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A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.

TÖBB, MINT ÖRÖKSÉG, MERT AZ ALPOKALJA- FERTŐ TÁJ KIEMELKEDŐEN
GAZDAG ÉPÍTETT, TÁJI ÉS KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGEKBEN. A TÁJ MEGANNYI HÍR(Ö)S
CSALÁD TÖRTÉNETÉT SUTTOGJA, A RÉGMÚLT HAGYOMÁNYOK MÁIG ÉLŐ TÁRGYI,
ZENEI, IRODALMI HAGYATÉKA VESZ KÖRÜL BENNÜNKET KÖZVETLEN
KÖRNYEZETÜNKBEN.

Az Alpokalja Fertő táj térsége a műemlékek, szellemi örökségek paradicsoma. Ezt
az örökséget minden felelősségével számos
kastély, tájház, alkotóház, kiállító tér, egyházi
létesítmény őrzi az utókor számára. Hálózatunk tagjaival megismerkedve olyan helyeken járhat, ahol a múlt aktív részesévé válhat.- Gazdag épített és szellemi örökségünk,
változatos programjaink segítségével mind a
39 településünkön talál tartalmas időtöltést a
vendég, és helyi lakos egyaránt.

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.

A „Vidék Minősége Alpokalja-Fertő táj” védjegyet csak azok a szolgáltatók nyerhették el,
akik élen járnak a környezettudatos szolgáltatások terén, kiváló minőségben nyújtják azt,
betartják az esélyegyenlőségi elveket, társadalmi és szociális felelősségvállalásukkal segítik az Alpokalja-Fertő táj településeinek, termelőinek is fejlődését.
Hiszünk abban,
hogy a Vidék Minőséget ad Önnek.
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„ a magyar Versailles”

ESTERHÁZYKASTÉLY

CÍM:
TELEFON:
E-MAIL:

9431 Fertőd–Eszterháza,
Joseph Haydn u. 2.
+36 99 537 640
info@eszterhaza.hu

KASTÉLYHOTEL RECEPCIÓ:
TELEFON:
E-MAIL:
HONLAP:

36 99/537–640
hotel@eszterhaza.hu
www.eszterhaza.hu
www.eszterhazivigassagok.hu

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.

A mai kastély helyén korábban az 1720-ban Esterházy József irányításával megépített vadászkastély állt. 1762-ben Esterházy (Fényes) Miklós
megbízásából teljesen átformálták, kibővítették,
illetőleg főúri pompájú kastéllyá építették át.
Eszterháza nem egyszerűen főúri rezidencia,
hanem kulturális központ is volt. Magát Joseph
Haydn-t szerződtette a herceg, akinek közreműködésével,,Eszterháza tündérvilága” - ahogyan
Goethe nevezte - a 18. századi klasszikus zene
európai fellegvárává vált. Minden évben hallhatja Eszterháza közönsége Haydn és a 18-19.
századi zeneszerzők műveit ugyanazokon a helyeken, ahol e művek egy része először csendült
fel: a Haydn -teremben, a Marionettszínházban
vagy éppen a kastélykertben a szabad ég alatt.
(www.eszterhazivigassagok.hu)
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A kastély szolgáltatásai:
- Kastélymúzeum állandó és időszakos kiállításokkal,
Kastélytúra
- Rózsakert, Angolkert, Észak park
- Korhű gyermekjátszóház
- Rendezvényhelyszínt is biztosít esküvőknek,
filmforgatáshoz, autóklubbok és egyesületek számára,
keresztelő a kápolnában
- Múzeumshop, Kastélykert ajándéküzlet működik
az épületben és a gránátos házakban
- Esterházy kávézó a belső udvarban
- Gránátos házakban működő éttermek: Kastélykert Pizzéria
(Nyitva tartás: Naponta 11-22-ig) és a Gránátos Étterem
(Nyitva tartás: Naponta 9 és 22-ig)
Tavaszi nyitva tartás:
2015. március 13 – 2015. április 30. Naponta 10–18 óráig,
Nyári nyitva tartás: 2015. május 01 – 2015. október 02.
Naponta 10.00-18.00 óráig
Őszi nyitva tartás: 2015. október 03 – 25.
naponta 10-00-18.00 óráig.
A pénztár nyitva tartása: 10.00 - 17.00, Szünnap: HÉTFŐ.
Téli nyitva tartás:
2015. október 26 – 2016. március 11. 10-00-16-00,
nyitva PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP
(pénztár nyitva tartása: 10.00 - 15.00)
Belépőjegyek a kastélymúzeumba:
2500–4000 Ft-ig, Csoportoknak, családoknak kedvezményt
biztosítanak.

„Gróf Széchenyi István,
a legnagyobb magyar.”

SZÉCHENYI
KASTÉLY ÉS
EMLÉKMÚZEUM
SZÉCHENYI
MAUZÓLEUM
KASTÉLY:
CÍM:
TEL.:
TEL./FAX :

9485 Nagycenk, Kiscenki u. 3.
99 / 360 023
99 / 360 260

MAUZÓLEUM:
CÍM:
TEL.:
IDEGENVEZETŐ:
HONLAP:

Nagycenk, Széchenyi tér, temető
0036/99/537644, 06 30/308-4800
06 30/447-1248
www.nagycenk.hu

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.

KASTÉLY: A Széchenyi István Emlékmúzeum
gyűjteménye a legnagyobb az országban, amely
egy történelmi személynek állít emléket. Egy kellemes séta erejére pedig kiváló helyszínül szolgál
a kastély bejáratával szemben induló 20 méter
széles 2,6 km hosszú hársfasor. Végén találjuk a
legnagyobb magyar fia, Széchenyi Béla és ifjú,
szép nejének, Erdődy Hannának gyönyörű sírhelyét. A műemlékek kedvelőinek figyelmét a Hársfasor mellett létrehozott Szoborpark kötheti le,
mely Horváth Rezső, a háborúban eltűnt és utána felkutatott gyűjteményéből hoztak létre.
Nyitvatartás:
április 1-től október 31-ig: 10-től 18 óráig
november 1-től március 31-ig: 10-től 17 óráig
Hétfőnként a múzeum nem látogatható!
Pénztárzárás: a múzeum zárása előtt 30 perccel
Ünnepek előtt kérjük érdeklődjenek a nyitvatartásról.
Jegyárak: teljes, kedvezményes
és csoportos jegyek is kaphatók (600-1200 Ft/fő-ig)
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MAUZÓLEUM: A nagycenki temető közepén áll a
Széchenyi család mauzóleuma, ahol 47 leszármazott, köztük a legnagyobb magyar, Széchenyi István sírhelyét találjuk.
Gróf Széchenyi István nemzeti szalagokkal beborított síremlékén kívül a legérdekesebb látnivaló
egy vasládikó, amelyben a gróf pisztolygolyó által kiszakított koponyacsontja látható és Széchényi Pál kalocsai érsek mumifikálódott teteme egy
üvegkoporsóban.
A mauzóleum csak idegenvezetéssel látogatható.
Nyitvatartás:
április 1. - október 30. között:
hétfő: szünnap
kedd - vasárnap: 10 - 18 h
november 01. - március 31. között:
előzetes bejelentkezés alapján, a fenti elérhetőségeken.

SOPRONBÁNFALVI
PÁLOS-KARMELITA
KOLOSTOR

CÍM:
TEL.:
MOBIL:
E-MAIL:
HONLAP:

9400 Sopron, Kolostorhegy utca 2.
(+36) 99 505 895
(+36) 30 701 2366
info@banfalvakolostor.hu
www.banfalvakolostor.hu

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.
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Mintha csak egy felhőn lebegne – patinás kőszobrokkal szegélyezett kőlépcsőjével horgonyozva a valóság talaján – magasodik Sopron
peremén, a néhai falu, Sopronbánfalva fölé a
Pálos Kolostor. A kerengőre felfűzött, szállodai
szobaként tovább élő cellák és termek egyszeriben érzékeltetik a szerzetesi élet ritmusát,
közvetítik annak „csendjét”, elmélkedő mivoltát, másrészről pedig átélhető valósággá formálják félezer év kulturális örökségét.
PÁLOS MÚZEUM
A földszinten látható az első magyar Pálos Múzeum, mely állandó kiállítás keretében idézi fel
az egyetlen magyarországi szerzetesrend, a
pálosok történetét.
Minden nap 10:00-18:00-ig látogatható.
Jegyár: felnőtt 500Ft/fő, diák, nyugdíjas 250Ft/fő)

KOLOSTOR SZÁLLODA
A kolostor szálláshelyekkel is rendelkezik, a
szerzetesek celláiból a modern kor igényeinek
megfelelő csodás szobák, lakosztályok (egy- és
kétszemélyes, összkomfortos szobák, hagyományos szerzetes-cellák és új tetőtéri szobák, parkra, udvarra, erdőre, kertvárosra néző szobák)
kerültek kialakításra.

A megpihenni vágyók számára széleskörű szolgáltatást
nyújtan ak: • Életvezetési- és mentális tanácsadó programok •
Életviteli- és táplálkozási tanácsadó programok • Masszázsok
• Élménytúrák • Kulturális programok

KOLOSTOR ÉTTEREM:
A kolostorba a vendégek a lelki és szellemi
felfriss ülés szándékával érkeznek. A konyha
az „Ép testben ép lélek” üzenetét vallva mind
ebben katalizátor szerepet tölt be. Kímélő ét
kezést biztosít, az ételek az egészséges táplálkozás alapelveinek betartásával készüln ek.
(ionizált, tisztított, 9.5 ph-s víz; fehér cukor,
fehér liszt, ízfokozók, állati eredetű tejtermékek
hiánya; szelektív étkezés (fehérje és szénhidrát
szétválasztása).
Nyitva tartása: minden nap 12-15 óra, 18-21 óra

SZENT ANDRÁS
APOSTOL-TEMPLOM

CÍM:
TEL.:
E-MAIL:

9491, Hidegség, Fő u. 19.
99/540-042
06/30-215-8682
hidegseg@hidegseg.hu
f.reisner@rlan.hu

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.

Középkori eredetű plébániatemploma a község feletti dombon áll. Román kori része Nyugat-Magyarország egyik különleges értékű
műemléke. A falura és a templomra vonatkozó
első írásos adat 1274-ből való. Az eredetileg
szabadon álló, 30-40 főt befogadó körbástya
építészeti kialakítása azért különleges, mert
a belül kör alaprajzú főteret és a patkó alaprajzú szentélyt kívülről sík falakkal határolták.
A körtemplom a XII. században, de legkésőbb
a XIII. század első felében már állhatott. Freskóit azonban csak a tatárjárás után, feltehetően
1250 körül készítették. Audio-guide idegenvezetést biztosít a templom!
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Hivatali nyitva tartás:
telefonos vagy személyes egyeztetés alapján bármikor
Miserend
NAP
kedd
csütörtök
vasárnap

TÉLEN
17:00
17:00
páros héten:
9:00 8:00

NYÁRON
18:00
18:00
páros héten:
9:00 8:00

„Jövőnk a múltból táplálkozik.
Pajtakocsma, egy korty pihenés.”

FERTŐHOMOKI
TÁJHÁZ ÉS
PAJTAKOCSMA

CÍM:
MEGYE:
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
KAPCSOLATTARTÓ:
TELEFON:
E-MAIL:

9492 Fertőhomok Akác u. 10
Győr-Moson-Sopron
www.fertohomok.hu
Szilágyi Lajos
06/99 376-087
lajszi@gmail.com

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.

A tájházat olyan céllal hoztuk létre, hogy segítsen megőrizni és bemutatni e sajátos kultúrájú
település múltját és hagyományait. Az épületet,
mely az 1930-as tűzvész után épült, a település önkormányzata vásárolta meg és újíttatta
fel tájház céljára 2001-ben. A valamikori istálló kortársművészek kiállító helye, ahol évente
három-négy művész mutatkozhat be. Ugyancsak itt alakítottuk ki azt az információs pontot,
ahol a turisták és érdeklődők hozzájuthatnak a
térség kiadványaihoz, és tájékoztatást kapnak
programokról, szálláshelyekről, látnivalókról.
Az udvart az ólak és a pajta zárja le, ahol a térségre jellemző mezőgazdasági foglalkozások
eszközeit tekintheti meg a látogató. Aljzata
téglával burkolt, így helyt ad koncerteknek, a
falunap és más események lebonyolításához is.

Tájház nyitvatartás:
Hétfő, Kedd: ZÁRVA
Szerda-Vasárnap: 10:00-12:00, 13:00-18:00
Pajtakocsma nyitvatartás:
Előzetes bejelentkezés alapján
Belépődíj:
Diák, nyugdíjas: 200 Ft/fő
Felnőtt: 400 Ft/fő
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„Ápold a múltat, Őrizd a jelent,
Nézz a jövőbe!”

FERTŐSZÉPLAKI
TÁJHÁZAK

CÍM:
TELEFON:
FAX::
E-MAIL:
WEB:

9436 Fertõszéplak, Nagy Lajos u. 31-39.
+36 (99) 370-918
+36 (99) 370-966
+36 (99) 370-918
tajhazak@porpaczy.hu
gazdasagi@porpaczy.hu
www.porpaczy.hu

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.
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Nyitva tartás:
Szeptember 01-től május 31-ig előzetes bejelentkezés alapján
Június 01-től augusztus 31-ig keddtől – szombatig 11–16 óráig
VALAMINT A KÜLÖN MEGHIRDETETT
RENDEZVÉNYEINKEN
Jegytípus
Felnőtt belépõ
Diák belépõ
Nyugdíjas belépõ
Családi belépõ
Múzeumpedagógiai foglalkozás

A tájház szorosan együttműködik a térség iskoláival, óvodáival, a múzeumpedagógia beépült a mindennapi tanítási folyamatba. Az
épületek a hagyományápoló programok, jeles
napi rendezvények révén valódi közösségi térré
váltak, mely a térségben élőkön túl a turistákat is vonzza. Az országosan ismert és jelentős
műemlék együttest felébresztették mély álmából. Diák idegenvezetők fogadják a látogatókat és vezetik a csoportokat magyar és német
nyelven. Legújabb fejlesztéseik még színvonalasabb múzeumi szolgáltatáshoz teremtik meg
a feltételeket.

Ár
1200 (HUF)
700 (HUF)
700 (HUF)
3000 (HUF)
1800 (HUF)

Kedvezmények
Óvodásoknak családdal ingyenes a belépő,
csoportban 350.- (HUF)/fő.
Német nyelvű tárlatvezetés csoportoknak (20 főtől)
előre egyeztetett időpontban belépődíj +3000 (HUF)

„A Sarródi Tájházban régmúlt idők
emlékei, hűvös szobák, régi illatok,
emlékezetes időutazás várja.”

SARRÓDI TÁJHÁZ

CÍM:

E-MAIL:
WEBOLDAL:

9435 Sarród Szeder u. 8.
Kemenár Katalin, Tel.: 70/4568037
ifj. Rajczi János, Tel.: 30/2916787
tajhaz@sarrod.hu
www.sarrodtajhaz.hu

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.

A sarródi temető szomszédságában, a Szeder
utcában található az 1930-as években épült
parasztházból 2005-2006-ban kialakított téglaépítésű Tájház. A Tájház kialakításánál szempont volt, hogy ne csak egy „bemutató” házzal
gyarapodjon a falu, hanem az épületegyüttes a
hagyományőrzést szolgáló közösségi programoknak is alkalmas, méltó helyszíne legyen. A
Közösségi Ház berendezése lelkes összefogással Sarród, Fertőújlak, és Nyárliget lakosainak
önzetlen adományaiból gyűlt össze.
Nyitva tartás:
Április 1- október 31.
Kedd-szombat 9:00-17:00
Belépőjegy:
Felnőtt: 300 Ft
Diák/nyugdíjas: 150 Ft
Csoportoknak előzetes bejelentkezés esetén múzeum óra,
kibővített tárlatvezetés, kézműves foglalkozás kérhető!
Díja: 400 Ft/fő
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KÓPHÁZI HORVÁT
NEMZETISÉGI
TÁJHÁZ

CÍM:
TELEFON:
GONDNOK:
E-MAIL:

9495 Kópháza, Kossuth L. u. 15.
06/99-531-038
Egresitsné Taschner Mónika
tajhaz.kophaza@museum.hu

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.

A népi építészet szép emléke honismereti gyűjteménynek ad otthont. A lakórészben az egykori életmódot, a kamrában és a présházban a
gazdálkodás eszközeit mutatják be. A falu központjában található horvát tájház vélhetően a
XIX. század első felében épült.
Állandó kiállítás: Kópháza története a századfordulón. A hosszanti oldalával a telekhatárra
és oromzatával közvetlenül az utcafrontra épült
házzal szemben az úgynevezett katonaház található, mely azt a múltat idézi, amikor - kaszárnyák még nem lévén - a katonákat lakosok szállásolták el. A katonaházban a horvát viselettel,
a színjátszó kör emlékeivel és az iskolatörténet
dokumentumaival találkozik a látogató.
Nyitva tartás:
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor
Belépőjegy: ingyenes

| 21 |

„A falu kulturális életének kiemelkedő
gyöngyszeme.”

SOPRONKÖVESDI
ALKOTÓHÁZ

CÍM:
TEL.:
E-MAIL:
HONLAP:

9483 Sopronkövesd,
Kossuth Lajos u. 53.
06/30 473-8248
ramonaracz88@gmail.com
www.sopronkovesd.hu

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.

A sopronkövesdi Alkotóház 2014 őszén nyitotta
meg kapuit a látogatók előtt. Azóta is meghatározó szerepet tölt be a falu kulturális életében. Az időszakos kiállítások, színházi előadások, táncházak, ismeretterjesztő előadások, úti
beszámolók, konferenciák, játszóházak mellett
intézményünk rendszeres találkozási helyet
biztosít a sopronkövesdi egyesületek számára
is. A kertben falukemence és árnyas park invitálja a betérő kerékpáros turistákat. Programjaink fellépőit vendégszobáinkban tudjuk elszállásolni. Rendezvényeinket az Önkormányzat és
a Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület támogatja, így nagy részük díjtalan. Az Alkotóház
hétfő és szerda délutáni állandó nyitva tartása
mellett a foglalkozások és rendezvények ideje
alatt látogatható.
Programok a falu honlapján folyamatosan frissülnek valamint a falu hivatalos facebook oldalán!
Nyitva tartás:
Hètfő 15:00-18:00, Szerda 14:00-18:00
Belépőjegy:
ingyenes (a rendezvényekre is érvényes)
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NAGYCENKI
ALKOTÓHÁZ

CÍM:
TELEFON:
GONDNOK:
E-MAIL:

9495 Kópháza, Kossuth L. u. 15.
06/99-531-038
Egresitsné Taschner Mónika
tajhaz.kophaza@museum.hu

KAPCSOLATTARTÁS:

Friends of Europe Nagycenk:
Dr. Tóth Melinda TELEFON: +36 20 9661697
Erdősi Ferencné TELEFON: +36 204465367

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.

A nagycenki Alkotóház születése egy Leader
pályázatnak köszönhető, melyet a Friends of
Europe Nagycenk Egyesület adott be az Alpokalja- Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesülethez.
Az elnyert támogatásból és a helyi önkormányzat saját forrásából teljesen megújulhatott a
kastéllyal szemben 1790-ben épült ispán lakás.
Az Intézőház utolsó lakója 1894-1922-ig Kotsits
Gyula ispán volt. Hányattatott sorsa után az önkormányzat tulajdonába került a birtokintézői
- nagyon leromlott állapotú – épület, melynek
udvara és kerítése is teljes felújításra szorult. Az
objektum a jövőben Alkotóházként funkcionál,
s egyaránt szolgálja a nagycenkieket és a környékbelieket.
Az átadásától eltelt fél évben több mint egy tucat színvonalas programnak (koncertek, kiállítások, fesztiválok, találkozók) adott otthont. A ház
megtekinthető a rendezvények – programok alkalmával, vagy előzetes egyeztetés szerint.
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„Ez a kincs a miénk, nekünk kell ezt
tovább éltetni!”

CSIPKEHÁZ,
HEGYKŐ

CÍM:
TELEFON:
E-MAIL:
HONLAP:

9437 Hegykő, Kossuth utca 37.
A templom mellett.
+36-30/633-57-87
csipkehaz.hegyko@gmail.com
www.szigethyistvanne.hu

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.

Hegykő főterén, a Szent Mihály-templom közvetlen szomszédságában lévő, volt bíró ház felújítása által jött létre a Csipkeház.
A több, mint százesztendős egykori lakóházban
nyílt meg Szigethy Istvánné állandó kiállítása
“A pólyától a szemfedélig ” címmel. A település
egyik legrégebbi házában a gyönyörű csipke bemutatása mellett megelevenednek a múlt értékei, például a tisztaszoba és a kemencék. A höveji
hímzés öltéselemei a lukhímzés, a láncöltéssor,
a laposöltés és a huroköltés. Mintakincse leveles
ágakból, rozettákból áll, amelyek néha szabad
kompozíciójú bokordíszítményt, csokrot képeznek. A „kötés” vagy más néven „pókolás”, amelynek rendkívüli változatossága a höveji hímzést a
maga nemében egyedülállóvá teszi, viszonylag
későn, a 20. század elején jelent meg.
A Rábaköz jeles mestereinek, Ángyán Csilla csornai fazekasnak és Pintér Jenő bogyoszlói fafaragónak az alkotásai szintén megtekinthetők.
Minden nap: 10-18 óráig
Belépődíj: ingyenes (becsületkassza)
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PETŐHÁZI
CUKORIPARI ÉS
HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY

VEZETŐ:
CÍM:
TEL.:
E-MAIL:

Tömördi Máté
9443 Petőháza, Kinizsi u.51.
Közösségi ház
+36 30 9575 940
tomordi.mate@t-online.hu

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.

A Magyar Cukor Zrt. Petőházi Cukorgyárának
bezárásával egy 128 éves – sok embernek megélhetést adó – nagy volumenű, eredményes
élelmiszeripari termelési tevékenység szűnt
meg 2007-ben Petőházán. Néhány elkötelezett
ember elhatározta, hogy az egykor kenyeret
adó cukoripart, a gyár múltját, a múltjához kötődő tárgyi, emberi, eszmei értékeket nem engedi elveszni. A Petőházi Cukormúzeum a cukorral kapcsolatos általános ismeretek mellett a
Soproni Iparkamara területén, a mai határokon
is túlnyúló, egykori Sopron vármegye vonzáskörzetében, a cukortermelésben és exportban
egykoron mintegy ötven éven át országos vezető szerepet játszó Soproni Cukortermelési
Körzet ipartörténetét öleli fel.
A cukortermelés teljes vertikumáról, a cukorról,
mint élelmiszerről, az élettanilag fontos és a téves nézetekről ad széleskörű ismereteket.
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Nyitva tartás:
Október 1. - április 30. Csak előzetes telefonos bejelentkezésre: kedden és pénteken - időpont egyeztetéssel
Május 1. - Szeptember 30. Hétfő kivételével 10.00-16.00
Előzetesen bejelentkezett csoportok esetében
rugalmas nyitva tartás!
Belépőjegy:
Felnőtt: 600,- Ft | Gyermek 10 éves kortól/nyugdíjas/csoportos 10 főtől: 300,- Ft
Szakvezetés kérhető.
Akadálymentesített és mosdó is található az épületben.

„A pöfögő gőzmozdony és a
vasúti kocsik nosztalgiautazásra való
csábításának nehéz ellenállni.”

SZÉCHENYI
MÚZEUMVASÚT

CÍM:
TEL.:
E-MAIL:
WEB:

9485 Nagycenk, Kiscenki út 3.
06 99 517 384
gysev@gysev.hu
www.gysev.hu

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.

A nagycenki Széchenyi-kastély közelében, a
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. kezdeményezésére 1972-ben épült meg a Közlekedési Múzeum
760 mm nyomtávolságú, gőzüzemű múzeumvasútja, a Széchenyi Múzeumvasút. A vasutat a GYSEV Zrt. üzemelteti Nagycenk és Fertőboz között,
a szolgálatot gyermekvasutasok látják el. Bár a
múzeumvasút vonala mindössze 3600 m hosszú,
mind a fiatal, mind a felnőtt „vasútbarátok” körében nagy népszerűségnek örvend. Amikor felszáll
a pöfékelő gőzössel, vagy a lágyan duruzsuló dízelmozdonnyal vontatott múzeumvasúti szerelvényre, egy kissé a „múltba” vagy legalábbis az
„elmúlt idők vonatán” utazik, hiszen a Széchenyi
Múzeumvasút valamiképpen visszaadja a régmúlt
idők utazásainak hangulatát, romantikáját.
Ha útközben egy kis nyugalomra vágyik, pihenjen
a kellemes árnyékot adó, hatalmas fák hűvösében
felállított erdei pihenőpadokon. Itt, az egyedülálló Hársfasor és az állomásépület között épült fel
a keskeny nyomtávú vasútjaink már nem üzemeltethető, de megmentett járműveit felsorakoztató
bemutatópark. Ez hivatott kiegészíteni a keskeny
nyomtávú vasutak üzeméből eddig nyújtott ismereteket.

Jegytípus Árak egy útra
Teljes árú
Gyermek *
Gőzös pótjegy
Családi jegy **
Gőzös családi jegy **
Kerékpár viteldíj
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Árak menettérti útra
440 Ft
870 Ft
280 Ft
440 Ft
330 Ft
610 Ft
1 160 Ft
2 200 Ft
2 150 Ft
4 010 Ft
280 Ft
440 Ft

* Gyermekjegy: 14 éven aluli gyermekek részére
** Családi jegy: 2 felnőtt és 2 gyermek esetén
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Mozdonyvezetés díja: 2 200 Ft/fő/alkalom
Különvonat ára: előzetes egyeztetés alapján

SZENT PÉTER
ÉS PÁL TEMPLOM

PLÉBÁNOS:
CÍM:
TEL.:
E-MAIL:
WEB:

Kovács Pál újkéri plébános
9463 Sopronhorpács, Bem József u. 1.
06 20 562 4414
kphaal@freemail.hu
www.sopronhorpacs.hu

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.

Az Alpokalja egyik legjelentősebb épített történelmi öröksége. A román stílusú templom főkapuzata, alaprajzi elrendezése és az északi fal kiképzése különös figyelemre méltó, a XIII. századból
fennmaradt épületeink közül az egyik legjelentősebb falusi templomunk. A kapu két oldalán lévő
fülkékben egy-egy oroszlánszobor, felettük a
templom védőszentjeinek, Szent Péternek és Pálnak a szobrai állnak. A 800 éves templombelsőben a román és a gótikus, a barokk és a modern
építészet stílusjegyei megtalálhatók. A 24 méter
magas toronyban négy harang található.

Miserend
• hétköznapokon 18:00
• vasárnap 9:30
Nyitva tartás:
Minden nap 8:00-19:00-ig
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A VÉDJEGY TAGJAI:
1 Esterházy-kastély – Fertőd-Eszterháza
2 Széchenyi Kastély és emlékmúzeum, Széchenyi Mauzóleum – Nagycenk
3 Sopronbánfalvi Pálos-Karmelita Kolostor – Sopron
4 Hidegségi Szent András apostol-templom – Hidegség
5 Fertőhomoki tájház és pajtakocsma – Fertőhomok
6 Fertőszéplaki tájházak – Fertőszéplak
7 Sarródi tájház – Sarród
8 Kópházi horvát nemzetiségi tájház – Kópháza
9 Sopronkövesdi alkotóház – Sopronkövesd
10 Nagycenki alkotóház – Nagycenk
11 Csipkeház, Hegykő – Hegykő
12 Petőházi Cukoripari és Helytörténeti Gyűjtemény – Petőháza
13 Széchenyi Múzeumvasút – Nagycenk
14 Szent Péter és Pál templom – Sopronhorpács
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1
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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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