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   Az
Esterházyak

Hagyomány, kultúra és karizma

Az Esterházy hercegek és hercegnék évszázado-
kon át alakították Európa történelmét. Politikusként, 
diplomataként és hadvezérként szereztek dicsőséget, 
gyűjtőszenvedélyüknek köszönhetően pedig pompás 
kincseket  és ritkaságokat hagytak az utókorra. Az Ester-
házyak várai és kastélyai ma Burgenland kiemelkedő kul-
turális emlékei közé tartoznak, amelyek nem mindennapi 
környezetben adnak otthont a nagyszámú különleges 
kiállítási tárgynak. Az Esterházy Magánalapítvány ezen 
kivételes értékű kulturális javak gondozását, megőrzését, 
kutatását, és a szélesebb közönségnek való bemutatást 
tűzte ki célul. Az Esterházyak világában mindenki kedvére 
válogathat a színvonalas kiállítások, koncertek, múzeumi 
vezetések és különleges rendezvények közül.

Az  Esterházyak kulturális  értékei,
a  pannon vidék kincsei

A Soprontól fél órányira fekvő kastélyok, várak és termé- 
szeti kincsek az Esterházyak által létrehozott egyedülálló 
kulturális világba nyújtanak betekintést. A látogatók épí-
tészeti ritkaságokat, történelmi emlékeket és természeti 
értékeket fedezhetnek fel a csodálatos pannon vidéken. 
Fraknó Vára, a kismartoni Esterházy-kastély, a reneszánsz 
Lackenbachi-kastély vagy a Szentmargitbányai Kőfejtő 
kivétel nélkül nagyszerű úticél. Fedezze fel Burgenland 
építészeti gyöngyszemeit, történelmi kincseit és termé- 
szeti csodáit.

Az Esterházyak
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Burgenland tartományi székhelye, Eisenstadt (Kismarton) 
központjában található az egykor az Esterházyak szék-
helyéül szolgáló Esterházy-kastély, Ausztria egyik leg- 
szebb barokk kastélya, amely napjainkban múzeumnak, 
kutatási központnak, az Esterházy-család egyedülálló 
magángyűjteményének, valamint kulturális rendezvények- 
nek ad otthont. Élvezze a hely varázsát, amely számos 
történelmi esemény helyszínéül szolgált, és ahol egykoron 
Nelson admirális hallgatta Haydn zenéjét!

Nyitvatartás
január 2 - március 31.  &  november 2 – december 31.
P - V, valamint ünnepnapokon. 
10.00 - 17.00 óra
április 1 - 30. & október 1 - november 1. 
naponta 10.00 - 17.00 óra 
május 1 - szeptember  30.
naponta 10.00 - 18.00 óra
December 25-én & 26-án zárva.
2021 január 1. 
12.00 - 17.00 óra

Jegyárak és tárlatvezetések időpontja a 51. oldaltól.

Az
Esterházy-kastély

... ahol Nelson admirális
Haydn zenéjét hallgatta
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Haydn Terem
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A freskókkal gazdagon díszített barokk termet gróf  
Esterházy Pál (1687-től I. Esterházy Pál herceg) építtette 
a 17. század második felében. Az addig Nagy Teremnek 
nevezett helyiség a 20. században kapta a Haydn Terem 
nevet. Kitűnő akusztikájának és technikai  felsze- 
reltségének köszönhetően a Haydn Terem a világ egyik 
legkiválóbb hangversenytermének számít. 

A Haydn Terem 2020-ben is felejthetetlen környezetet 
biztosít a classic.Esterházy koncertsorozathoz, valamint 
a szeptember 09. és 20. között megrendezésre kerülő 
HERBSTGOLD Fesztiválhoz. A legkiválóbb zenei előadások, 
a pompás berendezések és a lenyűgöző építészet elvará- 
zsolja a nemzeti és nemzetközi zenészeket és a világ min-
den tájáról érkező vendégeket úgyszintén.

A Haydn Terem évente több mint száz koncertnek ad ott-
hont. A koncertek idején a terem nem látogatható, ezért 
szíves megértésüket kérjük.

Történelmi helyszín és fesztiválfórum 

Haydn Terem 

2020.09.09-20.

Haydn Ünnep, Jazz, Balkáni 
és Roma Hangok, Kulináris élmények





Az Esterházy-kastély kiállításai
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A kiállítás hűen mutatja be Esterházy Ottrubay Melinda 
történetét. Betekintést kaphatunk örömmel és bánattal 
teli életébe, kiemelkedő balettkarrierjébe és magánéleté-
nek pillanataiba. Mesébe illő történetet kísérhetünk végig, 
amelynek határozott személyiségű főszereplője az élet 
kihívásainak köszönhetően nőtt fel az előtte álló felada-
tokhoz.

Teremről teremre haladva, öt felvonáson keresztül lehe-
tünk tanúi egy rendkívüli asszony életútjának. Legsze-
mélyesebb oldaláról ismerhetjük meg életének különböző 
szakaszaiban: balettnövendékként, primabalerina asso-
lutaként és V. Esterházy Pál hitveseként.

„Sok jóval ajándékozott meg az élet.“ 
Kiállítás 5 felvonásban

 Esterházy Melinda     





Az Esterházy-kastély kiállításai
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Kastélyvezetés

A múzeumi vezetés során a látogatók megtekinthetik az 
Esterházy-hercegnék pompázatos lakosztályát és bepillan-
tást nyerhetnek három karizmatikus Esterházy-hercegné 
életébe. A liechtensteini hercegnőként született Mária 
Jozefa Hermenegilde, Joseph Haydn lelkes támogatója volt. 
A Thurn und Taxis hercegnőként született Mária Teréziát a 
bécsi kongresszus alkalmából összegyűlt előkelő társaság 
szépségéért ünnepelte, és Lady Sarah Child-Villiers. Ismer-
kedjenek meg a hercegnékkel és személyükön keresztül 
szerelemről, családi boldogságról és viharos eseményekről 
szóló történeteikkel!

A látogatás egyik fénypontja a 17. századból származó 
kastélykápolna. A kápolna orgonája Joseph Haydn idejéből 
származik, a zeneszerző maga is rendszeresen játszott rajta. 
Az akusztikájáról híres Haydn Terem, amely már a kompo-
nistát is rendkívüli művek alkotására inspirálta, szintén ré- 
sze a vezetésnek.

Elbűvölő asszonyok,
magukkal ragadó élettörténetek





Az Esterházy-kastély kiállításai
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A Haydn-jeggyel több kiállítást lehet megtekinteni, ame-
lyek egyedülálló módon mutatják be Joseph Haydn, a kivé-
teles tehetségű zenész életét, valamint az Esterházy-csa-
lád zeneszeretetét, ünnepi hagyományait és életstílusát.

Haydn explozív
Joseph Haydn több mint 40 éven keresztül szolgált kar-
mesterként és zeneszerzőként az Esterházyak udvarában. 
A kiállításon multimédiás eszközök, installációk és váloga-
tott kiállítási tárgyak segítenek megismerni a zenei géniusz 
életét, a Kismartonhoz köthető kezdetektől a londoni tar-
tózkodás idejére tehető művészi kiteljesedésig, valamint 
a késői alkotói korszakig és bemutatják zenei munkás-
ságának mai napig tartó hatását. A mester magánjellegű és 
hivatalos dokumentumai mellett olyan eredeti hangszerek 
is láthatók, mint lelkes támogatójának, Mária Jozefa Her-
menegilde hercegnőnek a kalapácszongorája.

Az Esterházy-kastély fénypontjai
A kiállítás egyedülálló módon mutatja be a kastély 
gyűjteményeiből származó páratlan, művészettörténeti 
szempontból is nagy jelentőséggel bíró tárgyakat, és 
szemléletes módon enged betekintést a hercegi család 
életmódjába és ünnepségeinek kultúrájába. Megcso-
dálhatjuk például az Esterházyak számára a bécsi Würth 
ezüstműhelyben készített ezüst étkészletet, amely az 
empire korból fennmaradt legnagyobb ilyen készlet a vi-
lágon, valamint a velencei Guiseppe Briati műhelyéből 
egyedüliként fennmaradt konzolasztalt. Ezen felül a kiállí-
tás lenyűgöző módon nyújt betekintést a kastély építészeti 
struktúrájába. Egyes részeken látható a történelmi fal és 
padlózat, amelyek segítségével felfedezhető több mint 
300 éves kastély épületrégészete.

Haydn-jegy
A kézművesség legjava, avagy
mesteremberek remekművei
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Bormúzeum
Pince, csordultig kultúrával

Izgalmas felfedezések várják a látogatókat a kastély 
300 éves pincéjében. Itt található Ausztria legnagyobb 
bormúzeuma, amelyben több mint 700 egyedülálló tárgy 
található, a Burgenlandban használt legrégebbi hordótól 
kezdve a legrégebbi bálványos szőlőprésig. A kiállításon 
nyomon követhető az Esterházyak Bacchus iránti hó-
dolata: a kezdetektől foglalkoztak bortermeléssel, így 
1666-ban a kastély pincéjében már 280.000 liter bort 
tároltak, és a kastélyban szolgálatot teljesítőknek, köztük 
Haydnnak is részben borban adták ki a fizetségét. A kiállí-
tás az Esterházy-hercegek bortermelés kultúrája mellett 
bemutatja a különböző szőlőfajtákat, a desztilláció, vala-
mint a bor- és pezsgőgyártás folyamatait,  azaz  mindent, 
ami a szőlő levével  kapcsolatos.

Csoportoknak előzetes bejelentkezéssel borkóstolókat is 
kínálunk.

Az Esterházy-kastély kiállításai
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Boutique

Kastély butik 
Az Esterházy-kastély butikjában vendégeink stílusos 
környezetben nézelődhetnek, válogathatnak az Esterházy- 
családot és a pannon térséget felidéző emléktárgyak között.  

Café Maskaron 
Az Esterházy-kastély belső udvarának homlokzatát díszítő 
grimaszoló fejekről, Mascaronokról, kapta a nevét a kas-
tély udvarában található kis kávéház, a Café Maskaron. 
Kínálatában válogatott sütemények – közöttük a híres 
Esterházy-szelet – és  hagyományos kávéspecialitások 
szerepelnek. 

Henrici étterem 
A 18. század végén épült egykori udvari istállóépületek 
mai exkluzív környezetében kínált csúcsgasztronómia  fe-
lejthetetlen élményt nyújt. A Henrici étterem egy modern 
művészeti és történelmi épületben kínálja a pannon-medi-
terrán konyha kombinációját és hozzá válogatott borokat. 

Kastélynegyed 
Pannon ínyencségek és borok

esterhazy.hu

henrici.at

henrici.at

3

1

2



Kastélynegyed
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Selektion Vinotéka Burgenland 
Az Esterházy-kastéllyal szemben található Selektion 
Vinotékában Burgenland több mint 100 borászának 
600 féle borát kínálják. A régió borainak legnagyobb oszt- 
rák forgalmazója hasznos tanácsokat és a borivás élveze-
tét nyújtja az érdeklődőknek. Az elegáns borbárban több 
mint 30 féle bor meg is kóstolható. Pannon csemegék 
és étvágygerjesző falatkák egészítik ki a gasztronómiai 
kínálatot.

 
Pan.event jegyiroda 
A pan.event jegyirodában nem csak a kastély és a kőfejtő 
programjaira vásárolhatnak jegyet, hanem az Ö-Ticket 
hálózat által értékesített eseményekre is. A jegyek online 
is megvásárolhatók.

Kulinárium Burgenland Vásárcsarnok 
A Kulinárium Burgenland Vásárcsarnokban, amelyet az 
Esterházy-kastély egykori istállóépületében alakítottak 
ki, helyi termelők kínálják kiváló minőségű termékeiket. A 
termelők szívesen adnak tájékoztatást a termékekkel kap-
csolatban és lehetőség van azok megkóstolására is.

panevent.at

markthalle-burgenland.com

selektion-burgenland.at

6

5

4

Istállóépület

5 6
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3
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Esterházy-
kastély
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Az Orangerie – ahogy egykoron – ma is rendezvények- 
nek, ünnepélyeknek, nyári partiknak és céges rendezvé-
nyeknek ad otthont. A kismartoni kastélypark közepén álló 
klasszicista épületcsoda húsz évvel ezelőtti felújítása óta 
esküvők, bálok, konferenciák, valamint céges események 
népszerű helyszíne.

A barokk Esterházy-kastély és tágas parkja, amely körül-
öleli az Orangerie-t, mesés kulisszát szolgáltatnak külön-
leges rendezvényekhez. A történelmi épület egyedisége 
nem csak páratlan kisugárzásában rejlik – sokrétű kihasz- 
nálhatósága is kivételes, hiszen szép idő esetén a téli-
kert előcsarnoka is bevonható rendezvényhelyszínként. 
Az Orangerie befogadóképessége 600 fő.

      Orangerie
a kismartoni kastélyparkban

Exkluzív helyszín -
Ünnepek, esküvők és céges rendezvények
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Fraknó Vára

Nyitvatartás
január 3 - március 31. & november 2 - december 20.
Téli várvezetések
P-V 11.00, 13.00 és 15.00 óra
április 1 - november 1.
naponta 10.00 - 18.00 óra (pénztárzárás 17.00 óra)

Jegyárak és a tárlatvezetések időpontjai a 51. oldaltól.

Értékes ritkaságok tárháza - 
erődítmény, fegyvertár, kincstár

A vár története a 13. századig nyúlik vissza. Az Esterházyak 
birtokába 1622-ben került, nevükhöz fűződik a hatal-
mas erődítmény jelenleg is látható formájának kialakítá-
sa. A vár impozáns látképével méltán vált Burgenland 
tartomány egyik fontos jelképévé. Itt tárolták az Ester-
házyak fegyvereit és hadi felszerelését, I. Esterházy Pál 
herceg, a dinasztia alapítója itt helyezte el egyedülálló 
„művészeti és csodakamráját“, amit a végrendeletében 
büszkén nevezett „kincstárnak“, valamint a történelmi le-
véltárat. Az épületegyüttes  ma is letűnt korok magával 
ragadó hangulatát idézi. Fraknó Várában a történelem iránt 
érdeklődők és a különleges környezetben ünnepelni vá-
gyók egyaránt megtalálják számításukat.







Kiállítások Fraknó Várában
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A várban tett látogatás során különleges tárgyakat és em-
lékezetes hangulatú termeket fedezhetnek fel vendégeink. 
Felkészült idegenvezetőink megidézik a régi időket, fel-
hívják a figyelmet a barokk várpalota egyedülálló értékei-
re, amelyek közül kiemelkedik a belső udvart díszítő secco 
falfestmény - az Alpoktól északra fekvő  régióban a legna-
gyobb ilyen jellegű műalkotás -, a vár kútja,  a  várkápolna 
és oratóriuma, valamint a vár konyhája. Az erődítményben 
gazdag látnivalót találnak a hadászat iránt érdeklődők 
is, akik megismerhetik az Esterházy hercegek 400 éves 
hadtörténeti hagyományait.

Győztes csaták és koronázások
Az Esterházy hercegek fegyvertárának kincsei

Az Európa egyik legrégebbi múzeumaként számon tartott 
Fraknó Vára hosszú ideig az Esterházyak fegyvertáraként 
működött. A „Győztes csaták és koronázások“ című, tíz ter-
met magába foglaló kiállítás betekintést nyújt Európa egyik 
legnagyobb fegyvertárába.

   Vezetés a várban
és a fegyvergyűjteményben 

Felfedezőút korokon át





Hosök, kincsek, 
zsákmányok
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Fraknó Vára gyűjteményének különlegességei

Kiállítások Fraknó Várában 

I. Esterházy Pál herceg családi mítoszt alapozott meg, 
amikor megrendelte az Esterházy-ősök galériájának el-
készítését. A valódi és részben kitalált ősöket ábrázoló 
festmények ma Közép-Európa legnagyobb barokk csalá-
di ősgalériáját alkotják. A 17. századi festményeken olyan 
ismert alakokat is találunk, mint Attila, a hunok királya vagy 
III. Draculea  Vlad Ţepeş (a karóba húzó), akiről Bram Stoker 
után Drakula gróf alakját mintázták. A képek lenyűgöző 
módon jelenítik meg az Esterházyak családfáját.

A 17. századi kincstár különleges darabjain és ritakaságain 
keresztül megismerkedhetünk az arisztokrácia gyűjtési 
szenvedélyével. I. Esterházy Pál különleges órák, automa-
ta szerkezetek, ékszerek és kelyhek lelkes gyűjtője volt. A 
vár legérdekesebb műtárgyai közé tartoznak az Európa-
szerte szinte egyedülállóan fennmaradt, páratlan szépségű  
ezüstbútorok. Közülük is kiemelkedik az a különleges tech-
nikával készített “Páris ítélete” jelenetet ábrázoló ezüst- 
asztal, amelyet eredetileg az Oszmán Birodalom részére 
készítettek, s amelyet a herceg később megvásárolt 
Oszmán fegyverek és kézműves alkotások, mindenekelőtt 
egy teljes egészében fennmaradt díszsátor, jól szemlélte-
tik az Esterházy-családnak a 16. és 17. századi Európát 
fenyegető ellenséghez fűződő politikai viszonyát és harcait. 

ˇ



Titokzatos csodavilág ‒
avagy a legkülönfélébb ritkaságok gyűjteménye



Az Esterházyak kincstárát egykor titkos járatokon át lehe- 
tett megközelíteni, furfangos zárszerkezetek, zsoltárok és 
a legenda szerint egy kitömött krokodil félelmetes állkap-
csai őrizték, mindezt sikeresen, hiszen nagyrészt eredeti 
formájában maradt  fenn  az  értékes  gyűjtemény.

Merüljön el a titokzatos világban és ismerje meg a páratlan 
ritkaságot: az Esterházy-kincstár a történelmi szekrény-
ekkel és az azokban látható tárgyaival a világon az egyet- 
len olyan művészeti és csodakamra, amelyet az eredeti 
helyén és eredeti elrendezésében sikerült megőrizni az 
utókor számára.

Titokzatos csodavilág ‒
avagy a legkülönfélébb ritkaságok gyűjteménye

Esterházy- 
kincstár

Kiállítások Fraknó Várában
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I. Esterházy Pál a 17. században kibővíttette Fraknó Várát. 
Az újonnan kialakított művészeti kamrába apja, Esterházy 
Miklós gróf kincstárából származó műtárgyakat helyezett 
el. A gyűjteményt az utódok tovább gazdagították. A párat-
lan műtárgyegyüttes a rejtett bejáratoknak köszönhetően 
a 20. század elejéig érintetlen maradt.

1919 április elsején azonban a Magyar Tanácsköztársaság 
soproni direktóriumának tagjai jelentek meg a várban, és a 
gyűjtemény mintegy 280 darabját – többek között arany 
ötvöstárgyakat, ékszereket és textíliákat –  elkobozták. A 
műtárgyakat Budapestre szállították, ahol a mai napig – 
többnyire a nyilvánosságtól és a kutatóktól elzárva – ta-
lálhatók. Fraknó Várának éves kiállítása ezeknek az éppen 
100 éve történt eseményeknek állít emléket, és nyoma-
tékosítja, milyen sebet ejtett a műtárgyak elhurcolása a 
páratlan gyűjteményen.

2020 folyamán a kiállítás a történelmi kincstár további 
válogatott műtárgyaival bővül. A műtárgyak kontextusba 
kerülnek 1919 történelmi eseményeivel, és még hatá-
sosabban mutatják be, milyen szimbolikus jelentése is van 
a tárgyak elhurcolásának. A Tanácsköztársaságnak a mai 
Burgenland területén lezajlott eseményeivel kapcsolatos 
legújabb kutatások pedig a Fraknó Várában történtek ösz- 
szefüggéseit világítják meg. 

   300 évig gyűjtetett -
3 nap alatt elveszett

Ausstellungen auf der Burg Forchtenstein
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Az Esterházyak kincstára
a 20. század történelmi viharaiban
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Fraknó Várának modern étterme olyan autentikus anyagok 
használatának köszönhetően rendeli alá magát a történel-
mi környezet sajátos atmoszférájának, mint a fa, a sötét 
fém és a kerámia. Az akár 120 fő befogadására is képes 
vendégtér részben különböző árszínvonalon működik, 
és különálló egységekként is használható. A szomszédos  
terasz csodálatos kilátást nyújt a pannon vidékre.

A Grenadier kávéház és étterem minden vendég számá-
ra a megfelelőt kínálja. Az olyan klasszikusok, mint a bécsi 
szelet, a marhapörkölt vagy a főtt marhaszelet, mellett a 
szezonnak megfelelő kreációk is terítékre kerülnek. A kis 
étvágyúak vagy a kevés idővel rendelkező buszcsoportok 
számára hidegtálakat és kolbászokat kínálunk - és mindezt 
egy csodálatos kilátás mellett. 

Nyitvatartás
április - október
vasárnap - szerda 9.30 - 20.00 óra
csütörtök - szombat 9.30 - 22.00 óra

november - március
hétfő, szerda 11.00 - 20.00 óra
kedd szünnap
csütörtök - szombat 11.00 - 22.00 óra
vasárnap 9.30 - 20.00 óra

restaurant-grenadier.com

Design és történelmi épület

Kávéház és étterem  
      Grenadier
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Kávéház és étterem Grenadier



Nyitvatartás
március 27 - december 20.
péntek - vasárnap 9.00 - 17.00 óra
július 1 - augusztus 31.
naponta 9.00 - 17.00 óra

Jegyárak és a tárlatvezetések időpontjai a 53. oldaltól.

Az egykor vízivárként megépített Lackenbachi-kastély 
1612-ben került az Esterházyak birtokába. A reneszánsz 
stílusú építmény Burgenland szívében, idilli környezetben 
helyezkedik el, és újjáalakított, illetve felújított terekkel áll 
a látogatók rendelkezésére.

A Lackenbachi-kastély múzeuma tágas rendezvényter-
mekkel és fagylaltbárral rendelkező kávézóval várja a  
pihenni vagy ünnepelni vágyókat. A csodálatos reneszánsz 
park kellemes időtöltésre invitál a természetben.

                       A 

Lackenbachi-kastély
Reneszánsz és jelenkor

sikeres egymásra találása
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A Lackenbachi-kastélyban található modern természeti élmé-
nymúzeumban minden a természet körül forog. A látogatók az 
erdőkben, mezőkön, a folyók és tavak mentén kialakult élette-
reket különféle perspektívákból, interaktív kiállítás formájában 
ismerhetik meg. 

Az innovatív prezentáció során ugyanakkor az emberiség tör-
ténetét, a régészetet, az erdőgazdálkodást, a megújuló ener-
giákat vagy a környezetvédelmet érintő témák is előtérbe 
kerülnek. A kiállítás fókuszában a vadászat áll, a kőkortól 
napjainkig, különös tekintettel az Esterházy család vadászati 
hagyományaira.

Vezetés a kerten át
Az arborétumból induló izgalmas vezetés során ritka fafajtákat 
fedezhetnek fel és közben érdekes történeteket hallhatnak 
például a mammutfákról is. A zöldségeskerten át a történelmi 
belső udvarba érve a lenyűgöző reneszánsz-árkádok tárulnak 
a látogatók elé. A program utolsó állomása a múzeum megte-
kintése. Ezt követően lehetőség van a múzeum kávézójának 
fagylaltbárjában a saját készítésű Esterházy-szelet ízesítésű 
fagylalt, sütemények vagy frissítők elfogyasztására. 

A
Lackenbachi-kastély

 múzeuma
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A liget felfedezése *
A lenyűgöző parkon át sétálva, a romantikusan kanyar-
gó Selitza-patak mentén a terület különleges flóráját és 
faunáját ismerhetjük meg. A ritka honos növényzet mellett 
olyan különlegességek is felfedezhetők, mint a mammut-
fák és más exotikus faóriások, amelyeket mintegy száz 
évvel ezelőtt ültettek. Hobbikertészek és profik is számos 
ötletettel gazdagodhatnak a vezetés során. 
 

Utazás az udvari parkon át *
A kirándulás a több mint 100 éves fákkal ékeskedő arboré-
tumban kezdődik, a gyümölcsösön keresztül a Király-domb 
és a kastélysír mellett elhaladva egészen a fejedelmi kony- 
hakertig tart. Különböző állomásokon lehetőség van a ter-
mészetes és növényi anyagokkal munkálkodni. Ezeket az 
alkotásokat a Lackenbachi-kastélyban tett kirándulás em-
lékeként haza is lehet vinni.   
 
  
* ezek a programok csak német nyelven foglalhatók
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A Lackenbachi-kastély múzeuma

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ! 2020 tavaszától!

Az 1620-as lakompaki csatára emlékezve a sopronnyéki 
(Neckenmarkt) Zászlólengető és borászati múzeummal 
együttműködve kicsi, de annál érdekesebb éves kiállítás 
készül. Hadfelszerelési tárgyak, például üvegből és vas-
ból készült kézigránátok, Korbhagel, messzehordó, nagy 
kaliberű várvédő puskához használt lövedékek doku-
mentálják az egykor használatos harci eszközöket.
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A lakompaki reneszánszkastélyban 2018 tavaszán megnyitott 
az új Zum Oberjäger vendégház.

A műemlékvédelem alatt álló, négy szobával és két  
lakosztállyal ellátott vendégház a kastélypark újonnan a-
daptált arborétumjában található – stílusosan elrendezett 
fák, virágok és bokrok sora között. Az enteriör a régi és az 
új elemeket kombinálja. A középpontban a park, a ter-
mészet és botanika áll, melyet vadászelemek egészíte-
nek ki. A vendégeknek lehetőségük van a különböző stílusú 
szobák (eperfa, rózsa, szitakötő vagy pillangó)  és két 
lakosztály (madár és cseresznye) közül választani. A szobák  
elnevezését a környék flórája és faunája inspirálta. 

A vendégház kulináris központja a főzőszalon. Itt szolgálják fel 
a reggelit és itt is főznek. A jól felszerelt konyha elég nagy ah-
hoz, hogy főzőszemináriumoknak adjon helyet de a vendégek 
is készíthetnek itt finomságokat. 

Zum Oberjäger 
Vendégházak a

Lackenbachi-kastély parkjában
Modern dizájn a történelmi helyiségekben

zumoberjäger.at

Zum Oberjäger
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Vezetési időpontok és jegyárak a 54. oldaltól.

A Szentmargitbányai  

Kofejto
Óriás az ősidőkből - a világörökség része

A Szentmargitbányai Kőfejtő Európa egyik legnagyobb és 
legrégebbi kőfejtője. Már az ókorban felhasználták értékes 
mészkövét, amely egy őskori beltenger helyén keletke-
zett. A kőfejtőben ma is folyik a jó minőségű építőanyag 
kitermelése. Az innen származó mészkövet használták fel 
a bécsi Stephansdom építéséhez és restaurálásához, és a 
bécsi  Ringstraße  épületeinek anyagát is az itt kitermelt 
kő adta. A földtörténeti őskorban kialakult területen a 
20. században számos nagy jelentőségű, köztük 25 millió 
éves leletet is találtak.  A Szentmargitbányai Kőfejtőt és a 
Fertő-tó vidékét az UNESCO  2001-ben  a  világörökség  
részévé  nyilvánította.

Vezetési ajánlatok
A kőfejtőben történő vezetés mellet előzetes egyezte- 
tést követően csoportok számára természeti vezetések is 
foglalhatók. A középpontban a környezet faunája és flórája 
áll, de a szobrászok lenyűgöző kőfaragásai és a hely is be-
mutatásra kerül. A vezetéshez megfelelő cipő szükséges!

 
       Opera

       a kofejtoben



Mély benyomás az egyedülálló környezetben

Szentmargitbányai Kofejto

operimsteinbruch.at

A kőfejtő Európa egyik leglátványosabb szabadtéri 
előadótereinek egyike. A terület két kőbe vésett arénából 
áll: a nagy színpad, egy hatalmas szabadtéri koncertterem, 
közel 5.000 fős és a Ruffini-színpad 2.300 fős nézőtérrel 
rendelkezik.

A 2020-as szezonban Puccini utolsó operája, a Turan-
dot kerül színre. A „Senki nem alszik – Nessun dorma!“ 
az egész operairodalom egyik legkedveltebb áriájává 
vált. Puccini ragyogó és sejtelmesen szaggatott hangjai 
nagyszerűen verődnek vissza a Szentmargitbányai Kőfejtő 
meredek sziklafalairól.

Premier 2020. július 8-án.
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       Opera

       a kofejtoben
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Nyitvatartás Shop
Hétfőtől szombatig
naponta 10.00 - 18.00 óra

Az Esterházyak borászata több mint 250 éves hagyo- 
mánnyal rendelkezik Burgenlandban. A tradíció, a világ egyik 
legjobb borvidékén található, kitűnő fekvésű szőlőbirtokok 
és a kiemelkedő borászati szaktudás előnyei egyesülnek 
annak érdekében, hogy olyan borok készüljenek, amelyek 
híven tükrözik a Fertő-tavat, a Lajta-hegységet és Kismar-
tont magában foglaló pannon régió sokszínű karakterét. A 
kínálatban megtalálhatók a könnyű klasszikus borok, a külön-
leges minőségi borok, a nagyszerű habzóborok és a borászat 
legkülönlegesebb  bora, a Tesoro.
Látogassa meg a Trausdorfban található borszaküzletet, 
amelynek kínálata és programjai a borkedvelők legmagasabb 
igényeit is kielégíti!

Esterházy  
Borászat

Pannónia változatossága palackba zárva

 esterhazywein.at



A több mint 250 éves épület története és kialakí-
tásának stílusa egyedivé teszi a Kalandaházat. A feltárt 
terméskőfalazat, valamint a fából és üvegből készült ele-
mek használata különleges vonzerőt kölcsönöz a majorsági 
épületnek, újraértelmezi a hagyományos burgenlandi bir-
tok fogalmát, s felejthetetlen felüdülést és időtöltést ígér.

Az idilli burgenlandi környezet és az egyszerű meg- 
közelíthetőség az autópályáról vagy a közeli repülőtérről 
vonzó szabadidős célponttá teszi a Kalandaházat. He-
lyi gasztronómiai specialitások, az Esterházy Borászat 
különböző borfajtáit bemutató vezetések és borkóstolók, 
valamint a helyszín varázsa garantálják rendezvénye  
sikerességét. 

kalandahaus.at

 
Kalandaház

Festői környezetben a trausdorfi
Esterházy Borászat mellett

Az Esterházy Borászat és a Kalandaház
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Családi és
gyerekprogramok 
Történelem interaktív és izgalmas köntösben

Az Esterházy-kastély, Fraknó Vára, a Lackenbachi-kastély 
és a Szentmargitbányai Kőfejtő olyan lenyűgöző helyszí-
nek, amelyek mögött ott az eseményekben gazdag múlt.

Interaktív tematikus vezetéseink, a speciális workshop-
jaink és a szezonális programok lehetőséget nyújtanak a 
családoknak, hogy megmerítkezzenek a történelemben 
és szórakoztató módon élvezzék a kultúrtörténetet. Az 
izgalmas információátadás és a dolgok kipróbálása áll a  
figyelem középpontjában. Valódi élmény az egész család-
nak!

Születésnapok
Ünneplés különleges keretek között
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Az Esterházy-kastély, Fraknó Vára és a Lackenbachi- 
kastély szeretettel várja azokat a gyerekeket, akik 
születésnapjukat felejthetetlen környezetben szeretnék 
ünnepelni. Kis vendégeink számára tortával, jelmezek-
kel, barkácsolással és izgalmas programokkal teletűzdelt, 
különgleges hangulatú partit varázsolunk. 

esterhazy.at/kids

Esterházy családi és gyerekprogramok 

Születésnapok
Ünneplés különleges keretek között
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JA N UÁ R

Szo.18.   19.30 óra • Haydn Terem

ÉVNYITÓ KONCERT
Maria Hinojosa Montenegro (szoprán), Marie-Claude Chappuis (alt), 
Francisco Fernández-Rueda (tenor), Fulvio Bettini (basszus), Enrico Onof-
ri (vezényel), Haydn Filharmónia, Wiener Kammerchor

Joseph Haydn és Ludwig van Beethoven

 Á PRI LI S

Szo.4.   19.30 óra • Haydn Terem

HÚSVÉT HAYDNNAL
Gidon Kremer (hegedű és művészeti vezető), Kremerata Baltica

Joseph Haydn és Dmitri Sosztakovics

Vas.26.   18.00 óra • Haydn Terem

ESTERHAZY À LA PARIS
Elisabeth Kulman (alt), Ariane Matiakh (vezényel),
a Berlini Filharmonikusok Karajan Akadémiája

Joseph Haydn, Gabriel Fauré és Wolfgang A. Mozart

 M Á J US

Vas.10.   11.00 óra • Haydn Terem

ANYÁK NAPI MATINÉ
Emmanuel Tjeknavorian (hegedű), Enrico Onofri (vezényel),
Haydn Filharmónia

Ludwig van Beethoven

 J Ú N I US

Szo. 6.   19.30 óra • Haydn Terem

BEETHOVEN ÉS A TERMÉSZET
Nicolas Altstaedt (vezényel és cselló), Haydn Filharmónia

Joseph Haydn, Helena Winkelmann és Ludwig van Beethoven

KONCERTSOROZAT 2020
AU G USZ TUS

Szo. 15.   19.30 óra • Haydn Terem

Vas. 16.   11.00 óra • Haydn Terem

PIKNIKKONCERTEK
Benjamin Schmid (hegedű), Antonello Manacorda (vezényel),
Internationales Orchesterinstitut Attergau (A Bécsi Filharmonikusok 
ifjúsági projektje)

Felix Mendelssohn, Antonín Dvorák, Joseph Haydn és
Wolfgang A. Mozart

O K TÓ B E R

Szo. 10.   19.30 óra • Haydn Terem

HAYDN À LA CARTE
Nicolas Altstaedt (vezényel), Haydn Filharmónia

Joseph Haydn

 D ECE M B E R

Csüt. 17.   19.30 óra • Haydn Terem

PANNON KARÁCSONYI GÁLA
^
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SZ, 09.09.
19.30 ÓRA
HAYDN TEREM

HAYDNTÓL BEETHOVENIG  - 
Nyitókoncert
Marlis Petersen, szoprán
Anke Vondung, mezzoszoprán
Werner Güra, tenor
Florian Boesch, basszus
vezényel: Nicolas Altstaedt
Arnold Schoenberg Chor
Haydn Filharmónia

Haydn és Beethoven művei

CS, 09.10.
19.30 ÓRA
HAYDN TEREM

VÁROSOK ÉS MESÉK
Nicolas Altstaedt, cselló
Fazil Say, zongora 

Debussy, Say, Janáček és Sosztakovics művei

P, 09.11.
18.00 ÓRA
HAYDN TEREM

JAZZ A HAYDN TEREM 

SZO, 09.12.
19.00 ÓRA
HAYDN TEREM

BALKÁNI & ROMA HANGOK & 
VILÁGZENE

V, 09.13.
11.00 ÓRA
HAYDN TEREM

HOZZÁÉRTŐKNEK ÉS 
RAJONGÓKNAK
vezényel és csellón közreműködik: Nicolas Altstaedt
Fazil Say, zongora
Haydn Filharmónia 

Haydn, Mozart, Say és Beethoven művei

V, 09.13.
18.00 ÓRA
EMPIRE TEREM

HAYDN LEGJOBB TANÍTVÁNYA
Paul Gulda & barátai  

SZE, 09.16.
19.30 ÓRA
EMPIRE TEREM

REZIDENS VONÓSNÉGYES
Viano Quartet (a 2019-es Banff díjazottja) 

Haydn, Whittall és Beethoven művei

herbstgold.at

2020.09.09-20.



CS, 09.17.
19.30 ÓRA
HAYDN TEREM

MAGYAR MÓDRA 
Sir Schiff András, zongora
Erich Höbarth, hegedű
Christophe Coin, cselló

Beethoven, Schubert és Haydn művei

P, 09.18.
19.30 ÓRA
HAYDN TEREM

A VÁRATLAN TALÁLKOZÁS 
(félszcenikus előadás)
L‘Orfeo Barockorchester
vezényel: Michi Gaigg 

Joseph Haydn: A váratlan találkozás, Hob. XVIII:6 
(félszcenikus előadás)

SZO, 09.19.
16.00 ÓRA
EMPIRE TEREM

HÍDVERÉS 
Roman Rabinovich, zongora
Mishka Rushdie Momen, zongora
Schaghajegh Nosrati, zongora

Haydn, Schubert és Beethoven zongoradarabjai

SZO, 09.19.
19.30 ÓRA
HAYDN TEREM

ALLA TURCA
Selina Ott, trombita
vezényel: Enrico Onofri
Haydn Filharmónia

Süßmayr és Haydn művei

V, 09.20.
11.00 ÓRA
HAYDN TEREM

SZAKÍTÁS A HAGYOMÁNNYAL
Sir Schiff András, zongora

Schubert, Haydn és Beethoven művei

V, 09.20.
18.00 ÓRA
HAYDN TEREM

NEVES B BETŰSÖK - 
Zárókoncert
Janoska Ensemble

Beethoven, Bach, Brahms és Bartók művei



2020. JÚLIUS 8–AUGUSZTUS 15.



Az ár tartalmazza az áfát. Az ár nem tartalmazza a postaköltséget, az 
a vásárlót terheli. Az előadás napján, a helyszínen vásárolt jegyekre  
5 euró felárat számolunk fel. 

Jegyiroda pan.event GmbH
Tel. +43 2682 65 0 65 | tickets@panevent.at 
vagy online jegyvásárlás az 
operimsteinbruch.at oldalon

ÀRAK

TURANDOT
Giacomo Puccini

A titokzatos Turandot hercegnő minden kérőjének 3 találóskérdést tesz fel. 
Egy névtelen herceg azonban megfejti az ördögi talányokat és egy feladatot 
ad a makacs hercegnőnek: az ismeretlen herceget a nevén kell szólítania. 
Turandot megparancsolja a népnek, hogy addig senki sem hajthatja fejét 
álomra, amíg ki nem derítik a herceg nevét. „Nincs alvás – Nessun dorma“ 
hangzik fel Puccini egyik legkedveltebb áriája az operairodalomból. Puccini 
csillogó, keleti hangzással fűszerezett műve valódi otthonra talál a 
Szetmargitbányai Kőfejtő egyenetlen sziklái között.

Az előadások olasz nyelvűek, német felirattal.
Helyszín:     Szentmargitbányai Kőfejtő, 7062 St. Margarethen im   
    Burgenland (47°48’11.4“N 16°37’54.9“E)
Kezdés júliusban:             20.30 óra | kapunyitás: 18.30 óra
Kezdés augusztusban :  20.00 óra | kapunyitás: 18.00 óra
Időtartam:                            kb. 2.45 óra szünettel együtt

2020. július 2020. augusztus 
Premier: 2020.07.08., sze.
2020.07.09., cs. 2020.08.01., szo.
2020.07.10., p. 2020.08.07., p.
2020.07.11., szo. 2020.08.08., szo.
2020.07.16., cs. 2020.08.09., vas.
2020.07.17., p. 2020.08.13., cs.
2020.07.18., szo. 2020.08.14., p.
2020.07.24., p. 2020.08.15., szo.
2020.07.25., szo.
2020.07.26., vas.
2020.07.30., cs.
2020.07.31., p.

IDOPONTOK

Kategória Jegyár
K1 € 119,00
K2 € 96,00
K3 € 78,00
K4 € 58,00
K5 € 43,00

K6 (nagyobb lábtér) € 146,00
K7 (nagyobb lábtér) € 132,00
K8 (nagyobb lábtér) € 71,00
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Nyári zenei matinék 
az Esterházy-kastélyban

Joseph Haydn zeneművei
komponálásuk eredeti helyszínén

2020. július 9. - augusztus 28.
11.00 óra

minden csütörtökön: joseph Haydn brass
minden pénteken: Haydn Quartett

Belépőjegy: 12 euró
(kedvezményes jegy 10 euró, családi jegy 25 euró)

A Neusiedler See Carddal a matinék ingyenesen látogathatók.

A zenei matinék helyszíne a Haydn Terem vagy az Empire-terem.

esterhazy.hu
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Nyitvatartás jegypénztár és kastély-butik:
január 2 - április 30. & október 1 - december 31. 
naponta 9.00 - 17.00 óra
május 1 - szeptember 30.
naponta 9.00 - 18.00 óra
december 24. 
9.00 - 12.00 óra (december 25. és 26. zárva)

2021. január 1.
12.00 - 17.00 óra

ESTERHÁZY-KASTÉLY / KISMARTON 

VEZETÉSEK (a kastély csak vezetéssel tekinthető meg)

Felnőtt   
Kedvezményes/csoportos 
Családi

Vezetések:
január 2 - március 31. & november 2 - december 31.
P-V, valamint ünnepnapokon
10.30, 12.30 és 15.30 óra
április 1 - november 1. 
naponta 10.30, 12.30 és 15.30 óra

TÉLI HIGHLIGHT-VEZETÉSEK (német nyelven)

Felnőtt   
Kedvezményes/csoportos 
Családi

Vezetések: (kivéve ünnepnapokon)
Január 2. – március 31. & november 2 – december 31.
hétfőtől csütörtökig
11.00, 13.00 és 15.00 óra

12 euró
10 euró  
25 euró

15 euró
13 euró  
31 euró

20 euró 
18 euró 
41 euró

EGYÉNI LÁTOGATÓKNAK

                  HAYDN-JEGY     MELINDA-KIÁLLÍTÁS      BORMÚZEUM 
  
Felnőtt
Kedvezményes/csoportos
Családi

12 euró
10 euró
25 euró

10 euró
8 euró

21 euró

8 euró
6 euró

17 euró

Belépojegyek és vezetések

2020. július 9. - augusztus 28.
11.00 óra

minden csütörtökön: joseph Haydn brass
minden pénteken: Haydn Quartett

Belépőjegy: 12 euró
(kedvezményes jegy 10 euró, családi jegy 25 euró)

A Neusiedler See Carddal a matinék ingyenesen látogathatók.

A zenei matinék helyszíne a Haydn Terem vagy az Empire-terem.

SCHLOSS TICKET COMPLETE  (belépőjegy a kastély minden kiállítására)

Felnőtt   
Kedvezményes/csoportos 
Családi
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FRAKNÓ VÁRA

VÁRVEZETÉS A FEGYVERGYŰJTEMÉNNYEL 
Felnőtt   
Kedvezményes/csoportos 
Családi

Vezetések: 
április 1 - november 1.  
naponta 11.00 és 16.15 óra

ESTERHÁZY KINCSTÁR
Felnőtt   
Kedvezményes/csoportos 
Családi

Vezetések:  
április 1 - november 1.  
A vezetési időpontokkal kapcsolatos aktuális információkat az 
esterhazy.hu oldalon olvashat. 

HŐSÖK, KINCSEK, ZSÁKMÁNYOK 
Felnőtt   
Kedvezményes/csoportos 
Családi

HIGHLIGHTS (a vezetések legjobbjai)

Felnőtt   
Kedvezményes/csoportos 
Családi

Vezetések:
április 1 - november 1. 
naponta 13.00 óra

VÁR COMPLETE TICKET (belépőjegy a vár minden kiállítására)

Felnőtt   
Kedvezményes/csoportos 
Családi

12 euró
10 euró
25 euró

12 euró
10 euró
25 euró

12 euró
10 euró
25 euró

18 euró
16 euró
37 euró

20 euró
18 euró
41 euró

Belépojegyek és vezetések
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Belépojegyek és vezetések

LACKENBACHI-KASTÉLY

MÚZEUM (időszaki kiállításokkal együtt)

Felnőtt   
Kedvezményes/csoportos 
Családi
Diák / nyugdíjas

Vezetési időpontok (egész évben)

vasárnap, 13.30 óra - német nyelvű vezetés
vasárnap, 15.00 óra - magyar nyelvű vezetés

A LIGET FELFEDEZÉSE (múzeumbelépővel együtt)

Felnőtt

Vezetések
április 23., május 14., június 18., szeptember 17., október 8.
mindig 10.00 órakor
júliusban és augusztusban
minden csütörtökön 10.00 órakor  

UTAZÁS AZ UDVARI PARKON ÁT
(parkvezetés, múzeumi belépő és interaktív állomások)

Felnőtt

Vezetések
április 23., május 14., június 18., szeptember 17., október 8.
mindig 13.30 órakor
júliusban és augusztusban 
minden csütörtökön 13.30 órakor 

KOMBINÁLT BELÉPŐJEGY (két órás ebédszünettel együtt)

UDVARI PARK ÉS A LIGET FELFEDEZÉSE
Felnőtt

7 euró
6 euró

13 euró
4 euró

12 euró

16 euró

25 euró

Vezetés a kastélykerten át csoportok számára külön is foglalható.



SZENTMARGITBÁNYAI KŐFEJTŐ

VEZETÉS A KŐFEJTŐBEN
Felnőtt   
Kedvezményes/csoportos 
Családi

Vezetések
május 1 – június 30. & szeptember 1 – október 31.
P-V, valamint  ünnepnapokon 10.30 és 15.30 óra
július 1 - augusztus 31.
naponta 10.30 óra

A kőfejtő természeti vezetései csoportok számára előzetes
egyeztetést követően külön is foglalhatók.

SZOLGÁLTATÁSOK

A HELYSZÍNEK BÉRBEADÁSA
Céges és egyéb rendezvények esküvők
T +43 2682/630 04 304 vagy mice@panevent.at
esküvők T +43 (0) 2682/630 04 711 vagy 
vermietung@esterhazy.at

CSOMAGAJÁNLATOK
Kiállítások, koncertek és gasztronómia kombinációi 
T +43 2682/630 04 723 vagy reisen@panevent.at

GYERMEKPROGRAMOK
Esterházy-kastély, ausstellung@esterhazy.at vagy
T +43 2682/630 04 7600 
Fraknó Vára, burg-forchtenstein@esterhazy.at vagy 
T +43 2626/812 12
Lackenbachi-kastély, schloss-lackenbach@esterhazy.at vagy 
T +43 2619/200 12

JEGYVÁSÁRLÁS
(kiállítások, koncertek, gyerekprogramok, opera)
T +43 2682/650 65 
tickets@panevent.at
panevent-tickets.at

7 euró
5 euró

15 euró
 

Belépojegyek és vezetések
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Kapcsolat

KAPCSOLAT

ESTERHÁZY-KASTÉLY
Esterházyplatz 1
7000 Eisenstadt 
T +43 2682/630 04 7600
schloss-esterhazy@esterhazy.at

ORANGERIE A KISMARTONI KASTÉLYPARKBAN
7000 Eisenstadt 
T +43 2682/630 04 7140
schloss-esterhazy@esterhazy.at

FRAKNÓ VÁRA
Melinda Esterházy Platz 1
7212 Forchtenstein 
T +43 2626/812 12
burg-forchtenstein@esterhazy.at 

LACKENBACHI-KASTÉLY
Schloss 1
7322 Lackenbach
T +43 2619/200 12
schloss-lackenbach@esterhazy.at

KALANDAHÁZ
Meierhof 1
7061 Trausdorf an der Wulka
T +43 2682/633 48 14
willkommen@kalandahaus.at

SZENTMARGITBÁNYAI KŐFEJTŐ
Römersteinbruch 1
7062 St. Margarethen
T +43 2682/630 04 7600
ausstellung@esterhazy.at

ESTERHÁZY BORÁSZAT
Trausdorf 1
7061 Trausdorf an der Wulka
T +43 2682/633 48
wein@esterhazy.at

ZUM OBERJÄGER
Schloss 1
7322 Lackenbach
T +43 2619/86 26 26
reservierung@oberjaeger.at



Esterházy-kastély /Kismarton
FEJEDELMI DÉLUTÁN
■ vezetés az Esterházy-kastélyban

(a megadott vezetések időpontjában)
■ kávé és sütemény a Café Maskaronban

kb. 1,5 óra | 19,50 euró/fő

PEZSGŐ ZENEI ÉLVEZET 
■ egy pohár pezsgő a Café Maskaronban 
■ nyári matinékoncert az Esterházy-kastélyban
■ vezetés az Esterházy-kastélyban

(a megadott vezetések időpontjában)

kb. 2,5 óra | 28,00 euró/fő
(július 2. és augusztus 28. között, csütörtökönként és pénte-
kenként 11.00 órától)

Fraknó Vára
AZ ESTERHÁZY HERCEGEK FEGYVERGYŰJTEMÉNYE
■ különleges vezetés a várban és a fegyvergyűjteményben   
  (a megadott vezetések időpontjában)
■ édes meglepetés

kb. 1,5 óra | 14,00 euró/fő 

FEJEDELMI DÉLUTÁN
■ vezetés a fraknói vár kincstárában 

(a megadott vezetések időpontjában)
■ kávé és sütemény a Grenadier Kávéház és Étteremben

kb. 1,5 óra | 19,00 euró/fő

Csomagajánlatok
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Csomagajánlatok
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KULTÚRA & GASZTRONÓMIA
■ Kastélyvezetés az Esterházy-kastélyban 

     (a megadott vezetési időpontokban)
■ Tour&Tasting „Classic” az Esterházy Borászatban

kb. 2 óra  | 26,00 euró/fő

Esterházy Borászat

Szívesen állítunk össze Önökkel közösen egyedülálló és auten-
tikus programokat csoportos és egyéni látogatóink számára. 

Lépjen velünk kapcsolatba:
T +43 2682/630 04 723
reisen@panevent.at
panevent.at  |  esterhazy.at

Csomagajánlataink 
csoportok részére

10 KIÁLLÍTÁS, 4 HELYSZÍNEN, EGY JEGGYEL
(Esterházy-kastély, Fraknó Vára, Lakcenbachi-kastély és a 
Szentmargitbányai Kőfejtő)

Felnőtt
Gyerek (6 - 16 év)
Családi

Esterházy Ticket Complete

42 euró
38 euró
89 euró

TIPP!



Általános
információk

Árak
Az árak 2020. január 1. és december 31. között érvé-
nyesek. Az árak személyenként értendők és tartal-
mazzák az áfa-t. A változtatás jogát fenntartjuk.

Csoportok
A csoportos árak minimum 20 fő esetén érvényesek. 
Csoportos látogatás esetén előzetes bejelentkezés 
szükséges. A csoportos vezetések felára 45 euró. 
Csoportos vezetésre igény esetén minden helyszínen 
van lehetőség. Idegenvezetők és buszsofőrök számára 
a belépés díjtalan.

Gyermekek
Gyermekek részére 6 éves korig díjtalan a belépés. A 
családi jegy két szülő (vagy nagyszülő) és két, 16 év 
alatti gyermek esetében érvényes. 

Állatok
Állatok nem hozhatók a létesítmények területére. 
Szíves megértésüket köszönjük. 

ÁSZF
Az egyes helyszínekre vonatkozó Általános Szerződési 
Feltételeket megtalálja honlapunkon esterhazy.hu

Impresszum:
Szerkesztő, tulajdonos és kiadó: Esterhazy Betriebe GmbH, 

Esterházyplatz 5, A-7000 Eisenstadt, T + 43 (0)2682/630 04; 
Szerkesztőség: Esterhazy Betriebe GmbH (DVR-NR 4015814); 

Fotók: Esterhazy Betriebe GmbH, Andreas Hafenscher, Foto im Lohn-
büro, Roland Wimmer, Josef Barinka, Paul Szimak, Renée del Missier, 
Lennard Lindner, Klaus Vyhnalek, Andreas Tischler, Thomas Schmid, 
Roland Schuller, Die Litzlberger, Paul Tade dePoo; Grafische Gestal-

tung: Esterhazy Betriebe GmbH; Grafika: Esterhazy Betriebe GmbH, 
Babi Boyer-Telmer; Nyomda: Druckerei Odysseus, Himberg;

Megjelenés helye: Eisenstadt
Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.

2020 február, 1. kiadás

Általános információk
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Megközelítés

Itt is megtalál
minket:


