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Léka (A)

Alpokalja

ESTERHÁZYKASTÉLY
Fertőd

#mintegycsászár
#elvarázsoltkastély
#körülveszatörténelem

Az ország legnagyobb és legfényűzőbb barokk-rokokó kastélya a Fertő-tó nádrengeteggel szegélyezett
lápos, vadban gazdag vidékén található.

„Amit a császár megtehet,
azt én is megtehetem!”
jelmondat jegyében épült.

Eszterházára nemcsak a korszak
magas rangú családjai látogattak
el, hanem Mária Terézia császárnőkirálynő is vendégeskedett, és itt
élt és alkotott a zeneszerző, Joseph
Haydn is. A remekmívű kovácsoltvas
főkapun belépve tárul elénk a
kastélyszárnyak ölelte díszudvar.

„Az Úr a Kastély, a Színház és az Erdő.
Minden tetszik ezen a szép helyen és
minden tanít is egyben.”
18. századi utazó.

A
díszudvar
bejáratánál
a
kovácsoltvas főkapu, a főépületben
vizet köpő, sárkányölő jeleneteket
ábrázoló szökőkutak, erkélyek, az
emeleti díszterekbe vezető kétkarú,
kecses díszlépcső nyűgözi le az arra
járót.

KASTÉLYSZÓTÁR:
• Sala Terrena – nyári ebédlő, a
kastély központja, ahonnan a
kertkompozíció látható.
• Lúdláb allé – az ebédlőből kiinduló
három sugárirányú látványtengely

• Parter – nyitott barokk
díszkert
• Regnum Marianum – a
kort jellemző freskó,
Szent István felajánlja az
országot Szűz Máriának

A Rózsakert Cziráky Margit
grófnő kívánságára épült, az
akkor nemesített több, mint
600 fajtából megközelítőleg
300 rózsafajta ma is
megtalálható.
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SZÉCHENYI

MÚZEUMVASÚT

Nagycenk

#mozdonyvezetés
#leselehetszedniróla
#időutazásrafel

A
nagycenki
Széchenyi-kastély
közelében, a Hársfasor mellett igazi
időutazásban lehet részünk.
A 4 kilométer hosszú, kanyargós
pályán a Széchenyi Múzeumvasút
pöfögő gőzmozdonya a nagycenki
Széchenyi-kastély és a fertőbozi
vasútállomás között szállítja a
nosztalgiára vágyó utasokat.
A menet közben látható őrházak apró
épületei régi vasúti létesítmények
hasonmásai. A Bátorság, a Nádtelep
és a Szurdokpüspöki nevű őrházak
az utazás kedves színfoltjai.

Az Ikva-patak 3-nyílású
hídjánál pár percre megáll
a kisvonat, hogy az utasok
lefényképezhessék a
tájat és ezt a műszaki
látványosságot.

Az 1923-ban épült
gőzös feltehetően
még „gólyafészkes”
kéménnyel épült,
az évek során
alakították át mai
formájára.

A 760 mm-es nyomtávú
vonalon az ország
különböző részein
megszüntetett kisvasutak
járművei közlekednek.
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JURISICS-VÁR
Kőszeg

#várvédők
#mindbeöltöztünk
#csatárafel

A kőszegi vár állandó kiállításokkal
és rengeteg programmal várja a
látogatókat.
A
fegyvertárban
a
középkor
fegyvereivel,
ruházatával
ismerkedhetnek
meg,
míg
a
lovagteremben a város és a vár
történetét és értékeit bemutató filmek
és időszaki kiállítások tekinthetők meg.
Ingyenes Vármustra játékokat és
történelmi viseletet biztosítanak a
látogatók részére.
A nyugati toronyból csodálatos kilátás
nyílik az Ó-ház Kilátóra, a Szultán
Kilátóra és a Kálvária-templomra.

Kőszeg várának első
említése 802-ből
származik, Einhard
krónikája említi castellum
Guntionis néven.

1532-ben az 50-55 ezres török
derékhadtól a mintegy ezer védő
csellel és ravasz diplomáciával
védte meg a várat.
Jurisics Miklós és a várvédők
tiszteletére Kőszegen 11 órakor
harangoznak.

i
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A Földesúri asztal, és
konyha állandó kiállítás
a XII-XVI. századi
főzési és étkezési
szokásokat mutatja be.
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KÁMONI
ARBORÉTUM

Szombathely

#végreatermészetben
#micsodaillat
#öleljmegegyfát

Szombathelyen a Kámoni Arborétumban található Magyarország leggazdagabb fás szárú gyűjteménye és az
országos jelentőségű fenyőplantázs.
Az arborétumban csodálatos juharfák,
tölgyfák és jegenyefenyők árnyékában
sétálhatunk, hatalmas mocsárciprusokban és virágokban gyönyörködhetünk.

Az arborétum egyik
leglátványosabb
része májusban a
Gyöngyös-patak
környéke, hiszen
a patak körül ez
időtájban virágoznak
a Rododendronok.

7

Az arborétumnak
rendkívül gazdag
cserjegyűjteménye
van, mindemellett
itt található hazánk
legnagyobb
fenyőgyűjteménye.
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CÁKI
PINCESOR
Cák

#kettenapadon
#úgymintrégen
#szépmenyecske

ÉRSEK
ÉDEN

Kilenc, eredeti állapotban megmaradt
pinceház tekinthető meg a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum nyitvatartási
idejében. A Kőszeghez közeli
falu feletti domb alján húzódó
gesztenyésben nyolc hajdani
borospince múzeumként berendezve
várja a látogatókat.

Rábakecöl

#gasztroélmény
#szenvedélyünkaszarvasgomba
#akutyanemharap

i

Az Érsek Éden szarvasgombás gasztro birtok minőségi szarvasgombás
programot kínál magánszemélyeknek,
a turisztika, a vendéglátás és a szállodaipar innovatív szereplőinek egyaránt,
valamint céges rendezvényeknek is
nagyszerű helyszínéül szolgál.

Az ősi borospincék közt a Kőszegi-hegység környékének egyik legjellegzetesebb színfoltja a Cák melletti
gesztenyésben található, régi időket
idéző, zsúpfedeles pincesor.
Jelenleg skanzenként működik, az
épületekben különböző régi szőlészetiborászati
eszközök,
oldalorsós,
kősúlyos és középorsós szőlőprések,
az egyik pincében pedig kádárkiállítás
található.

Egy három lépcsős gasztro túrán,
autentikus
környezetben
vezetik
be a vendégeket a szarvasgombák
különleges világába.

A borospincéket és présházakat
nemcsak bor készítésére használták,
hanem gesztenye- és gyümölcstárolásra
is. Az itt megtekinthető legrégebbi
kősúlyos prés 1778-ban készült.

Előjegyezhető a Truffle-show,
egy séf által bemutatott minőségi
szarvasgombás főzés és kóstoló.

i
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A fehér varázs a legdrágább
szarvasgomba faj. A rekord méretű
példányok nem ritka, hogy 100 ezer
euró fölött kelnek el és valamelyik
hongkongi, szingapúri vagy New York-i
étteremben kötnek ki.
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BÜKFÜRDŐ
THERMAL
& SPA
Bükfürdő

#csobbanjabuborékról
#egésznapcsúszda
#kozmetikumokeredetigyógyvízzel
#prémiumnyaralás

A Bükfürdő Thermal & Spa az ország
második
legnagyobb
fürdője.
Világszerte ismert gyógyvizével és
a víz felhasználásával készült, saját
kozmetikumaival a Bükfürdő Thermal
& Spa a legmagasabb minőségű
pihenési és szórakozási lehetőséget
kínálja látogatóinak.
Árnyas fákkal borított, 14 hektáros
park területén 34 fedett, félig fedett
és nyitott medence csábítja fürdőzésre
vendégeit.
Egyedülállóan
gazdag
medence-repertoárjában a gyógyvizes
medencék
mellett
kifejezetten
sportolásra alkalmas, családi, illetve
gyermekmedence is található.

Az anakonda
csúszda hosszasan
kanyarog, a hirtelen
esésű kamikaze
igazi bátorságpróba,
a hagyma csúszdán
pedig centrifugaszerűen pörögve
lehet a vízbe
érkezni.

11

A vízben nagy
mennyiségben
előforduló ásványi
anyagok közül
több nem csupán
csontozatunk
állapotáról
gondoskodik, de a
bőrre is kedvező
hatást fejt ki.
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BÜKFÜRDŐ
THERMAL
& SPA
Bükfürdő

#szaunaszerelmeseinek
#alpesiszénagőzfülke
#nyugalomszigete
Magyarországon egyedülálló az alpesi
hangulatot árasztó Kraxenofen® alpesi széna
gőzfülke. A gyógynövényes szénában
rejlő esszencia olajokból árad és a kellemes
meleg a hátat és a nyak területét éri.

SZAUNA WORLD
A
szaunák
szerelmeseit
többek
között
gőzfürdők,
infraszauna,
aromaszauna, kültéri ördögszauna és
finn erdei szauna várja. A szaunázás
utáni felhőtlen relaxálást a fedett
szaunapihenő
és
a
hangulatos
szaunakert
biztosítja
tízféle
szaunakabinnal, élménymedencékkel
és jakuzzikkal.

MEDICAL WELNESS
A Medical Wellness Magyarországon
egyedülálló spa-kínálattal, fürdőkkel,
ellazító masszázsokkal, pakolásokkal
és bőrregeneráló testkezelésekkel
kényezteti vendégeit. A messzeföldön
ismert büki gyógyvízből készült
magas
minőségű
masszázskrém,
pakolás és kozmetikai termékek
használata teszi teljessé a megújulás
élményét.

i
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GREENFIELD
HOTEL
GOLF & SPA

GREENFIELD
GOLF
Bükfürdő

Bükfürdő

#swing
#kezdőknekis
#golfmintafilmeken
#kiatermészetbe
#golfutánfürdő

#exkluzívkényeztetés
#ujjaszületettszálloda
#kifinomultelegancia
A szálloda csodálatos zöldövezetben,
az őt körülölelő 18 lyukú „championship”
golfpálya szomszédságában található
Bükfürdőn. A megújult 207 szobás
szálloda 3500 m2-es exkluzív Spa
és szauna világgal, saját Greenfield
gyógyvízzel, vadonatúj Chill & Fun
szórakoztató
központtal,
számos
kényeztető kezeléssel a wellness és a
golf szállodák egyedi kombinációját
kínálja a tökéletes feltöltődésért.
Egyedi
panorámával
rendelkező
GreenGarden étterme nemzetközi
konyhával, magyaros specialitásokkal
kivételes gasztronómiai élményeket
nyújt.
A szálloda a teljes újjászületés útjára
lépett, így 2022 tavaszától megújult
belsővel és még színvonalasabb
szolgáltatáskínálattal várja Vendégeit.

i
15

TOVÁBBI
INFORMÁCIÓT
ITT TALÁL

1 000 000 M2-EN 10 000 NYÁRFA,
7 TÓ, ÉS 100 KÜLÖNBÖZŐ MADÁRFAJ
ALKOT EGYEDÜLÁLLÓAN NYUGODT
KÖRNYEZETET.

i

2021-ben 30. jubileumát ünneplő 18
lyukú
„championship”
golfpálya,
nagyszabású felújítási munkálatokat
követően, újjászületve várja Bükfürdőn
a golfozni, kikapcsolódni vágyókat.
A profi sportolók mellett nyitva áll
a kapu a kezdők és a golf sporttal
még csak „ismerkedő” vendégek
előtt. „Golfkóstoló” programjaikon
megismerkedhetnek a golf alapjaival,
kipróbálhatják a golf autó vezetés
élményét és friss levegőn, csodás
környezetben
közös
élményeket
gyűjthetnek
családok
és
párok
egyaránt.
Élvezze az egyedi világot, amit az
idillikus táj és a gyönyörűen gondozott,
100 hektáron elterülő golfpálya
varázslatos panorámája nyújt.
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VINORA
BORHÁZ

KRISTÁLY
TORONY
KALANDPARK

Csepreg

Bük

#borbanazigazság
#vinorabora

A Vinora családi borászat Csepregen a
Bene-hegyi víztározó partján fekszik
gyönyörű kilátással a szőlőhegyre
és a tóra. A szőlőterület a Soproni
borvidékhez tartozik, a 60% fehér és
40% kék szőlő a Csepregi szőlőhegy
legjobb déli fekvésű dűlőiben terem.

A FEHÉR, ROZÉ ÉS VÖRÖS
BOROKAT ROZSDAMENTES
TARTÁLYOKBAN TÁROLJÁK ÉS
TÖLGYFAHORDÓKBAN ÉRLELIK.

i

A vendégek számára a Vinora
szálláshelyeken is elérhetők a borok. A
borkóstolókat és bortúrákat min. 10
fős csoportoknak szervezik.
Csepreg adottságai, környezete olyan
alternatív programlehetőségeket biztosít Bükfürdő vendégei számára, mint
a vadászat, horgászat, kerékpározás
és túrázás.

i
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#áááááááááá
#kalandazélet
#biciklizzafelhőkben
#főabiztonság

A Magyarországon egyedülálló, 3
szintes kalandpályát 90 elem teszi
teljessé. Saját döntésünk szerint
haladhatunk, akár kihagyva a nehezebb
részeket, vagy éppen megismételve
a számunkra tetsző szakaszokat.
Óriáshinta és biciklizés a magasban:
ilyen és ehhez hasonló izgalmak várnak
ránk a Kristály Torony Kalandpark 17
méter magas mászópályáján, amely
több mint egy kilométer hosszan
kanyarog a levegőben.
A nem mindennapi kikapcsolódás
óriás hintával és 200 méteres Flying
Fox csúszással lett megbolondítva,
melyen bátran sikoltozhatnak baráti
társaságok és családok egyaránt.
A kalandpálya nem csak magasságával
büszkélkedhet: ugyanis egy időben
120 fő is kalandozhat rajta. A torony
lábánál elhelyezkedő Mini Kristály
Torony pedig már 3 éves kortól várja
a gyerekeket.

i
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HUNGUEST
HOTEL
RÉPCE GOLD

LOMBKORONA
TANÖSVÉNY
Althodis (A)

Bükfürdő

#kintaszabadban
#lombokközött
#babakocsivalis

#teljeskényelem
#kényeztetéscsaláddalis
#közvetlenfolyosóafürdőbe

Az Írottkő Natúrpark területén fekvő
Althodis Kőszegtől 20 km-re található.
A település közelében húzódik az
500 méter hosszú, fák lombjai között
kanyargó lombkorona tanösvény.

A 4 csillagos Hunguest Hotel Répce
Gold közvetlenül a Bükfürdő Thermal
& Spa szomszédságában található.

A SZOBÁK SZÍNVILÁGA MEDITERRÁN
HANGULATOT ÁRASZT.

A Fürdő szolgáltatásait
egyedülálló módon –
folyosón
keresztül,
kényelmében vehetik
szálloda vendégei.

Falábakon álló fahíd köti össze
egymással a tornyokat, míg a
tanösvény
végén
egy
kilátóból
csodálhatjuk meg a vidéket. Tökéletes
hétvégi kikapcsolódás az egész család
számára!

i

– Bükfürdőn
fűtött, zárt
fürdőköntös
igénybe a

A
FALÁBAKON
ÁLLÓ
HÍD
LEGMAGASABB PONTJA 22 MÉTER
MAGAS,
ÍGY
TESTKÖZELBŐL
FIGYELHETJÜK MEG AZ ERDEI
ÉLŐVILÁGOT.

Hazai és nemzetközi ízvilágú konyha,
lobby bár terasszal, wellness sziget,
árnyas park, játszótér és további
számtalan lehetőség az év minden
napján.

i

Vakok és gyengénlátók részére
életnagyságú fa állatszobrok teszik
teljessé az erdei élményt.
A hídon haladva információs táblák
segítik a tájékozódást, magyar nyelven
is.

i
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forrás: alpannonia®
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LÉKA VÁRA
Lockenhaus (A)
#szellemkastély
#legendákföldje
#élőtörténelem
#lovagvár

ÍROTTKŐ
NATÚRPARK

A BIZÁNCI STÍLUSÚ FESTMÉNYEKKEL
DÍSZÍTETT
VÁRKÁPOLNÁT
ÉJFÉL
KÖRÜL CSAK AZ ERŐSEBB IDEGZETŰEK
LÁTOGASSÁK,
MERT
A
LEGENDA
SZERINT, ILYENKOR KÍSÉRTENEK A
JOBB LÉTRE SZENDERÜLT BARÁTOK
ELKÁRHOZOTT LELKEI.

Kőszegi-hegység

i

#kalandtúra
#harapdalevegőt
#varázshegy

A ma már Ausztriához tartozó Léka
(Lockenhaus) vára Kőszeg környékének leglátványosabb látnivalója. A csodálatos erdős környezetben a Gyöngyös-patak által körülölelt sziklán, egy
kis tó mellett álló középkori lovagvár
komplex középkori élményeket kínál
változatos kiállításaival, folyamatos
rendezvényeivel.

Az Írott-kő a Kőszegi-hegység és
egyben a Dunántúl legmagasabb, 888
méteres pontja. Az Írottkő Natúrpark
egész évben alpesi hangulatú túrákra
csábítja a látogatókat. A hegytetőn
1913-ban
épült
kilátó
egyszerre
két ország területén fekszik, mind
Magyarország, mind Ausztria irányából
látogatható.

A vár épületében nemrég megnyílt
denevérkiállítás két szinten, hat termen
keresztül kalauzolja el a látogatókat az
éjszaka teremtményeinek különleges
világába. A különböző filmek közül
még egy speciális infravörös filmet
is vetítenek a vár körül élő népes
denevérkolóniáról.

A kilátótól mintegy 40 méterre, osztrák
területen található a hegynek is nevet
adó sziklaalakzat, amelyen ma is
kivehetők a bevésett C B E betűk,
amelyek feltételezhetően Batthyány
és az Esterházy birtokok határvonalát
jelölhették (Confinia Batthyányana
Esterhazyana).

Az öregtorony mellett a palotában
található a vár egyik legnépszerűbb
látványossága, a kínzókamra, benne
a legendás vasszűzzel, a korai
akupunktúra kezdetleges eszközével.
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A VASFÜGGÖNY IDEJÉN A KILÁTÓ ÉPÜLETÉT
A
DRÓTKERÍTÉS
KIKERÜLTE
ÉS
AZ
OSZTRÁK OLDALON HAGYTA, LÁTOGATÁSA
IS
CSAK
ONNAN
TÖRTÉNHETETT.
AZ
EGYKOR GONDOZOTT ORSZÁGHATÁRT A
SARJADÁSBÓL MEGERŐSÖDÖTT ÉS FELNŐTT
NYÍRFAERDŐ JELÖLI MÁR CSAK.

i

i

TOVÁBBI
INFORMÁCIÓT
ITT TALÁL

22

Visitbuk.hu
#látniésmegélni
#feltöltődniésújjászületni
#éldmegbükfürdőt

KOZ M E T I KU M O K

FARM-TO-TABLE,
AZAZ A TERMELŐTŐL AZ ASZTALRA
A Bükfürdői Esszencia márkanév
védjegyként garantálja, hogy a piacon
helyi és minőségi termékeket találnak a
vásárlók. Otthonukba vihetik a környék
ízét és zamatát, azaz a Bükfürdői
Esszenciát.

eredeti gyógyvízzel

KNEIPP PARK
Különlegessége
az
510
méter
hosszúságú Kneipp® száraztaposó
pálya, amelynek alapját különböző
méretű kavicsok, kövek, zúzalék,
fenyőkéreg, toboz alkotja. A mezítlábas
séta természetes felfrissülést kínál.
Az Organikus Pont lebegő gumóiban
kellemes kikapcsolódást jelent egy kis
ejtőzés a friss levegőn.
SZÁLLÁSOK
Kalandos kempingezésre vágyik, vagy
minőségi, teljeskörű kiszolgálás mellett
pihenne? Az igényeinek megfelelő,
tökéletes szállás megtalálásában segít
a visitbuk.hu.
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UGRÁS A
WEBSHOP
OLDALÁRA

