Városnézés Szombathelyen
Könnyû nehézségi fokú túra, melyet teljesítve a vasi megyeszékhelyet kerekezhetjük körbe, különleges élményekkel
gazdagodva. Amennyiben rendelkezünk egy-két szabad
nappal, így is megismerkedhetünk a város nevezetességeivel,
látnivalóival. Patakparti kerékpárúton, kis forgalmú utcákon,
valamint kerékpársávokon veÚtvonal:
Fô tér–Savaria tér–Gyöngyös-patak- zet a kellemes felfedezô túra.
part–Markusovszky u.–Horváth B. krt. A Fô téren kezdjük utunkat, mert
–Paragvári u.–Szt. Imre herceg útja innen egy rövid túrán is körbe
–Muskátli u.–Aranypatak u.–Jókai biciklizhetjük a látnivalókban
Mór u.–Brenner T. krt.–Körmendi út
gazdag belvárosi részt, és való–Szt. Gellért u.–Rákóczi u.–Thököly u.
–Külsikátor parkoló–Bloom-ház–Fô tér ságos kerékpáros városnézésben
(körülbelül 14,6 km) lehet részünk.
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1. További információ: Tourinform Szombathely
9700 Szombathely, Király utca 1/a, tel.: +36 94 514-451,
fax: +36 94 514-450, E-mail: szombathely@tourinform.hu

28.4.2008 8:11:3

Kerékpárral a Parkerdôben
A Parkerdô sportolási és kirándulási lehetôségeket kínál a
helybeliek és a turisták számára. A várostól kb. 3 km-re lévô
kirándulóhelyet a Szombathelyi Erdészeti Zrt. jogelôdje hozta
létre mintegy 500 hektáron Szombathely és Sé határában. Az
erdôt elsôsorban cser, tölgy, akác és erdei fenyô alkotja. Autóparkolókat, vendéglátóhelyeket,
Útvonal: futballpályákat és szalonnasütô
Fô tér–Berzsenyi D. tér–Hollán E. u.
helyeket is kialakítottak. A velemi
–Károlyi G. tér –Gagarin u.–Jégpince u.
–Parkerdei u. (körülbelül 5 km) Fafaragó Stúdió által készített
egyedi gyerekjátékok, és a
játszótér nagy örömöt szereznek a kicsiknek. Az erdôterületen
biciklizésre is alkalmas sétautakat és 20 állomásos erdei tornapályát építettek ki. A Parkerdôig aszfalton biciklizhetünk, míg
az erdô már a terepkerékpárosoknak kedvez. A 8,6 kilométer
hosszú útrendszer három különbözô hosszúságú és nehézségû
pályából áll. „A”: alapkör kb. 2,3 km, enyhe emelkedôvel,
lejtôvel. „B”: kb. 3,7 km keményebb emelkedôkkel, lejtôkkel.
„C”: kb. 2,6 km, enyhébb emelkedôvel és lejtôvel. Az egyes szakaszok egymással összevonhatók. A bejáratnál méretes térkép
és információs tábla segíti az eligazodást.
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2. További információ: Parkerdei Zöld Utak Egyesület,
Kívés István elnök, tel.: +36 20 777-4294, E-mail: kiwi@bdtf.hu

28.4.2008 8:11:3

Avarok nyomában
Könnyen teljesíthetô, aszfaltos, „kerékpárbarát” mellékutakon, sík terepen vezetô túra, mely mindenkinek ajánlható.
Szombathely Fô terérôl indulva a Király utcán, majd jobbra
kanyarodva a Széll Kálmán utcán haladva jutunk el az Éhen
Gyula térig, ahonnan a Semmelweis utcáig egyenes út visz,
majd jobbra fordulva, a Söptei úton hagyjuk el a várost.
Vasasszonyfa az elsô állomásunk, ahol az Avar Kori Múzeumot tekinthetjük meg, mely az egykori Kis- és Nagyasszonyfai községek közötti legelôn feltárt kora középkori temetô
anyagát mutatja be. A kiállításon az avar kori temetkezési
szokásokon túl viseleti, használati tárgyakat és fegyvereket
nézhetünk meg. Következô állomásunk Csepreg, ahol többek
között érdemes megnézni a Schöller-kastélyt, a Rottermannkastélyt, és a Promenád sétányt. Innen Acsád irányába folytatjuk túránkat, amit az erdôs környezetben megbújó Ablánci
malomcsárdában érdemes még
Útvonal:
megszakítanunk. Itt a múltról
Szombathely–Söpte–Vasasszonyfa
egy mûemlék vízimalom tanús–Csepreg–Ablánci malomcsárda–Meszlen
–Vasasszonyfa–Söpte–Szombathely kodik, melyet már évszázadok
(körülbelül 45 km) óta használtak.
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3. További információ: Avar Kori Múzeum
9744 Vasasszonyfa, Széchenyi utca 1., tel.: +36 30 348-9858,
+36 94 355-146; Nyitva tartás: K: 15.00–17.00 V: 10.00–17.00,
és elôzetes bejelentkezés alapján bármikor!

28.4.2008 8:11:3

Irány az Alpok
Barátságos, könnyû túra, melynek megtétele mindenkinek
ajánlható. Szombathely Fô terét elhagyva a Kôszegi utca
bicikli útján, majd a Paragvári utcán, majd ennek folytatásán, a Szent Imre herceg útján hagyjuk el a várost Herényen
keresztül. Gencsapátiban a Szentkúti-kápolna, valamint a
Széchenyi-kastély vár felfedezésre, míg Gyöngyösfalun a
Holdfény Ligetben nagy kalandoknak lehetünk részesei az
erdei kötélpályán, quad pályán, nordic walking, rafting vagy
lovaskocsizás közben. Kellemes idôtöltést ígér a finn szauna,
a mókuskert, a focipálya, az asztalitenisz, a grill- és szalonnasütés, a strandröplabda és a modellvasút terepasztal is.
Kôszegszerdahelyen egy kis kitérôvel megnézhetjük a mûködô
mûemlék vízimalmot, majd a települést elhagyva a Cáki
mûemléki pincesor mellett kerekezhetünk el, ahol megpihenve finom borkóstolóban lehet részünk. Kôszegen feltétlenül
nézzük meg a Jurisics Miklós várat, az Öregtoronyt, a Patikamúzeumot, és a Városházát.
Útvonal:
A város szélén festôi szépségû
Szombathely–Herény–Gencsapáti
környezetben található Csóna–Gyöngyösfalu (Holdfény Liget Kemping
–Lukácsháza–Kôszegszerdahely–Kôszeg kázótó is kellemes idôtöltést
(körülbelül 28 km) ígér az oda látogatók számára.
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4. További információ: Írottkô Natúrparkért Egyesület
9730 Kôszeg, Rajnis utca 7., tel.: +36 94 563-121
E-mail: ine@t-online.hu
Holdfény Liget, 9723 Gyöngyösfalu
Tel.: +36 30 396-9338, fax: +36 94 368-073

28.4.2008 8:11:4

Bortúra kerékpárral
Rövid és könnyen teljesíthetô körtúra. Nagy része a határmenti aszfaltozott kerékpárbarát úton vezet, a határ túloldalán
emelkedô hegyek fenséges látványával övezett sík vidéken.
Szombathelyen a Fô tértôl a Kôszegi utcán át, majd a Petôfi
Sándor utcán balra kanyarodva a forgalmas Rohonci úton és
a Dolgozók útján haladunk. Az oladi elágazásnál választhatjuk a
Bucsu vagy a Sé–Torony útvonalat. Mindkét útvonal kisforgalmú, amióta megépült a 89-es út határig vezetô elkerülô szakasza. Bucsu határában ókori vízvezeték maradványait tekinthetjük meg, melyhez hasonló római
Útvonal: építményt nem találtak még az
Szombathely–Bucsu–Narda
országban. Az egykori csatorna
–Felsôcsatár–Vaskeresztes–Horvátlövô
a gyorsforgalmi út építésekor
–Pornóapáti–Nárai–Szombathely
(körülbelül 41 km) került napvilágra. Innen Narda
felé vesszük az irányt. Nardától a
Vas-hegyi kerékpárúton gurulhatunk Felsôcsatár állomásunkig.
Itt a Vasfüggöny-emlékhelyet érdemes megnéznünk, majd a
Sándor borozóban olthatjuk szomjunkat. Felsôcsatárt követôen
szôlôkkel és vendégváró pincékkel kísért úton újabb boros
pihenôk után a Pinka-patak közelébe érünk. Vaskeresztesen
betérhetünk az Alpesi Fogadóba, ahol éhségünket pisztráng- és
más ételkülönlegességgel csillapíthatjuk. Pornóapáti és Nárai
között kellemes erdôs szakaszon kerekezünk. Náraiban áll az
Eörssy-kastély, amit kívülrôl tekinthetnek meg az arra járók.
A faluból már egyenes út vezet Szombathelyre.
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5. További információ: Sándor Vendéglô
9794 Felsôcsatár, Szôlô-hegy, tel.: +36 94 351-415
Szezonális nyitva tartás: minden év április 1-tôl október 31-ig
Alpesi Fogadó, 9795 Vaskeresztes, 165/2 hrsz.
Tel./fax.: +36 94 351-247, E-mail: info@alpesifogado.t-online.hu

28.4.2008 8:11:4

Kastélyok mentén
Könnyen teljesíthetô túra, mely mindenkinek ajánlható. Az
út nagy része aszfaltozott, de terepes szakaszok is tarkítják.
Szombathely Fô terérôl indulva a Szent Márton út, majd a
Zanati út kerékpárútjain haladva a vasúti felüljárót elhagyva
forduljunk jobbra a Vépi útra. A város határában körforgalomban keresztezzük a 86-os és
Útvonal: 87-es számú fôutak elkerülô útját.
Szombathely–Vép–Táplán-
Vép elôtt érdemes megtekinteni
szentkereszt–Vasszécseny–Szentkirály
–Szombathely (körülbelül 30 km) a mûködô szélerômûvet. A települést elhagyva a táblával jelzett
keresztezôdésnél jobbra fordulunk, és egy emelkedôn felhajtva
Tanakajd felé indulunk. A néhai vasút nyomvonala Tanakajd
határában jól látható helyen keresztezi a vépi utat. Innen
Vasszécsenyig, ill. vissza Szombathelyig a régi vasút nyomvonalát követve kerekezhetünk már-már terepkerékpárosként
elkerülve a 87-es fôút forgalmát. A túra során látható kastélyok:
Vépen az Erdôdy-várkastély, Táplánszentkereszten a Széchenyi-kastély, Vasszécsenyen az Ó-Ebergényi, valamint az ÚjEbergényi kastélyszállók, Szentkirályon pedig a Bogáti-kastély.
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6. További információ: Tourinform Szombathely
9700 Szombathely, Király utca 1/a, tel.: +36 94 514-451,
fax: +36 94 514-450, E-mail: szombathely@tourinform.hu

28.4.2008 8:11:4

Kis falvakon át
A túra nehézségi foka: könnyû. Az út nagy része aszfaltozott
úton vezet, de rövidebb terepes szakasz is van a volt vasút
vonalán. A Fô térrôl, a Városháza elôl kezdjük utunkat, a
II. Rákóczi Ferenc vagy a Rumi úton egészen a szôlôsi vasút
állomásig biciklizünk. Az átjáró után forduljunk balra, majd a
Szent István utcát követve hajtsunk át az újabb vasúti pályán.
Ezután az elsô elágazónál forduljunk balra. A Gyöngyös-patak
hídján áthajtva érünk be Szentkirályra. A templom elôtti keresztezôdésénél balra kanyarodva hamarosan elérjük az egykori vasút nyomvonalát. Ezen – erôsebb kerékpár ajánlott
– egészen Tanakajd határáig hajthatunk, ahol a vépi utat ke-
resztezve forduljunk jobbra, majd kiérve a 87-es fôúthoz balra.
Néhány kilométer után kerekezzünk Sorkifalud irányába,
Nemeskoltán át Csempeszkopácsra. Áthaladva a 87-es fôúton
Meggyeskovácsiba érünk, ahol jobbra fordulva Rum felé kere-
kezhetünk. Rumból Zsennyén és Rábatöttösön át érünk vissza
a 87-es fôútra, de már elôtte ráhajthatunk az egykori vasútvonal töltésére. Látnivalók a túra során: Bogáti-kastély, Szentkirály; Széchenyi-kastély, Táplánszentkereszt; Ivánkovichkastély, Tanakajd; Vidos-kastély,
Útvonal: Nemeskolta; Árpád-kori temp
Szombathely–Szentkirály–Táplánszent
lom, Csempeszkopács; Batthyánykereszt–Lipárt–Nemeskolta –Csempesz
Arz-kastély, Meggyeskovácsi;
kopács–Meggyeskovácsi –Rum–Zsennye
–Rábatöttös–Sorkifalud–Lipárt- Harangláb, Rábatöttös; Dömötöri
Szombathely (körülbelül 59 km) malom, Sorkifalud.
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7. További információ: Tourinform Szombathely
9700 Szombathely, Király utca 1/a, tel.: +36 94 514-451,
fax: +36 94 514-450, E-mail: szombathely@tourinform.hu

28.4.2008 8:11:4

Tavaszi rododendron túra
A túra közepes nehézségi fokú, enyhe emelkedôket és lejtôs
szakaszokat is tartalmaz. Körülbelül 7 km földút kivételével
kisforgalmú aszfaltúton haladhatnak a kirándulók. Búzatáblák, repceföldek, erdôsávok,
Útvonal:
Szombathely–Vép–Ikervár–Sótony szôlôhegyek, folyóvölgyek és
–Bejcgyertyános–Kám–Jeli arborétum lankás tájak mentén visz a túra.
–Kám–Rum–Csempeszkopács–Nemes A változatos táj látványa és a
kolta–Táplánszentkereszt–Szombathely kedves kis falvak igazán pihente(körülbelül 80 km)
tik, nyugtatják a túrázókat. A Jeli
arborétumot leginkább április végén, május elején ajánlatos
felkeresni, hiszen abban a 3-4 hétben virágzik a rododendron.
Különbözô színekben pompázik, így teszi még érdekesebbé a
különleges ázsiai növényeket is gondozó arborétumot.
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8. További információ: Szombathelyi Erdészeti Zrt.
9700 Szombathely, Zanati út 26., tel.: +36 94 329-977,
fax: +36 94 329-97

28.4.2008 8:11:4

9

Írott-kô kerékpárút
A túra útvonalán betonos – döngölt kavicsos – terepes szakaszok váltják egymást. Nehéz túra, jó erônlét és váltós, többsebességes kerékpár szükséges. Csak haladóknak ajánljuk.
A kerekezés során több rövidebb
Útvonal: és néhány hosszú emelkedôvel is
Kôszeg–Szabó-hegy–Kincs-hegyi parkoló
számolni kell. Ajánlott látnivalók:
–Vörös-kereszt–Sáros-forrás–HörmannStájer-házak erdészeti bemutaforrás–Szent-kút–Velem–Bozsok
–Kôszegszerdahely–Cák–Kôszeg tóhely, Szt. Vid-kápolna, Sibrik(körülbelül 39 km) kastély, Cáki pincesor.

Vas-hegyi kerékpárút
Könnyen teljesíthetô, sík vidéken, aszfaltozott úton vezetô
túra. Mindenkinek ajánlható. A határ túloldalán elterülô
hegyek panorámája és a békés kis falvak barátságos légköre
adja a túra kellemes hangulaÚtvonal:
tát. A kerekezés során érdemes
Narda–Felsôcsatár–Vaskeresztes
megnézni a Jáki templomot és
–Horvátlövô–Pornóapáti–Nárai–Ják
–Erdôháza–Szentpéterfa a Szent Jakab-kápolnát, valamint
(körülbelül 38 km) a Náraiban álló Eörssy-kastélyt.
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9. További információ: Írottkô Natúrparkért Egyesület
9730 Kôszeg, Rajnis utca 7., tel.: +36 94 563-121
E-mail: ine@t-online.hu
10. További információ: Tourinform Szombathely
9700 Szombathely, Király utca 1/a, tel.: +36 94 514-451,
fax: +36 94 514-450, E-mail: szombathely@tourinform.hu

28.4.2008 8:11:4
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Gyalogtúrák

28.4.2008 8:11:5

Gyalogtúra a Parkerdôbe
A túra könnyû nehézségi fokú, bárki számára teljesíthetô.
Az Emlékmûig aszfaltos úton, majd földúton, szántóföldek
mellett és erdôs részen jutunk el a Parkerdôig, ahol a fákon
található jelzéseket követve 3 útvonalon haladhatunk tovább.
„A”: alapkör kb. 2,3 km, enyhe
Útvonal:
Fô tér–Berzsenyi D. tér–Károlyi Gáspár emelkedôvel, lejtôvel. „B”: kb.
tér–Gagarin u. (Ezredévi park) 3,7 km keményebb emelkedôkkel,
–Jégpince út (Emlékmû)–Parkerdei u. lejtôkkel. „C”: kb. 2,6 km, eny–Parkerdô (körülbelül 5 km) hébb emelkedôvel és lejtôvel.
A túra fáradalmait szabadtéri sütés-fôzéssel pihenhetjük
ki, ezalatt a kisebbek szórakozását egyedi fajátékok és egy
játszótér biztosítja.
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1. További információ: Parkerdei Zöld Utak Egyesület
Kívés István, egyesületi elnök, tel.: +36 20 777-4294
E-mail:kiwi@bdtf.hu

28.4.2008 8:11:5

Gyalogtúra az Oladi-kilátóhoz
A túra könnyû nehézségi fokú, kisebb emelkedôvel. A séta
nagy része aszfaltúton halad, melynek végén az Oladi
dombra érünk. Ott áll a kilátó, ahonnan gyönyörû panoráma
tárul elénk a városról, tiszta
Útvonal:
idôben a Kôszegi hegyeket is
Fô tér–Berzsenyi D. tér–Károlyi Gáspár
megcsodálhatjuk. Nyitva tartás:
tér–Gagarin u. (Ezredévi park)–Bartók B.
május
1–október 31., 10.00–18.00.
körút–Kenderesi u. (Csónakázótó)
–Kilátó u.–Oladi-kilátó (körülbelül 3 km) Belépô nincs!

2

A Szent Márton Zarándokút
(Via Sancti Martini) kezdô szakasza
A jelzett út a szombathelyi Kálvária templom közelében indul,
majd a várost nyugatról övezô kiskertek között visz tovább.
A kertek után erdôk és mezôk váltják egymást, amíg elérünk
a román kori mûemléktemplomá
Útvonal:
ról nevezetes településre, Jákra.
Szombathely-Kálvária templom–FelsôA Via Sancti Martini útvonala
haraszti erdô–Ják (körülbelül 14 km)
Szintkülönbség: jelentéktelen. Ják után Harasztifalu, Körmend
Jelzés: sárga sáv. irányában vezet tovább.
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2. További információ: Bokor Park Kft.
9700 Szombathely, Hunyadi utca 2., tel.: +36 94 508-024,
fax: +36 94 508-025, www.bokorpark.hu
3. További információ: Orbán Róbert
Tel.: +36 70 299-4851, E-mail:orban.robert@viasanctimartini.eu

28.4.2008 8:11:5

Vas-hegyi túra
A zöld sáv jelzésû úttal – amely a Vasfüggöny Túraút útvona
lát is jelöli – Felsôcsatár központjában találkozunk. A jelzést
követve át kell mennünk a Pinka hídján, majd rövidesen meg
érkezünk a Pinka szurdokvölgyébe. A völgybôl a jelzett út
Útvonal: a határ elôtt kapaszkodik fel a
Felsôcsatár–Pinka-szurdok–Nagyvilágos Vas-hegy magyarországi részének
–Felsôcsatár (körülbelül 8 km) legmagasabb pontjára, a NagyviSzintkülönbség: kb. 200 méter. lágoshoz. Innen zöld jelzésen
Jelzés: zöld sáv, zöld , zöld sáv.
jutunk vissza a Pinka völgyébe,
ahonnan a már ismert úton mehetünk vissza Felsôcsatárra.
Ha már ott járunk, ne hagyjuk ki a Vasfüggöny Múzeumot,
amely az 1948–1989 közötti idôszakra terjedôen mutatja be az
egykori vasfüggöny kicsinyített másolatát.
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4. További információ: a túrával kapcsolatban Orbán Róbert,
tel.: +36 70 299-4851, E-mail:orban.robert@viasanctimartini.eu
A Vasfüggöny Múzeummal kapcsolatban:
Sándor borozó 9794 Felsôcsatár, Szôlô-hegy, tel.: +36 94 351-415
Szezonális nyitva tartás: minen év április 1-tôl október 31-ig

28.4.2008 8:11:5

Az Országos Kéktúra útvonal a szombathelyi
Parkerdôtôl Nárain át Jákig tartó szakasza
A Parkerdôtôl a kék sáv jelzésû út gyakori irányváltással vezet
Nárai községig. A falu nevezetessége az Eörssy-kastély, amely
magánkézben van, így nem látogatható. Náraiból csekély
forgalmú aszfaltos úton mehetünk tovább Jákig, ahol érdemes
elidôznünk a Jáki templomnál, amely a XIII. században épült
késô román stílusban.
Útvonal:
A falu másik nevezetessége a roSzombathely-Parkerdô–Küküllô-dûlô
–Nárai–Ják (körülbelül 18 km) mán korban, 1260-ban épült Szent
Szintkülönbség: elenyészô. Jelzés: kék sáv Jakab-kápolna.

5
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5. További információ: a túrával kapcsolatosan Orbán Róbert,
tel.: +36 70 299-4851, E-mail:orban.robert@viasanctimartini.eu
A templommal és a kápolnával kapcsolatosan:
9798 Ják, Szabadnép utca 27., tel.: +36 94 356-217

28.4.2008 8:11:5

Az Országos Kéktúra útvonal
Szombathely-Oladtól az Írottkôig tartó szakasza
A Kéktúra útvonalát a Szombathelyhez tartozó, hajdan önálló
Olad községben érjük el. A túra útvonala két részre osztható.
A Bozsokig tartó síkvidéki
Útvonal:
Olad–Gencsi erdô–Bozsok–Csempészek szakaszon szintemelkedés
útja–Írottkô (körülbelül 23 km) alig-alig van. Bozsoktól az
Szintkülönbség: kb. 650 méter. országhatár mentén vezetô úton
Jelzés: kék sáv
erôs kapaszkodóval jutunk el a
Kôszegi-hegység és az egész Dunántúl legmagasabb pontját
jelölô Írottkô-kilátóig.

6
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6. További információ: Orbán Róbert,
tel.: +36 70 299-4851, E-mail:orban.robert@viasanctimartini.eu
Írottkô Natúrparkért Egyesület, 9730 Kôszeg, Rajnis utca 7.,
tel.: + 36 94 563-121, E-mail: ine@t-online.hu

28.4.2008 8:11:5

dTurizmusProsi_H.indd 16

1234
Vízitúrák
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Csónakázótó
1961 nyarán az egykori téglagyári gödrök helyén kezdték el
a tavak létesítését, amelyeket 1965-tôl vehettek birtokba a
szombathelyiek. 2 évvel késôbb fákat telepítettek a környékre, és hála a gondozásnak, mára a Csónakázótó és környéke
Szombathely egyik legszebb részévé vált. Kikövezett sétányon
körbejárható az egész tó, melynek kerülete közel 1500 m.
A vízi jármûvek bérléséhez szeA csónakház nyitva tartása:
mélyigazolvány szükséges.
márciustól szeptember végéig.
Jármûpark: 16 db csónak, 4 db kétsze- (16 éves kor alatt csak szülôi
mélyes és 9 db ötszemélyes vízi bicikli felügyelet mellett!)

1
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1. További információ:
9700 Szombathely, Kenderesi út, tel.: +36 94 505-690

28.4.2008 8:12:0

Evezôs túrák a Gyöngyösön
A Gyöngyös-patak a Rába baloldali mellékvize. Kôszeg
magasságában éri el Magyarországot. Átlagos vízmélysége
0,3-1,5 m. A Gyöngyösön szervezett túrákon elôzetes bejelentkezéssel bárki részt vehet.
A patakra szervezett túrákon
A kezdôknek a könnyebb,
elôzetes bejelentkezéssel bárki részt vehet
2 órás, szabályozott partszakaszú túrát, a gyakorlottabbaknak a 4 órás, mozgalmasabb túrát
ajánljuk. Ez utóbbi Kôszeg határától indul és a Gyöngyös egy
gyorsabb sodrású részén visz. Mentômellényt és szakavatott
túravezetôt biztosítanak.

2

Kajak-kenu túrák a Rábán
A Rába Észak-Dunántúl leghosszabb és legjelentôsebb folyója.
Alsôszölnök felett éri el Magyarországot. Teljes hossza 322 km.
Átlagos vízmélysége 2-5 m, de felhívjuk a figyelmet a Rába
rendkívül szeszélyes vízjárására. Elôfordulhat, hogy a vízmagasság 24 óra alatt 3-5 m-t is
A Rába felsô szakasza emelkedik. Felsô szakasza csak
csak kajakkal és kenuval járható kajakkal és kenuval járható.

3
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2. További információ: Holdfény Liget, 9723 Gyöngyösfalu,
tel.: +36 30 396-9338, fax: +36 94 368-073
www.holdfenyliget.hu
3. További információ: Arrabo Szabadidôsport Egyesület
9700 Szombathely, Malom utca 8.,
tel.: +36 94 314-228, +36 94 505-200, +36 30 342-7793

28.4.2008 8:12:0

Döröske, Gersekarát
A Vasi Hegyhát peremén, Szombathelytôl 31 km-re fekszik
a Döröskei-tó. Ligetes, hirtelen mélyülô vízével kiválóan
alkalmas az úszásra, hiszen nem korlátoz sem bója, sem kötél.
A strand fizetôs. A vendégek kényelmét egy kisebb vendéglátóegység szolgálja. Szombathelytôl 39 km-re található a
Gersekaráti-tó, ahol a vízi sporA Gersekaráti-tó nyitva
tok szerelmesei biztosan találnak
tartása: április 27-tôl szeptember végéig
kedvükre való kikapcsolódást.
Lehetôség van fürdôzésre, vízi biciklizésre, jet ski és quad kölcsönzésre és különbözô vízi sportok kipróbálására. Évenként
megrendezésre kerül az Országos Jet Ski Bajnokság, melynek
szintén Gersekarát ad otthont.

4
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4. További információ: Karát Szabadidô Park, Gersekarát
Szita Zoltán, tel.: +36 30 396-6741

28.4.2008 8:12:0
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Lovas túrák
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Tücsöktanya Vendégház, Kétvölgy
Kétvölgy Vas megye nyugati csücskében, közvetlenül az
Ôrség szomszédságában, a magyar–osztrák–szlovén hármas
határ közelében fekszik. A pihenni vágyók paradicsoma,
ahol a lovaglás szerelmesei is megtalálják a kedvükre való
programokat. Szolgáltatásaik között megtalálható – kezdôtôl
a haladóig – futószárazás, száron vezetés, lovas oktatás, túraés tereplovaglás, hintózás, lovaskocsikázás, lovak bértartása.
Emellett felszerelt apartmanokkal
Kétvölgy a pihenni vágyók
paradicsoma, ahol a lovagolni vágyók is és wellness szolgáltatásokkal
találnak kedvükre való programokat várják az ide látogató turistákat.

1
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1. További információ: 9982 Kétvölgy, Fô u. 33.,
tel.: +36 94 436-138. +36 30 532-4008, +36 30 202-1174
www.tucsoktanya.hu, www.maganszallashely.hu/tucsoktanya

28.4.2008 8:12:0
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Appaloosa Ranch, Szôce
A ranch az Ôrség kapujában, Szôcétôl 2 km-re helyezkedik
el. A lovaglás szerelmesei a környezô dombokon, erdôkben,
vadregényes tájakon ûzhetik kedA ranch specialitása
venc sportjukat. Lóállományuk
a western lovaglás és a ló-kiképzés
15 saját lóból áll. Specialitásuk a
western lovaglás és a ló-kiképzés. Igény szerint tereplovaglást szerveznek. Lehetôség van a környéken sátorozásra és
sütés-fôzésre is.

3
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Európai Lovassport Egyesület, Kôszeg-hegyalja
A lovasudvar hazánk egyik legszebb és legjobb levegôjû vidé
kén, az Alpok lábánál meghúzódó Kôszeg-hegyalja térségben
található, az Írottkô Natúrpark területén. Frissítô vizû források, szubalpin klíma, csodálatos
Az Európai Lovassport
természeti környezet várja az akEgyesület az Írottkô Natúrpark
területén található tív és passzív pihenésre vágyókat.
Családias hangulatú vendéglátással, lovaglással, terep- és túralovaglással várják a lovassport
kedvelôit és a természetet kedvelô vendégeket is.

2. További információ: 9935 Szôce, Pestiházak 2.
Sárffy Tamás, tel.: +36 70 632-8399
3. További információ: Európai Lovassport Egyesület
9730 Kôszeg, Kôszegfalvi utca 55.,
tel.: +36 94 361-895, +36 30 224-4259

28.4.2008 8:12:0
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Major Lovarda, Dozmat
Dozmat Szombathelytôl 8 km-re nyugatra az Arany-patak jobb
partján emelkedô dombon található. A Major Lovarda csendes, nyugodt környezetben egész
A Major Lovarda egész évben
éves nyitva tartással, 4 saját lóval
nyitva, elôzetes bejelentkezés javasolt
várja a turistákat.
Szolgáltatások: gyermek lovagoltatás, futószáras lovagoltatás,
lovardai lovaglás, tereplovaglás, lovak bértartása.

5

Unicornis Lovasterápia
és Lovasközpont, Balogunyom
Balogunyom Szombathelytôl 8 km-re délre fekszik. Az itt található lovasközpontban a lovasterápia és lovaglásoktatás mellett
foglalkoznak lovak kiképzésével,
Az Unicornis Lovasterápia és
Lovasközpont a Magyar Lovasterápia bértartásával, szakemberképzéssel
Szövetség gyakorlati oktatóhelye és lovastáborok szervezésével is.
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4. További információ: 9791 Dozmat
Birizdó Judit, tel.: +36 30 994-1020
5. További információ: 9771 Balogunyom, Arany J. u. 21.
Györgypál Zoltán, tel.: +36 30 464-3100
E-mail: gyorgypal@unicornis97.hu, www.unicornis97.hu
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Vadkert Fogadó, Sárvár
Sárvár az osztrák határtól 40 km-re, Szombathelytôl 25 km-re
a Rába két partján terül el. A Vadkert Fogadó 19 saját lóval
várja a lovagolni vágyókat. Tevékenységeik között megta
lálható a futószárazás, a lovaglásoktatás, tereplovaglás,
lovashintózás és lovaskocsikázás. Emellett számos egyéb szolgáltatással állnak a turisták renProgramajánlataik közül
a lovaglási, kocsikázási, horgászati, delkezésére: szállás, gyógyfürdô,
és vadászati lehetôségeket emelik ki tenisz, vadászat.

6

St. Michael Panzió, Étterem
és Lovarda, Vasszentmihály
Vasszentmihály község Vas megyében, Szombathelytôl 43 km-re
fekszik. A St. Michael Lovarda szolgáltatásai között szerepel
a lovasoktatás, a tereplovaglás és a lovaskocsikázás is. Napos
és csillagtúrákat szerveznek a környék erdeibe, melyeken
csak kísérôvel lehet részt venni.
A környéken egyedülállóként
Tanítási szünetekben lovastábo
lópanziós szolgáltatást is nyújtanak
– 6 ló elhelyezésére van lehetôség rokkal várják a gyermekeket már
április elejétôl október végéig 10 éves kortól.

7
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6. További információ: 9600 Sárvár, Vadkert utca,
tel.: +36 95 320-045, E-mail: vadkertfogado@freemail.hu
www.vadkertfogado.hu
7. További információ: 9953 Vasszentmihály, Fô út 48.,
tel.: + 36 94 438-031, E-mail: info@stmichael.hu
www.stmichael.hu
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