújik
egy kis falucska, Csáfordjánosfa. Távol a világ zajától, ahol csak a madarak füttye és a víz csobogása töri meg a csendet, s harapni lehet a friss
levegőt. Idevárják Önt is, egyedül vagy párjával,
családjával, ha elege van a mindennapok nyüzsgésből, ha jól esne egy kis kényeztetés, ha csodálatos tájra, csendre – nyugalomra, esetleg a közeli
Bük színes programjaira vágyik…
Sok szeretettel várják kedves vendégeiket kedvező árú csomagajánlatokkal, kedvezményekkel
2015 tavaszán felújított vendégházukba Kator
Miklósék.

Szolgáltatások:
Igény esetén különféle programokon, foglalkozásokon is részt
vehetnek látogatóink: az aktívabbaknak gyalogos, lovas és
kerékpáros túrákat vezetünk a környező települések
természeti értékeinek megismerése céljából,
a kényelmesebbeket várja a horgászat, madármegfigyelés,
a Tőzike Tanösvény, ismeretterjesztő előadások,
gyakorlati foglalkozások. Lehetőség van bekapcsolódni
a ház melletti öko-kert művelésébe és fogyasztani az ott
megtermelt zöldségekből, gyümölcsökből, gyógynövényekből.
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A VÉDJEGY TAGJAI:
1 Napvirág-Ház – Zsira
2 Kemencés Csárda – Szakony
3 Sonnengolf Klub – Zsira
4 Tornácos Panzió – Hegykő
5 János bácsi háza – Hegykő
6 Széplak Lovasudvar – Sarród
7 Természetesn Kincsestár – Zsira
8 BO-NI Apartmanok – Hegykő
9 Malomkerék Vendégház – Csáfordjánosfa
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VIDÉK MINŐSÉGE ÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK:
HEGYKŐ – Tornácos Panzió, Helyi Termék Bolt
ESTERHÁZY-KASTÉLY, FERTŐD - múzeum shop
FERTŐSZENTMIKLÓS, FERTŐD–ESZTERHÁZA – Ábrahám Zöldség-Gyümölcs Boltok

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT TERMELŐINKRŐL AZ ALÁBBI OLDALON TALÁL:

alpokalja-fertotaj.hu

videkminosege.hu

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.

Egyesületünk kiadványai, amelyek segítségével
jobban megismerheti térségünket…
A Vidék Minősége Védjegy
Központot, amely egyben a
vidékfejlesztési egyesület
központi irodája is,
2014. szeptemberében adta át
egyesületünk a fertőszéplaki
Széchényi kastély egyik
szárnyában, egy nemzetközi
együttműködési pályázat
segítségének köszönhetően.

NATURAMA TÚRATÉRKÉP – (online letölthető
a fertotaj.info oldalról, ahol kisfilmeket is
megtekinthet térségünkről)
KERÉKPÁROS TÉRKÉP
ALPOKALJA-FERTŐ TÁJ ÍZEI –
receptes könyv nagyanyáink konyhájából
REGÉL AZ ALPOKALJA-FERTŐ TÁJ –
térségi mesekönyv
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