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Motiváció látnivalók, „kimozdulás” élménykeresés, boldogságkeresés 

Tájékozódás útikönyv, prospektus, telefon, utazási 

iroda, kiállítás 

internet, app-ok, honlapok, blogok 

Szervezés, foglalás utazási iroda, egyéni egyéni, csoportos 

  programajánlat alapján egyedi igénynek megfelelő komplex 

csomagajánlat 

Úti cél behatárolt – az népszerű 

nevezetességek 

a világ – desztinációs szemlélet 

Szállás alapszinttől 5*-ig alapszinttől VIP-ig, pluszelvárásokkal: pl. wifi, 

komplex csomagajánlat + kiegészítő 

szolgáltatások: programszervezés, bababarát, 

kutyabarát, stb. 

Étkezés menü, svédasztal menütől 24 órás szolgáltatásig, egyediség, 

gasztroértékek 

Programok csoportos vagy egyéni szervezésű 

programajánlat alapján 

egyedi igényekhez igazodóan 

Ár-érték arány árérzékenység ár-érték érzékenység 

Minőségbiztosítás kevésbé tudatos fogyasztói 

magatartás 

tudatosabb fogyasztói magatartás 

Visszacsatolás nehézkesebb azonnali (internetes blog) 

A turisták igényeinek változásai, turisztikai trendek 



Változó körülmények, változó igények: 

Sopron-Fertő táj határtérség, a „nyugati kapu”, 

összekötő kapocs Nyugat-Európa felé 



A térség turisztikai jövőképe 

Követendő fejlesztési irányok: 

I.  Gazdaságfejlesztés 

II.  Turizmusfejlesztés 

III. Infrastrukturális fejlesztések 

IV. Épített örökség/környezet megőrzése és fejlesztése 



A térség, mint turisztikai desztináció lehetőségei I. 

A turisztikai vonzerők kombinációja 

Sopron: történelmi értékekben és műemlékekben gazdag város 

Soproni borvidék 

Magas természeti értékű nemzeti park aktívabb turisztikai 

szerepvállalása 

Világörökség helyszínek 

a Páneurópai Piknik Emlékhely Európai Kulturális Örökség Díja 

 

 



A térség, mint turisztikai desztináció lehetőségei II. 

Egészségturisztikai értékek, szolgáltatások, gyógyvíz 

Élményturisztikai elemek 

Ökoturisztikai elemek 

Vízi turisztikai fejlesztések  

Infrastrukturális fejlesztések  

Csomagajánlatok 

Marketingtevékenységek jövőbeni átalakulása (TDM, Térségi TDM, 

egyéb) 

 

 



Sopronban megvalósult fejlesztések 

A turizmusfejlesztés terén: 

 A Tűztorony felújítása 

 A látogatóközpont kialakítása 

 A Várfal sétány megnyitása 

 Petőfi tér átépítése 

 Várisi sétaút  

 Tómalomfürdő felújítása 

 Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház 

 A Páneurópai Piknik Emlékpark kialakítása 

 Várkerület új arculatának, térszerkezetének kialakítása 

 



Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

Sopron ÉNy-i összekötő szakasz 



Sopron-Fertő desztináció (kiemelt turisztikai térség) 
Település Állandó népesség száma 

(fő) 

Bük 3 458 

Fertőboz 289 

Fertőd 3 361 

Fertőhomok 710 

Fertőrákos 2 266 

Fertőszéplak 1 284 

Hegykő 1 477 

Hidegség 403 

Nagycenk 1 970 

Röjtökmuzsaj 431 

Sarród 982 

Sopron 61502 

Sopronhorpács 844 

Zsira 849 

MINDÖSSZESEN 79 836 

A desztináció azonosításánál szerepet játszott: 

 Települések turistaforgalma 

 A település turisztikai attrakciói beleillenek és hozzájárulnak a térség komplex turisztikai 

kínálatának kialakításához. Olyan vonzerővel büszkélkednek, amelyek képesek akár önállóan is 

a potenciális turisták utazási döntéseinek befolyásolására. 

 Területükön olyan közlekedési vagy turisztikai infrastruktúra található, mely hozzájárul az 

egész térség turizmusának fejlődéséhez. 

 



1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 

a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség 

Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség turisztikai 

vonzerőjének erősítése 

Sopron történelmi belváros, középkori várnegyed kulturális 

örökségvédelmi fejlesztése (Modern Városok Program) 

Lőverek program (Modern Városok Program) 

A Fertő tó turisztikai attraktivitásának fejlesztése (Modern 

Városok Program) 



„Sopron és a Fertő tó” kiemelt desztináció turisztikai 

vonzerejének erősítése 

Fertő-Hanság Nemzeti Park fejlesztése 

Gyógyhelyek fejlesztése Sopron-Balf 

Gyógyhelyek fejlesztése Bükfürdő 

Világörökségi helyszínek fejlesztése 

Aktív turisztikai hálózatok fejlesztése 

Nagycenk kastély felújítása 

Eszterháza kastély felújítása 

Túrisztikailag frekventált térségek integrált termek- es 

szolgáltatás fejlesztésé  

Turisztikai vonzerő erősítése összesen: 10  milliárd forint 

 









Sopron történelmi belváros, középkori várnegyed 

kulturális örökségvédelmi fejlesztése 

(Modern Városok Program) 

Sopron Várfal és a hozzá kapcsolódó Fabricius-ház, 

Tábornokház, Storno-ház turisztikai célú fejlesztése, 

Múzeumnegyed kialakítása 

Szent Mihály-templom es Sekrestyésház turisztikai célú 

fejlesztése 

Belvárosi középkori várnegyed fejlesztése (Russ villa, Lenck 

villa, Zichy Meskó palota, Eszterházi palota, utcák terek, 

homlokzatok, várfal, Széchenyi tér, középkori Zsinagógák)  

(Várkerület, Pap Rét, Parkolóház-TOP forrás) 

Soproni belváros fejlesztés összesen: 10 milliárd forint 













Parkolóház 

 
 



Parkolóház 

 
 



Parkolóház 

 
 



Széchenyi tér 

 
 



Széchenyi tér 

 
 



Széchenyi tér 

 
 



Várkerület 

 
 



Várkerület 

 
 



Várkerület 

 
 



Várkerület 

 
 



Lőver Program 

Fedett uszoda építése 

Strandmedece megújítása 

1200 fő nemzeti konferencia központ 

Lőverek útfelújítási program  

Kerékpárút építése  

Lőver Alpin Park 

Lőver program fejlesztései összesen: 16 milliárd forint 

 

 











A Fertő tó turisztikai attraktivitásának fejlesztése 

Turisztikailag frekventált térségek integrált termek- es 

szolgáltatás fejlesztésé (Fertő tó)  

A Fertő tó alap-infrastruktúrájának fejlesztése, vízminőség 

javítása 

Vendégfogadás és szállásadás infrastruktúrájának 

megteremtése a Fertő tónál 

Fertő tó turisztikai attraktivitásának fejlesztése összesen: 

23 milliárd forint 

 

 







FERTŐTAVI VÍZITELEP FEJLESZTÉSE  
ÉTTEREM 







A változó igényekhez igazodva így válhat a 

Sopron-Fertőtáj határtérség ismét a „nyugati kapuvá” 



 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


