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FEDEZD FEL A FERTŐ-TÁJAT ÉS VIDD
MAGADDAL VILÁGÖRÖKSÉG ÚTLEVELED,
amellyel az élményeken túl kedvezményekkel is
gazdagodhatsz. Miközben gyűjtöd a pecséteket,
ismerd meg a világörökségi helyszínek lenyűgöző 
népi építészetét, változatos növény- és állatvilágát, 
értékes műemlékeit, szőlő- és borkultúráját!
Útleveled átveheted a látnivalók egyikén.

WORLD HERITAGE PASSPORT APPLIKÁCIÓ
Mielőtt megérkezel a Fertő-táj csodákat rejtő
vidékére, töltsd le idegenvezető alkalmazásunkat 
ingyenesen. Az applikáció elérhető Andorid és iOS 
készülékre is.

További információ:
fertotaj.hu | peisonia.hu
vilagoroksegutlevel.com

  @peisonia.hu
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Általános célként fogalmazódott meg komplex és 
interaktív szolgáltatásokat nyújtó vonzerő kialakítása, 
további látogatószám generálása, a tartózkodási idő 
meghosszabbítása. A projekt 406 millió forint vissza 
nem térítendő európai uniós támogatásban részesült, 
melynek köszönhetően hat helyszínen valósultak meg 
építési-kivitelezési és felújítási munkák. A világörökségi 
helyszín értékeinek élményszerű  bemutatása
érdekében került sor:

• A fertőbozi Gloriette-kilátó és a hozzá vezető

 lépcső felújítására.

• A Fertőhomoki Tájház bővítésére.

• A fertőszéplaki Széchényi-kastélyban világörökség  
 központ, a Peisonia Látogatóközpont létrehozására.

• A hegykői Mariska Néni Háza turisztikai

 multifunkciós épület kialakítására.

• A hidegségi Papkert fejlesztésére, kapcsolódó

 járdafelújításra és parkoló létesítésére.

• A Sarródi Tájház fejlesztésére.

A beruházásnak köszönhetően néhány éven belül, 
éves szinten 9350 fővel nőhet a látogatók száma
a világörökségi helyszínen. 

A projekt megvalósítására az alábbi konzorciumi
partnerek összefogásával került sor:

• Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa

• Fertőboz Község Önkormányzata

• Fertőhomok Község Önkormányzata

• Fertőszéplak Községi Önkormányzat

• Hegykő Község Önkormányzata

• Hidegség Község Önkormányzata

• Sarród Községi Önkormányzat

• Magyar Turisztikai Ügynökség



GLORIETTE-KILÁTÓ
A fertőbozi Gloriette az egyike azon kevés helyeknek, 
ahonnan a vidék csodálatos panorámája egészében 
élvezhető. A tengerszint felett 187 méter magasan fekvő 
kilátótól páratlan kilátás nyílik a Fertő-tájra, jó időben 
a több mint 60 kilométerre lévő Pozsonyi várig is ellátni. 
A fertőbozi „kis ház” történelme több mint 200 évre 
nyúlik vissza. Gróf Széchényi Ferenc 1802-ben építtette 
a Fertőboz fölötti magaslat szélén József nádor látoga-
tásainak emlékére.

   9493 Fertőboz külterület

(A Fő utcáról gyalog 330 lépcső, vagy Kisboz 
és a mázsaház felől gyalog)

PEISONIA LÁTOGATÓKÖZPONT
Érdemes a táj felfedezését a fertőszéplaki Széchényi- 
kastély emeletén kialakított Peisonia Látogatóközpont- 
ban kezdeni. Kiállítása az utazók felkészülésének, 
beavatásának helyszíne, melyen keresztül megismerhetik 
és megérthetik a vidék egyedi, univerzális értékeit. 
A növény- és állatvilág, a történelem, a borkultúra, 
a nemzetiségek kultúrája, a főúri és paraszti építészet, 
a régészeti feltárások mind megtekinthetők a táj esszen-
ciáját megmutató kiállításon. A látogatóközpontban 
vezetett túrák is foglalhatóak.

   9436 Fertőszéplak, Széchényi Ferenc tér 1. 

   +36 20 775 68 04         www.peisonia.hu

SARRÓDI TÁJHÁZ
Sokféle mesterséget űztek a régiek a Fertő parton, de 
Sarród az a település, ahol a gyékényfonás tudománya 
a mai napig fennmaradt.  A település tájháza, az ebben 
kialakított interaktív kiállítás kincsként őrzi a régmúlt 
korok különleges iparának és mindennapjainak 
emlékeit, eszközeit, régészeti leleteit. Az új fészerben 
a falu megmentett régi cséplőgépe is megtekinthető. 
Előre egyeztetett időpontban múzeumi tanóra, 
kézműves foglalkozás foglalható csoportok részére.

   9435 Sarród, Szeder u. 8. 

   +36 70 456 80 37        www.sarrodtajhaz.hu

MARISKA NÉNI HÁZA
TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS PONT
Mariska Néni Háza a térség új turisztikai információs 
pontja, mely emellett a tavat megkerülő többezernyi 
kerékpáros turista megállóhelyéül, bázisaként szolgál. 
A környék felfedezéséhez szükséges információkon kívül 
ahhoz is tippeket kaphatnak a látogatók, hogy hogyan 
kombinálják bringás programjaikat fürdőzéssel, hajózás-
sal, vagy vonatozással. Hegykő a fürdőjével, vendéglátó-
helyeivel, programjaival a Fertő part egyik központja.

   9493 Hegykő Nyárfa sor 5.

  +36 99 261 050
PAPKERT
A hidegségi Papkert egy igazi édenkert, szakrális és 
meditatív helyszín, természetvédelmi terület. Az itt 
töltött csendes, elmélyülést kínáló séta alatt megpi-
henhet a vándor, feltöltődhet a test és a lélek. A dús 
vegetációjú, egyedülálló kertben számos védett madár-
faj fészkel, területén 21 időszaki forrás fakad. A mezít-
lábas sétányon különböző burkolatú mezőkön, szabad 
átfolyású, friss forrásvízzel táplált, folyami kaviccsal bélelt 
Kneipp lábmosóban lépdelhetnek a látogatók. 

  9491 Hidegség, Fő u. 19.

FERTŐHOMOKI TÁJHÁZ
A tájház Fertőhomok és a partvidék kulturális életének 
egyik kiemelkedő helyszíne. Állandó kiállításán keresztül 
interaktív információs felületen, archív felvételek és 
hanganyagok segítségével ismerhetik meg a látogatók 
e sajátos kultúrájú horvát település múltját és hagyo-
mányait. Az udvaron fedett foglalkoztató épült kültéri 
kemencével, a pajtában a térségre jellemző mezőgaz-
dasági foglalkozások eszközei tekinthetőek meg. 
A tájház szabadtéri színpaddal és nézőtérrel várja 
a koncertekre, előadásokra érkező vendégeket.

  9492 Fertőhomok, Akác u. 10.

   +36 99 376 087
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