családi 10 próba Vas megyében
Versenyben a család
CSOMAG CÉLCSOPORTJA: Gyerekes családok. 3-4 család közös kirándulása Vas megyében,
ahol a családok egymással versengenek, miközben érintik a megye fő nevezetességeit.
Feltöltődés, egészség + energia
CSOMAG AJÁNLOTT IDŐPONT, IDŐINTERVALLUM: Júniustól augusztusig.
CSOMAG IDŐTARTAMA: 1 hét

Nem szereted az unalmas nyaralást a családdal, mikor
„dekkoltok” egy hétig egy helyen, ahol semmit nem lehet csinálni?
Vedd a kezedbe az irányítást! Szervezd meg Te a nyaralást.
Szóval...: Érdekel egy bulis hét? Tudunk egyet. Szervezz össze pár
barátot, beszéljétek meg, hogy ők is győzzék meg a családot és menjetek
együtt nyaralni! Alkoss csapatokat családoddal vagy barátaiddal!
Gyertek el Vas megyébe, és küzdjetek meg! Csomó jó hely, fürdők
csúszdákkal, kalandparkok, kalandos erdők, várak egész sora...

3 országban is megfordulhattok! Aludjatok mindig máshol, ez
önmagában egy kaland lesz! Mindig egy új hely, mely mindig egy
meglepetést rejt. Végre egy kalandos nyaralás!
Körutazás ez, akár minden nap új helyen szállhattok meg. Változatos
élmény lesz, tele olyan közös versenyekkel, ahol megmutathatod,
Te vagy a jobb.
A neten egy halom szállás van, mond meg apának ne aggódjon, Te 10
perc alatt találtál mindenhol tuti szállást. Írd be a település nevét és hogy
szállás vagy ugorjatok ott be a tourinform-ba, TDM irodába és
keressetek egy jó helyet! Aludjatok kempingben is egyet! (Anyunak
faházak, mobilházak sok helyen vannak.) Este főzzetek tábortűznél
bográcsban!

CSOMAG ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK ÉS DESZTINÁCIÓK

1. nap: Bükfürdő úszás
Ki ússza át 10x hamarabb a medencét Bükfürdőn? Ki teljesíti leggyorsabban Bükön a kalandpark
legnehezebb pályáját. A Kristály torony egyedülálló építmény. Itt a kalandpark nem fák között
található, hanem egymás felett, emeleteken találhatóak. Vannak nehéz, közepes és igen nehéz
pályák is. Hódítsuk meg a tornyot! Csússz le az összes csúszdán, mártózz meg az összes
medencében. Egész nap menned kell, hogy a végére érj! A fürdő mellett találtok bőven szállást.
Bükön kerékpárt is tudtok bérelni, de a szállásokon is rendelkezésre áll bicikli. Rendezzetek
versenyt Csepreg Fő teréig! Sík terep, pár kilométer, biztonságos bicikliút a két település között.
Győzzön a jobb!

2. nap: Kőszeg
A város megannyi műemléke közül a Jurisics vár kiemelkedik. A hangulatos vár a belvárosban áll.
Igazi várra ez kettős gyűrűvel, tornyokkal, védművekkel. Jól látható, hogy valaha vizesárok is
körülvette. Ma kis hídon közelíthetjük meg a külső vár főkapuját. Több szinten érdekes
kiállításokat, korabeli fegyvereket, ruhákat, használati tárgyakat tekinthetünk meg. Legmagasabb
tornyából csodálatos a kilátás a belvárosra és a környező hegyekre.
+ Írottkő: Egy kis tájfutás, terepfutás vár rátok Kőszeg felett. Irány a hegycsúcs, a Dunántúl és
Burgenland legmagasabb pontja, az Írottkő hegycsúcsa. A Hörmann-forrástól indulunk felfelé
egészen a kilátóig. (Itt található az autós parkoló, de az igazán edzettek, gyalog is
felkapaszkodhatnak a városból ide) A táv nem csekély, és nem is könnyű a terep. A felfelé vezető
út mentén kis táblákon érdekes információkat találunk a régió építészeti, kulturális értékeiről.
Felfelé nem lesz időnk olvasgatni, nézelődni, további érdekes célpontok után kutatni, de lefelé
annál inkább. Maga a kilátó, mely kis várat, erődöt formál, a határ vonalán fekszik. A keleti
épületrész Magyarországhoz, nyugati része már Ausztriához tartozik. Fél lábbal itthon, fél lábban
külföldön. Fotózd le magad, tedd fel a képet, oszd meg!

3. nap: Güssing – Lockenhaus
Induljatok gyalog a várhoz! Itt maga az út megtétele a próba. Kőszeg szép városának főterétől
indulva gyönyörű útvonalon érhettek Lockenhaus-ba. (Léka) A fő tér temploma mögött táblát és
térképet találtok az útvonalról. Az erdei útvonal csodaszép, a vár valódi történelmi kincs. A várost
a környező hegyek irányába hagyjuk el. A kálvária templom tornyai felé vesszük az irányt. A
kálváriatemplom a XVIII. század elején épült. A Erős emelkedő következik a stációk mellett. A
kilátás Pazar, visszapillanthatunk Kőszeg történelmi belvárosára, tornyaira, kanyargó
utcácskáira. Erdőben haladunk innentől sokáig, majd csak Ausztriában keveredünk ki a
csodálatos zöldből. A Hétforrás a hegyek ölelésében csordogál. A hét kifolyás egy kis tóba folyik
össze. A vízsugarak felett a hét magyar vezér nevét olvashatjuk. A forrás a 19. század végén épült
ki mai formájában. Pár kilométer után elhagyjuk Magyarország területét, átlépünk Ausztriába.
Közvetlen a határon erdei pihenőhelyet találunk, padokkal, ismeretterjesztő felületekkel. Az erdei
út Rattresdorf-on (Rőtfalva) ér ki az erdőből. A falu temploma és központja után a Güns pataknál
balra fordulunk és Liebing-en és Hannersdorf-on keresztül Lockenhaus várához érünk.
Csodálatos a vár alatt húzódó tó. A városka belvárosát is érdemes megtekinteni. Szent Mihály
plébániatemploma előtt találjuk a főteret, mellette kastély épületet.

4. nap: Sárvár
Sávár városának két fő nevezetessége a Nádasdy vár és a sárvári gyógyvíz. Mindkettő jó
lehetőséget ad családi próbák megrendezéséhez.
A sárvári fürdő az élményfürdőzés és a kalandozás szerelmeseit is várja. A téli időszakban a
beltéri csúszdák, az élmény, és gyermek medencék nyújtanak jó szórakozási lehetőséget, melegebb
évszakokban a sok kültéri élmény és sportmedence és óriás csúszdák egész sora hívogatja a
gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. A négypályás verseny csúszda vetélkedésre ad lehetőséget.
Induljatok egyszerre, egy külső pontozó figyelje ki ér hamarabb a vízbe. (Lehet plusz pontot
szerezni, a leg mókásabb csúszó pozícióval) A sport medencében rendezzünk úszó versenyt, egy

hossz és váltóversenyként tíz hossz távon. Lökjük el magunkat egyszerre, lássuk ki ér hamarabb a
táv végére!
Fürdő közvetlen szomszédságában kalandpark található, ahol eltérő nehézségű ügyességi és
kötélpályák közül választhatunk a fákra szerelt kötél és ügyességi pályákon. A próba keretében
lássuk kitudja a legnehezebb pályát teljesítni, illetve ki a leggyorsabb? A második próba során tíztíz lövéssel bizonyítsuk célzó képességünket az íjászati és airsoft pisztolyos pályákon. Célozzatok
pontosan! Harmadik próbaként a mászófal leggyorsabb meghódítójáé lehet a győzelem.
Sárváron a fürdő izgalmas csúszdáin kívül más kihívás is vár. Ez egy szellemi próba. A várban
idegenvezetés kérhető, melyet tesztlap kitöltése követ. Győzzön a jobb! Győzzétek le a felnőtt
csapatokat! Ha odafigyeltek, könnyen fog menni meglátjátok a lap kitöltése! A város és a vár
kalandos történelméből sok ismeretet szerezhetsz. Próbáld ki a Virtuális Tárlatvezető Rendszert
okostelefonod vagy tableted segítségével a Nádasdy-várban!

5. nap: Celldömölk és a Ság hegy
Celldömölk, a 12 ezres település a Ság-hegy közelében fekszik. A hegy közelében áll a Kemenes
Vulkán Park és a hegy oldalában a Celldömölki Ság-hegy Múzeum. A múzeumban található a
hegy természettudományi értékeit bemutató kiállítás, illetve az Eragon című fantsy film Ság-hegyi
forgatásának tárgyai, makettjei. (Nyitva: Április 19. Október 1. között, keddtől vasárnapig 10.00tól, 18.00-ig. Megközelíthető a Vulkán ösvényen és akár autóval is.) Nézzétek meg az itt forgatott
jelenetet a filmben. A hegy tájvédelmi körzet, magassága 279 méter. Az kr.e. III. évezred óta
lakott terület. A neolitikum, a bronz, a vas, a réz kor leletein túl halomsírok is előbukkantak a
területen. A sírokban talált áldozati edények egy letűnt vallás tárgyai.
A Kemenes Vulkán Park érdekes színfoltja utunknak. Megtapasztalhatjátok itt a föld erejét,
azt a hatalmas erőt, mely talpunk alatt szunnyad. A világ minden pontjáról érdekes filmeket,
interaktív kiállításokat tekinthetünk, de megismerkedhetünk a szomszédos Ság-hegy vulkanikus
múltjával és a hegy mai jelenével is.

A város határában áll, a közelben áll a Jufa Vulkán Gyógy- és Élményfürdő. A gyógyvíz és a
gyógykezelések sok testi bajunkat orvosolhatják, de megnyugtathatják lelkünket is. A fürdő külső
medencéiből csodálhatjuk a Ság-hegy érdekes sziluettjét. Celldömölk vallási központ is. A
dömölki apátság ősi kegyhely, melyet a honfoglalás korában alapítottak Szűz Mária tiszteletére. II.
Béla alapította, a 12. század elején. Az épület maradványai mai is megtekinthetőek. A város
kéttornyú kegytemploma jóval később épült. A kiscelli búcsújáróhely létrehozása a csehországi
születésű Koptik Odó-nak köszönhető. Korai papi éveit a Mariazell-i zarándokhely
gyóntatópapjaként töltötte, ahol erős Mária tisztelet alakult ki benne. /1739-ben dömölki apáttá
nevezi ki Sajghó Benedek pannonhalmi főapát. Mariazell-ből magával hozta a kegyhely
kegyszobrának hiteles másolatát. A kegyszobrot először egy kis fa kápolnában helyezték el, mely
mellett kutat ástak. A munkálatok során baleset történt, a kútban dolgozó munkás fejére nagy kő
esett, mely súlyos sebet ejtett a munkás fején, azonban ő mégis felgyógyult. Híre ment a szinte
csodának számító gyógyulásnak, melynek nyomán hamar zarándokok tömegei kezdtek érkezni a
kegyszobor tiszteletére. További gyógyulások tovább erősítik a kegyhely ismertségét és
népszerűségét. Tízezres tömegek látogatják már a kegyhelyet, a 18. század közepén új
kőkápolnába kerül a kegytárgy.
Versenyre fel! Induljatok a Vulkán Múzeum bejáratától, célozzátok meg a szomszédos
hegy csúcsát. Erős, betonozott emelkedőn kezdődik az út, majd az erdős részt elérve
lépcsősoron kell felfutnunk. A hegytetőre érve a Trianon emlékmű magas építményét találjuk.
Fussunk el mellette és száz méter után kezdjük meg a sziklamászást! A kövek között több útvonal
vezet a csúcsig. Választhatsz kanyargós, hosszabb utat vagy meredek, rövid utat! Válassz
helyesen! Aki előbb felér a csúcsra, az győzött.

6. nap: Szombathely
Múltja a római időkre nyúlik vissza. Savaria-t Claudius császár colonia rangra emelte Kr.u. 43-ban,
(Colonia Claudia Sabariensum) hamar egész Felső-Pannónia vallási központja (Pannonia
Superior) lett. Ezzel megkezdődött a település mai napig tartó fejlődése. A városban ma is sok
nyomát fedezhetjük fel e kornak. Az Iseum Savariase, Isis istennő savaria szentély épület
együttesének bemutatott darabjai és rekonstruált tárgyai Pannónia legjelentősebb szakrális
gyűjteményét kínálják. Legrégibbi emléke egy oltárkő, melyet Tiberius Barbius Valens Savaria
akkori városának elöljárója, mai szóval élve polgármestere állíttatott. A Krisztus után 1. században
fából ácsolt szentély állt már itt, melynek fellelt freskó töredékei korabeli papokat és papnőket
ábrázolnak. A szentély az egykori kereskedelmi útvonal közvetlen közelében állt. Valójában ennek
az útnak, a Borostyánkő útnak köszönheti a mai Szombathely is létét. Az Adriát a Balti tengerrel
összekötő kereskedelmi út legfontosabb árucikke a borostyánkő volt. A kőért a régi népek a
tenger kincseit, olíva olajat és olíva bogyót adtak cserébe.
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szomszédságában, Püspök kertben, a Mindszenty József tér 1. sz. alatt található. Az ásatásokat
névadója vezetésével kezdték meg az 1930-as években. A romkert maradványai a Krisztus után
50-ben alapított Colonia Claudia Savariásium épületének, útjainak maradványait tárja elénk. Az
akkori épületegyüttes legjelentősebb eleme a 4. században a római császárok fogadására épült
palota. Termében maga nagy Constantin, II. Constantius és Valientianus császárok is
megfordultak. A palota mai szemmel is hatalmas épület volt, 200x200 méteres alapterületével.
Ennek az épületnek a nagy részét a történelem elemésztette, az épületegyüttes jelentős épületei a
Mercurius szentély és a nyolcszögletű fürdőház.
A Történelmi témapark (Szombathely, Aréna u. 1.): Az interaktív kiállítás keretében az antik kor
természettudományának tárgyaival és ismereteivel gazdagodhatunk. A kor technikai csodáit,
tudományos eredményeit és eljárásait ismerhetjük meg. Témaparkban találunk korhű
díszmedencét, körülötte fűszer és gyógynövénykertet, limes őrtornyot, mely a római határvonal

őrzésére kirendelt katonák életét mutatja be. De találunk itt korabeli kovácsműhelyt, vagy épp
ókori csigasort, mellyel annak idején a hatalmas köveket és épületelemeket mozgatták. Az állandó
interaktív kiállításon megismerkedhetünk az ókori harci eszközökkel.
A témapark szomszédságában találjuk a Savaria légió bemutató raktárát, az Aréna u. 8. szám alatt.
A savaria történelmi karnevál a város kiemelkedő jelentőségű turisztikai eseménye, melyen
megelevenedik az ókori Savaria élete, a mai modern Szombathelyi nagyvárosban. Látogassunk
ekkor Szombathelyre! Színes forgatag ez, kulturális és szórakozató programokkal.
A Savaria Múzeum anyaga 1872 óta gyarapodik már, melynek alapját a Vasmegyei Régészeti
Egylet 8000 darabos tárgy- és érmegyűjteménye alkotja.
A Szent Márton látogatóközpont (Szent Márton u. 40., nyitva: hétfő-szombat 9-17 óráig):
Szombathely ezer szállal kötődik a római korhoz. Itt született Szent Márton, a későbbiekben
európa szerte híressé vált püspök. A látogatóközpontban a római korral azon belül Szent Márton
életével és tevékenységével ismerkedhetünk meg. Három állandó kiállítása Szent Márton és
Savaria, Szent Márton ábrázolások Vas megyében, Szent Márton a néphagyományban. A később
tours-i Szent Mártonként ismert püspök 316-ban született Savaria városában és igen hosszú kort
megérve, 81 évesen Tours-ban hunyt el. A hagyomány szerint szülőházának helyén épült a Szent
Márton templom. Szent Márton személye köré európa szerte kultusz épült, a nevéhez fűződő
zarándok út behálózza egész Európát. Szent Márton Burgenland tartomány és Franciaország
védőszentje is. (Via Sancti Martini) Szombathelyről Szent Márton szülővárosából is több út indul
közelebbi vidékek és távoli országok felé.
Mint látjuk, igen sokrétű a lehetőségek száma. Járjuk végig a múzeumokat, hagyjuk, hogy
kibontakozzon előttünk a hajdani római kor és annak életvitele.
A múzeumokban tett kalandozások során többször érintjük a belvárost és főterét, melyet
műemlék épületek sora övez. Fagyizók, éttermek, boltok mindenütt. A tér közepén játékos
szökőkutat találunk, valamint a Császárkövet. Ezen az egykori császárok emlékeit találjuk. A tér
másik sarkában római polgárok tógás szobrait tekinthetjük meg. Fotózkodjatok velük! Legyetek
Ti is Szombathely római polgárai egy pillanatra!

A csodaszép Csónakázó-tó partján áll a Vasi Skanzen, a Vasi Múzeumfalu: (Skanzen Árpád u. 30.)
Az elmúlt 200 év népi építészete és életvitele elevenedik meg a múzeumfaluban. A 39 ma itt álló
épületből 27 db Vas megye területéről származik. A különböző tájegységek és társadalmi rétegek
mindennapjaiba és gazdálkodásába nyerhetünk bepillantást a múzeum területén. A rét közepén, a
fák árnyékában magyar háziállatok hűsölnek, körülöttük csacsi kószál…
Versenyfeladat: ki tudja hamarabb körbebiciklizni / futni a csónakázó tavat? Külön induljatok,
mérjétek stopperrel a "telón" az időket! A várakozók a szabadtéri fitness-parkban melegíthetnek a
táv megtétele előtt. Legyen itt a rajt és a cél is!

7. nap: Muraszombat + Moravske Toplice
A kis, mindössze 720 fős szlovéniai település az ország egyik legnyugatibb pontján található.
Magyar neve Alsómarác, korábban Tót-Morácz Pomurska régióban a Muravidéken található a
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Muraszombattól, mindössze 6 kilométerre észak-keletre található. A falu legnevezetesebb pontja a
turisztikai központként is működő Termálfürdő és az azt övező turisztikai szolgáltatók sora. A 72
fokos termálvíz 1467 méter mélyről tör a felszínre, a fürdőnek mára 20 meleg vizű medencéje
van, de több sport- és élménymedencét is találunk itt. Csúszdaparkja messze földön híres,
Szlovéniából, Magyarországról és Ausztriából is sok vendéget vonz a Terme 3000 fürdő. Az itteni
versenyfeladat igazán megpróbálja bátorságunkat. Menjünk fel a hosszú lépcsősoron a
csúszda tornyába és csússzunk le a legmeredekebb csúszdán! A feladat egyszerűnek tűnhet,
de ha ott állunk majd a lecsúszásra várva, könnyen megváltozhat véleményünk. A környező táj
gyönyörű a magasból, ugyanakkor szédítő a mélység a lecsúszáshoz. A csúszda tornya mellett
medencék, felette trambulint találunk.
Fényképezz sokat, annyi képed lesz érdekes helyekről, hogy a haverok azt hiszik majd egész
nyáron nyaraltatok... Ha előre felkészültök egy-egy témában, minden feladat könnyebben fog
menni. Vigyél túracipőt, úszószemüveget, sátrat! Tegyétek fel a kocsi hátuljára a biciklit! Sok
várost és tájat biciklivel könnyen és gyorsan be tudtok járni.

