Rába és Kastélyok turisztikai csomag
„ Vízi kalandtúra a Rábán, kulturális túra a partján”
CSOMAG CÉLCSOPORTJA:
A célcsoport 1. a fiatal korosztály, 16 éves kortól középiskolások, egyetemisták, vagy fiatal,
pályakezdő felnőttek.
Célcsoport 2.: családi csoportok, több család, ismerősi kör, akik gyerekekkel érkeznek,
családonként 3-5 fővel.

A Vas megye kiemelkedő és egyedi sajátossága a Rába. A Rába egyrészt
természet közeli élményeket kínál, másrészt a Rába mente egyéb
kulturális és építészeti értékeivel, turisztikai attrakcióival egy csomagban
igazán vonzó és tartalmas élményt nyújt az idelátogatóknak.
Az Őrség, a közeli Szlovénia, Szentgotthárd városa, műemlékei
és fürdője jó kiindulópontot adnak a túra megkezdéséhez.
Az út során a folyó és közvetlen környezetének természeti szépsége
mellett a vidéki Vas megye nyugodt kistelepülései mentén haladunk,
majd Körmend városához érünk. A város adta lehetőségek és turisztikai
kínálat után ismét kistelepülések mentén, csendes kis helyek közelében
haladunk, majd elérünk a megye kiemelt turisztikai célpontjához, Sárvár
városához, ahol a folyó szakaszhoz közeli fürdő, vár, egyéb turisztikai
kínálatok adottak.

Kell egy csapat! Elindulhattok a túrára akár ketten is, de az igazi élményt egy
nagyobb létszámú csapat alapozhatja meg. A túrák során a közös élmények,
barátságokat és párkapcsolatokat teremtenek. Igazi közösségi élmény ez, ahol a
csapattagok számíthatnak egymás segítségére, a felmerülő feladatok és akadályok
tekintetében. Már a készülődés, a fizikai felkészülés is egy élmény, amikor
beszerzitek a szükséges felszereléseket, sporteszközöket, szervezitek a túra
lebonyolítását, elosztjátok egymás közt a feladatokat, felkészültök az előttetek álló
kihívásra, testileg és szellemileg is. Komoly túra ez, mely valódi felkészülést igényel.
Segítségetekre lehet a felkészülésben és a túra lebonyolításában is több ide túrát
szervező egyesület és szakember is. Bátrabbak és felkészültebbek számára, persze
akár egyénileg is teljesíthető a táv. Ha magatok akarjátok a túrát lebonyolítani, már a
téli időszakban érdemes az előkészületekbe bele kezdeni. Válasszátok ki a túra részt
vevőit, hívjátok meg őket erre az egyedülálló kalandra! Mihamarabb, hogy legyen
idejük felkészülni a kihívásokra. Javasolt, hogy páran utazzatok el már a téli, tavaszi
időszakban pár napra a túra helyszínére, nézzétek meg a folyót, tájat és a leendő
állomásozási pontokat.
Figyelem! A folyó az egyes évszakokban, a vízállástól függően igen eltérő képet
nyújthat. Az áradások idején a folyó széles és mély, a nyári időszak vége felé
aszályosabb időszak esetén, azonban egészen keskeny és sekély is lehet. Ekkor,
helyenként akár ki is kell szállni, átemelni a fenn akadt kenut. A folyó milliónyi
kanyart ír le és minden kanyarulatában új szépséget tartogat. Láthatunk itt a folyó
fölött összehajló lombkoronákat, melyek alatt van, hogy úgy kell átbújni, kavicsos
szigeteket, kidőlt fák vízben meredező torzóit, esetenként még elhagyott, összetört
kenu darabokat is.
Amire mindenképpen gondolnotok kell, a zökkenőmentes túra lebonyolításához: a
felszerelés beszerzése, a csomagok szárazföldi szállítása, szálláshelyek kiválasztása
(amennyiben sátorban szálltok meg, sátrak beszerzése), a megfelelő ruházat
beszerzése, a menü összeállítása, és nem utolsó sorban a fizikai felkészülés. A

csapatba mindenképpen szükséges egy olyan személy, aki az evezésben járatos és az
sem árt, ha tapasztalatból ismeri magát a folyó szakaszt is.
A Rába folyó az ország egyik legvadregényesebb folyója, kajakkal, kenuval kitűnően
járható, közvetlen közelében értékes kisvárosok, romantikus falvak és burjánzó
természet található. A várak, kastélyok és fürdők tovább színesítik a program
kínálatot. Evezés közben igazi természeti és sport élményt kapsz, a településeken
pedig a kultúrával töltődhetsz fel.
Hamisítatlan nomád kaland ez, ahol a család vagy a baráti társaság igazán egymásra
tud koncentrálni. Itt jó hangulatban, tartalmasan és egészségesen tölthetitek el a
felhőtlen napokat. Sokan közvetlenül a munkából indulnak hasonló sportos túrákra.
Azonban ahhoz, hogy e túrák valóban pihentetőek legyenek, és jó élményt
nyújtsanak mindenki számára, érdemes előttük röviden, pár napban megpihenni,
áthangolódni a hétköznapi élet sodrásából a pihenésre, feltöltődni, nagyokat aludni,
megnyugodni és felkészülni az előttünk álló kalandokra. Ezét, ajánlott túránkat
szokatlan helyszínről, a szlovéniai Muraszombatról indítjuk. Tekintsük meg a
hangulatos kisváros műemlékeit, várkastélyát és annak múzeumát, majd vegyünk
gyógyító fürdőt a közeli Moravske Toplice - Terme 3000 fürdőben. Másnap, a
magyar határt átlépve tekintsük meg és érezzük át az Őrség bensőséges nyugalmát!
A vele méri templom megtekintése után tartsunk Őriszentpéter felé, majd a Szalafői
Pityerszer érintésével induljunk vízitúránk kiinduló pontjához, Szentgotthárdhoz. E
két nap érintetlen tájai, friss levegője megannyi egészséges helyi élelmiszere olyan
energiákkal lát el minket, hogy a test már szinte kívánja is a fizikai kihívásokat, és a
sportot. Jó utat! Indulhat a vízi kaland!

CSOMAG AJÁNLOTT IDŐPONT, IDŐINTERVALLUM: május elejétől legkésőbb
október közepéig javasolt.
Azok számára, akik extrém élményt keresnek, ajánlható a csomag ezen, túli késő őszi, vagy kora
tavaszi időpontban is, amikor a táj és a természet egészen más arcát mutatja. Kevésbé gyakorlott
túrázóknak talán a nyárvégi, aszályosabb időszak javasolható, mivel ekkor a folyó vízhozama és
sodrása is csekély, mélysége alacsony. A folyó talán legszebb arcát a késő tavaszi, kora nyári
időszakban mutatja, amikor vize bőséges, a környező természet pedig üde zöld és burjánzó.
CSOMAG IDŐTARTAMA: 10 nap
CSOMAG ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK ÉS DESZTINÁCIÓK, SZÁLLÁSOK,
VÍZPART:

1. nap
Szlovénia: Muraszombat Szapáry Kastély, Alsómarác (Moravske Toplice) termálfürdő, Selo-i
körtemplom.
Kezdjük a pihenéssel! Sokan azonnal, kapkodva belekezdenek egy ilyen vízitúra kalandba. Egyik
nap még talán a munkában fáradoznak, másnap már a kenuban ülnek. Adjunk magunknak a túra
megkezdése előtt egy pár nap haladékot, pihenjünk meg, töltődjünk fel! Találkozzunk
csapattársainkkal a szlovéniai Muraszombaton, a kastély előtti park kis tavánál, melyen vadkacsák
úszkálnak, majd tekintsük meg a várkastélyt és annak múzeumát. A település külvárosában Velemér felé indulva - jól felszerelt bevásárló központot találunk. Ebéd után tovább indulunk a
pár kilométerre található Moravske Toplice - Terme 3000 gyógyfürdőbe, ahol külső és belső
medencék egész sora vár minket. Fürödjünk sokat, az egészséges termálvíz itt meleg, nem úgy,
mint majd a Rábán vize lesz, a nem várt borulások során. Nem kell aggódni, hogy a fürdőzés
unalmas lesz, ez egy olyan gyógyfürdő, ahol gondoltak ránk, fiatalokra is és izgalmas, látványos
csúszdaparkot építettek a gyógymedencék mellett. A fürdőzést követően vegyük az irányt a
magyar határ felé, mely előtt pár kilométerrel tekintsük meg a Selo-i körtemplomot. Az épület
előtt elterülő réten bátran piknikezzünk és gyönyörködjünk a szlovén táj lankás rétjeiben! A
határon átérve, az Őrség déli csücskében, Velemér településen ajánljuk az első szálláspontot.
Szállásként javasoljuk Cserépmadár szállást, az Őrségi Gyógy-szert, Csinyáló-házakat. Mindegyik
szállás az Őrséghez méltó családias, barátságos hangulatú kínálatot ígér.

2.nap Őrség:
Az Őrség a nyugalom szigete, a vidéki pihenés és kikapcsolódás fellegvára e tájegység. Friss
levegő, zöldellő rétek, érintetlen, burjánzó erdősségek, ezer éve alakuló helyi hagyományok és
kultúra, valódi emberléptékű vidék az Őrség. A középkori eredetű Szentháromság templom a
Papréten áll, a templom látogatható, híres freskói előtt fényképezkedjünk csoportosan mi is! A
településen található a Sindümúzeum is, mely az Őrség egyedülálló népművészeti emlékeit
mutatja be, annak különleges jelrendszerét feldolgozva. Magyarszombatfán az Őrség fazekas
múltját és jelenét bemutató fazekas múzeumot találunk (Fő u. 52/A.). A település határában
őrségi vadászati kiállítást tekinthetünk meg. Kertjében közvetlen közelről szemlélhetjük az őzek
és vaddisznók életét. A településen ért célt a Velemérből induló, Göndörházán áthaladó
Sárgaliliom tanösvény. E növény az Őrség legjellegzetesebb növényritkasága.
Ebédidő tájban induljunk tovább Őriszentpéter irányába, mely település az Őrség egyik
központja. Település legnevezetesebb épülete a Templomszeren található Árpád kori római
katolikus templom. A Városszer központjában áll a református templom XVIII. századi épülete.
A közeli Művelődési Házban helytörténeti gyűjteményt találunk. A Városszer 116. szám alatt
működik a Tele-ház, ahol kézműves portékákat vásárolhatunk, kiállításokat tekinthetünk meg,
vagy épp kerékpárt is kölcsönözhetünk. A településen több helyen is találunk meleg konyhát,
ajánljuk a Hársfa Fogadót (Siskaszer 13/B.) a Bognár Éttermet, a Pajta Éttermet (Templomszer
u. 7.) és a Centrum Éttermet és Panziót (Városszer u. 17.) Délutáni programként a Szalafő
Pityerszer Őrségi Népi Műemlék Együttest ajánljuk. Itt a hagyományos népi építészetet és a
benne megélt népi életmódot ismerhetjük meg, annak tárgykultúrájával, házi állataival, különleges
gyümölcseivel és nővényeivel együtt. Szentgotthárd felé vezető utunkon - ahol ne feledjük
másnap már a vízitúra indul -, találjuk a máriaújfalui Hársas-tavat. Álljunk meg egy pillanatra,
búcsúzzunk el az Őrség festői tájától. Foglaljuk el szállásunkat, készüljünk az igazán csak most
beinduló kalandra. A másnapi zökkenőmentes elindulás érdekében szálláshelyként Szentgotthárd
települést ajánljuk.
Ajánlott szállások Szentgotthárdon: Gotth'Art Wellness és Conference Hotel**** Superior, Hotel
Lipa, Alpokalja Motel és Kemping, Zsida termál panzió, Borhotel.

A Rába folyóról: mellékvizei a Lapincs, a Pinka, a Marcal és a Gyöngyös patak. A Rába a NyugatDunántúl leghosszabb folyója, az ausztriai Fischbach-i Alpokban ered 1200 m magasságban, két
ágból. A folyó teljes hossza 322 km, ebből 211 km-t tesz meg magyar területen, Alsószölnök és a
győri Mosoni-Duna torkolat között.
Terület éghajlata különleges, alapvetően szubmediterrán jellegű atlanti és kontinentális
behatásokkal. A folyó nem csak egyetlen hajózható vadvizünk, de az ország legösszetettebb,
legnagyobb biológiai diverzitású vízi élőhelye is. A folyó mintegy zöld folyosóként köti össze az
Alpokalja régiót, az Őrséget és a Kisalföldet. Mind három terület önmagában is pazar természeti
kincsekkel rendelkezik, de így, a Rába által egy csokorba gyűjtve valóban egyedülálló természeti
kincset kapunk. Leggyakoribb megtalálható halai a harcsa, a márna, a keszeg, a süllő, a bucó és a
compó. A vízparton 12 féle békafaj, 6 hüllő és 2 gőte faj is megtalálható. Madárvilága is gazdag, a
jégmadár, a kis lille, a nádi poszáta a legjellemzőbb itt megtalálható madárfajok.
A Rába által a vasi régióban érintett települések: Alsószölnök, Szentgotthárd, Magyarlak,
Csörötnek,

Rábagyarmat,

Hegyhátszentmárton,

Ivánc,

Csákánydoroszló,

Körmend,

Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Egyházashollós, Rábahidvég, Püspökmolnári, Zsennye, Rum,
Meggyeskovácsi, Ikervár, Sárvár, Rábapaty, Kenyeri, Pápoc.
Vízitúránkat kezdhetjük Alsószölnökön is, a Rábán található gát után. Alsószölnökön strandot és
fürdőhelyet is találunk. Alsószölnökről indul ki a Rába menti tanösvény, melynek hossza 5 km, a
túra során megismerkedhetünk Rába menti növény és állatvilág érdekességeivel. Alsószölnök az
ország egyik legnyugatabbra fekvő települése, a három országhatáron is átnyúló Őrség-RaabGoricko tájegységek részeként természetvédelmi védettség alatt áll, az Őrség részeként.
Az igazán lelkes, túrázni vágyók akár egy egész nappal is meghosszabbíthatják a túra időtartamát,
hisz már Ausztriából lehetőség nyílik az út megkezdésére. A határ közeli 15 km-es szakaszon
rengeteg ág közül választhatunk, a folyó medrét megannyi sziget szabdalja szét. A határhoz közeli
Alsószölnökön, a vízi erőműnél áthúzzuk a csónakokat a Szentgotthárd részre, majd hamar
megérkezünk Szentgotthárd városába.
Csörötnek,

az

Őrség

a

többi

településhez

hasonlóan,

szerekre

oszló

település.

Hegyhátszentmárton igazi kis mini település, mindössze 66 fővel. Az Árpád kori településen XIII.
században épül az első templom. E középkori templom megsemmisült, kapuzatának felső
záróköve a mai templomban megtekinthető.

Ivánc település kiemelkedő műemlék épülete a Sigray kastély. Itt találjuk Magyarország
legnagyobb és egyik legrégibb tulipánfáját.
Csákánydoroszlón a Batthyány család kertjét és kastélyát találjuk. Sajnos a kastély nem
látogatható, zárt terület. Fás parkja igen értékes terület. A Sárvári és Kámoni arborétum
különleges fái e területről származnak. A helyiek a területet csak Várkertnek nevezik. Körmend
városának kialakulása és története is erősen összefonódik a Rába folyóval. Az 1238-as oklevélben
már mint várat és erődített, védhető vízi átkelőhelyet említik. A tatárjárás után Arx Körmend
néven találjuk, ekkor a település már városi kiváltságokkal is rendelkezik. Élénk kereskedelmi
tevékenység zajlik, melyet vámmentességgel élénkítenek. A török időkben a várat és a várost
árkokkal és palánkokkal vették körbe. Magát a várat is fallal és bástyákkal erősítették. A XVII.
század elején a település Batthyány Ferenc főlovászmester birtokába kerül. A vár végvári szerepet
tölt be, a magyar védelmi rendszerben. 1664-ben jelentős hadi esemény zajlik itt, amikor a török
sereg Rábán való átkelését a vár védői ágyúzással meghiúsították. A XVIII. század elején
Körmend régiós központtá válik, akkor kezdi meg Batthyány Lajos országnádor a várkastély főúri
kastéllyá való átépítését. A vár védelmi szerepe ettől kezdve megszűnik. A körmendi
várkastélyban ma megtekinthetjük Dr. Batthyány – Strattmann László Múzeumot.
Molnaszecsőd 400 fős települése a Rába bal partján található. A település kedves látványossága az
Úsztató tó, mely méltán természetvédelmi terület, vizén úszó tavi rózsáival. A falu értékes
kultúrtörténeti emléke az 1780-ban készült fa harangláb, mely ma a szombathelyi Vasi
Múzeumfaluban található. A faluban agrártörténeti emléket is találunk, a XIX. századi műemlék
jellegű barokk magtár épületét.
Ha különleges szállásra és élményre vágyunk, - főleg ha gyerekek is vannak velünk mindenképpen a rábahídvégi Csodaszarvas Tájparkot ajánljuk. A 16 hektáros területen találunk
tavat, folyót, erdőt, legelőt, jurtákat, erdei kalandpályát, faházakat, Kneipp kertet, tájházat,
fogadóépületet, lábas-pajtát, állatokat, szaunát és még sok egyebet. Csoportos szállás igényt is ki
tudnak elégíteni. Van itt lehetőség íjászatra, horgászatra, csónakázásra, a gyermek és felnőtt erdei
és vízi drótkötélpálya kipróbálására, lovagoltatásra, tábortűznél való főzésre.
A közeli Vasvár értékit Rábahidvégről ajánlott megközelíteni. A vasvár szentkúti kis kápolna és
tisztavizű forrása a város közeli völgyben kellemes sétával elérhető. A kulturális és szakrális
élmények után a testi megtisztulásé a főszerep. A Szentkútfürdő 2100 méter mélyről előtörő 3035C-os kálcium-hidrogénkarbonátos hévizet ajánljuk. A természeti környezetben álló fürdő
valóban családias hangulatú. Itt nyoma sincs a nagy fürdőcentrumok és csúszdaparkok zsivajának.

Feltöltődés, pihenés ez a javából. A fürdő szomszédságában kemping is üzemel, melyben faházas
ellátás is biztosított 50 fős létszámig.
A ma 600 fős település Egyházashollós, története a tatárjárás előtti időkre nyúlik vissza. Ekkor
épül mai is látható Árpád kori temploma. Egyházashollóson horgász tavat is találunk.
Püspökmolnáriban találunk három haranglábat, százéves hársfát és az egykori kavicsbánya
maradványaként horgász tavakat is.
Zsennye a Rába bal partján található, mintegy 95 fős, kanyargós utcájú kis település. A falu
határában találjuk a Bezerédy-kastélyt.
Rumtól pár kilométerre található a Széchenyi-kastély, mely a XIX. század első felében épült
klasszicista stílusban. Mai formáját többszöri átépítés után nyerte el. Az épületet ma tágas park
veszi körül, benne nevelő otthon működik. A településen található egy másik kastély is, a
Széchenyi-kastély.
A 700 fős Meggyeskovácsi településen két kastélyt is találunk a Bejczy-kastélyt és a Batthyány-Arz
kastélyt.
Ikervár messze legnagyobb és legjelentősebb épülete a Batthyány-kastély, itt töltötte
gyermekkorát gróf Batthyány Lajos. A ma látható megjelenése sok átépítés után jött létre.

3. nap
Szentgotthárdtól Rábagyarmatig (20 km), Szentgotthárd ajánlott helyei: Nagyboldogasszony
templom és hozzá tartozó egykori monostor, Magtár templom műemlék épületegyüttese és
parkja, Szentgotthárdi Élményfürdő. Vízparti szállás lehetőség: Rábagyarmat: a Bereg Sátorhely és
Kemping, Fő u. 42., a Rába hídtól pár 100 m-re, a falutól pár km-re található.
Alternatívát jelenthet, ha első nap rövidebb szakaszt kívánunk teljesíteni, hogy Szentgotthárdtól
Csörötnekig ereszkedünk csak, mintegy 15 km-es szakaszon. Érdemes itt lassan haladni,
szemlélődni. A folyó és a part képe itt igazán vadregényes, a folyó e szakaszon maga alakítja
medrét, hozza létre kanyarulatait, zátonyait és szigeteit. 10 km után a jobb partra húzódunk és
megkerüljük az utunkat álló zsilipet. Innen már hamar Csörötnekre érünk, ahol elfoglaljuk a
vízparti kempinget (tisztálkodási lehetőség, WC adott. Amennyiben ezt az alternatívát
választatjuk, másnap Csörötnektől Rábagyarmatig hajózunk). Folyó csendes szakaszain rengeteg
fürdőzési lehetőség áll rendelkezésünkre.

4. nap
Rábagyarmattól Csákánydoroszlóig (14 km). Csákánydoroszló előtt található folyószakasz girbegurba kanyarulatai talán az egész túra legszebb és izgalmasabb pontját nyújtják. Vízparti szállás
hely: Vizi Vándor táborhely (nomád körülmények, sátorhely fás, ligetes területen)

5. nap
Csákánydoroszlótól Körmendig (15 km). Ezen a napon különleges élményt nyújt a Pinka itteni
ágának megtekintése. Körmenden víz közeli szálláshely: Körmendi Bárkaház városi vízitelep.
Egyéb szállások: Halászcsárda panzió, Berki vendéglő és panzió, Gőzmalom hotel, Monet panzió,
Rába vendégház

6. nap
Körmendtől Molnaszecsődig (14 km). E nap különlegességét jelentheti, ha megállunk az
útközben található festői szépségű szigeten.

7. nap

Molnaszecsődtől Rábahídvégig (11 km).

8. nap
Rábahídvégtől Zsennyéig,

9. nap
Zsennyétől Meggyeskovácsi vagy Ikervárig,

10. nap

Megyeskovácsitól Sárvárig.

Ajánlott utunk sárvári Rába-híd előtt ér véget, az annak jobb partján található füves vízparti
területen. A város turisztikai központjába érkeztünk itt, a közelben található bevásárló központ,
és a hídon áthaladva pár száz méterre találjuk a Sárvári Gyógyfürdőt a hozzátartozó szállásokat,
kempingezési lehetőségeket. A város központja, valamint a vár és az arborétum a főutcán végig
haladva, mintegy másfél kilométer távolságban vár minket.
A rutinos túrázóknak hosszabb napi szakaszokkal a következő felosztás ajánlott: Ausztria –
Szentgotthárd 15 km, Szentgotthárd-Csákánydoroszló 35 km, Csákánydoroszló-Molnaszecsőd 29
km, Molnaszecsőd-Rum 33 km, Rum-Sárvár 26 km.

