Egy nap a Fertő-tájon

2. Állomás: Ilmitz a Seewilkel Na onalpark
látogatóközpontja.
A központban kiállítás, információs anyagok,
távcsőkölcsönzés, kilátótorony várja a turistákat.
További info: Tel.: 00 43/2175‐344
3. Állomás: Sarród, Lászlómajor
Bemutató majorság és látogatóközpont
Látnivalók: kiállítások és szabadtéri bemutató karámsor.
Nyitvatartás:
január 07‐ február 29.: keddtől péntekig: 09:00‐16:00
További info: Tel.: 99/371‐692
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1. Állomás: Fertőd, Esterházy‐kastély
TÉLI NYITVATARTÁS:
október 1 –május 31.
kedd‐vasárnap: 9:00‐17:00
(pénztár: 8:45‐15:55)
NYÁRI NYITVATARTÁS:
június 1‐ szeptember 30.,
hé ő‐vasárnap: 9:00‐18:00
(pénztár: 8:45‐16:55)
További info: Tel.: 99/537‐640.
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Kiindulópont: Fertőd, Esterházy‐kastély

•

Tisztelt Látogató!
A Fertőtáj Világörökség Egyesület segíteni szeretne abban, hogy Ön, a
rendelkezésre álló egy napon belül, a világörökség kiemelt jelentőségű
helyszíneit felkeresve, minél teljesebb képet alkothasson a tájról. A
Fertő‐tájat nem lehet könnyen megismerni, mint a búvó patak rejtőzik és
csak a beavato aknak tárja fel rejte szépségeit. Járja végig a javasolt
útvonalat és fedezze fel a világörökséget! A túra természe értékeket, a
főúri élet emlékeit, a népi kultúrát és a tájat mutatja meg.
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Éttermek
4. Állomás: Fertőszéplak, tájházak.
A tájház látogatható június 1‐től október 8‐ig kedden és
szombaton 11:00 – 17:00 óráig.
További info: Tel.: 99/370‐918, 70/199‐6778

5. Állomás: Hegykő, Csipkeház
Nyitvatartás: májustól október elejéig,
a múzeumlátogatás elő érdemes az alábbi
telefonszámon érdeklődni: 30/633‐5787

6. Állomás: Sá‐Ra Thermál
A fürdőben egész évben várják a kedves vendégeket
reggel 9 órától.
További információ: 99/540‐220

Gránátos Ház, Fertőd
A kastéllyal szemben, a volt testőrségi épületek
egyikében, történelmi falak közö egy hangulatos
terasszal, hagyományos magyar és nemzetközi ételekkel
várják Önöket a többszáz éves fák árnyékában, a
Gránátos É eremben.
Kóstolja meg herceg Esterházy Antal menüajánlatát!

Grácia Pizzéria és Restaurant, Fertőd
A kastélytól nem messze, a sü öri kanyarban található
é erem étlapján olasz mintára készíte pizzák és
magyarosos ételek várják a vendégeket.

Nyerges Vendégfogadó, Hegykő
A Széchenyi Ödön park mögö megbúvó fogadóban
házias ízes, tradicionális magyar konyha várja a
vendégeket.

7. Állomás: Nagycenk, Széchenyi‐kastély.
Látnivalók: Széchenyi Kastély és emlékmúzeum,
Mauzóleum, Hársfasor, Kisvasút skanzen.
További info: Tel.: 99/360‐023

Tornácos Ház, Hegykő
Az é erem választékában a magyaros ízek melle
nemzetközi ételspecialitások, ropogós saláták,
szezonális különlegességek, házi sütemények, valamint
házi sajtok is megtalálhatóak.

8. Állomás: Fertőrákos, kőfejtő.
A kőfejtő látogatható április 1.‐ november 2.,
naponta: 10:00‐18:00 (Ünnepnapokon is)
Pénztári órák: 10:00‐17:00

Panoráma É erem, Balf
Az é erem Sopron irányából és a Fertő‐part irányából
egyaránt könnyen megközelíthető.
A la Carte é eremben széles hazai és más országok
ételeinek választékával várják a kedves vendégeket.

