
                          

 

 

 

 

 

Kis helyek vonzásában –  

Vas megye: "a nyugalom szigete" 

 

Elvonulás. Igazi nyugalom. Olyan csend, melyet ritkán hall. Szinte hallani 

lehet itt a csendet. Távol mindentől, ahol talán még reménykedünk is, 

hogy nem lesz térerő sem. De előzzük is meg ezt a problémát! 

Kapcsoljuk ki a telefonokat, és egyéb képernyőket! Vigyünk könyveket, 

melyeket régi vágyunk elolvasni!  

Ha van a szobában Tv, tegyük el a távirányítót!  

Más a program itt. Például a frissen kaszált réteken, a szénabálákban 

érdemes ebéd után ejtőzni. Az illat, melyet e rétek növényei árasztanak 

önmagukban is felüdülést nyújtanak. Ha nyitottan áll a lehetőséghez, 

melyet e csomag kínál, egy új világ fog feltárulni Ön előtt! A kis helyek 

varázslatos hangulata ez, mely egyedi élményeket, sajátos "mikroklímát" 

ajánl a vasi vidéken. 



                          

 

 

 

Talán észrevette Ön is, olcsóbb a kis helyeken, a valódi vidéken a szállás, 

az étkezés, a nyaralás, maga az élet is. De nem csak, hogy olcsóbb, de 

jobb is! Az itteni emberek, szállásadók, vendéglátók a legjobb szándékkal 

tesznek meg mindent, hogy Ön jól érezze magát. A helyi emberek, saját 

portáikon, saját kezük munkájának gyümölcseivel fogják kínálni Önöket.  

(Ne lepődjünk meg, ha megsértődnek azon, hogy egy korty bor 

megkóstolása után a pénztárcánkhoz nyúlunk…) 

Legyen kíváncsi a magyar vidékre! Látogasson el az ország nyugati 

határára, ahol számtalan apró hely várja, hogy felfedezzék, vagyis, hogy 

újra felfedezzék, hisz sok hely ezek közül hajdan virágzó hely volt, melyet 

jól mutat a sok kastély, kúria és műemlék is e kis helyeken. 

A még nyugodtabb téli szezonban a táj egészen más arcát mutatja felénk. 

Fedezzük fel ezt a szokatlan hangulatot! A pihenés garantált lesz, az 

élmény pedig újszerű. (Egyeztessünk a szállásadókkal jó előre, hogy a 

szobák ki legyenek fűtve.) 



                          

 

 

 

 
CSOMAG AJÁNLOTT IDŐPONT, IDŐINTERVALLUM: A csomag által elsődlegesen 
ajánlott időpont: kora tavasztól, késő őszi időszak. A táj ekkor a leg barátságosabb, ekkor 
tapasztalhatjuk meg a természet értékeit, a táj kincseit. A termálvizek melege azonban télen-
nyáron jót tesz az ember testének és lelkének egyaránt. A fürdők belső medencéi télen is 
lehetőséget nyújtanak a gyógyulni, felfrissülni vágyóknak. A külső meleg vizes medencékben akár 
hóesésben is ücsöröghetünk a friss levegőn.  
 
 
Program javaslatok:  
 
Döröske: A község lélekszáma alig 80 fő, ám a település valódi gyöngyszem. Itt található a 

Borgács-patak felduzzasztásából kialakított tó, mely fürdésre, horgászsásra egyaránt kitűnő. A 

Csörnöc-patak közelében középkori téglaégető és Várdomb található.  

Rába-part kistelepülései: A Rába vonala mentén varázslatos hangulatú kistelepüléseket és 

hangulatos kisvárosokat találunk. A városok: Szentgotthárd, Körmend, Sárvár. Kistelepülések: 

Alsószölnök, Magyarlak, Csörötnek, Rábagyarmat, Hegyhátszentmárton, Ivánc, Csákánydoroszló, 

Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Egyházashollós, Rábahidvég, Püspökmolnári, Zsennye, Rum, 

Meggyeskovácsi, Ikervár, Rábapaty, Kenyeri, Pápóc. A Rába a Nyugat-Dunántúl 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. Mellékvizei a Lapincs, a Pinka, a Marcal és a Gyöngyös patak. A folyó a 

történelmi időkben is az embert szolgálta, akkor fontos kereskedelmi és szállítási útvonalként. 

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.  

 

 



                          

 

 

 

 

 

Sitke: A sitkei kastélyszálló nyugodt környezetet kínál, történelmi falak között. Az épület komoly 

múltja láthat tagoltságán, aszimmetriáján. De sebaj, pont ettől érdekes és kalandos egy ilyen 

eldugott hely. Szobái rendezettek, konyhája pompás, a kiszolgálás elsőrangú. A közeli Sárvár és 

fürdője csak pár kilométerre találhatóak, de Celldömölk, Mesteri vagy Borgáta sincs távol.  

Szeleste: A Szelestei arborétumot, 1873-ban Festetich  Andor alapított. A gróf a kor divatjának 

megfelelően az angol tájkertépítési hagyományoknak megfelelően ligetes, nyitott területeket, 

valamint sűrűn növényekkel betelepített részeket egyaránt létrehozott a területen. Az arborétum 

megalapítása óta nyitva áll a nagyközönség előtt, mára hatalmas fákkal benőtt és igazi 

növényritkaságokkal tarkított zöld területté fejlődött, melyeket sétautak hálóznak be. 

Közelmúltban történt fejlesztések nyomán megújult az arborétum virágkert része is, melyben 

szinte minden évszakban találunk virágba borult virág különlegességeket. Az arborétum területén 

található a Festetich kastélyszálló, mely manapság Zsuzsanna Hotelként működik. A 12 szobával 

rendelkező szálloda közelében gyógyvizes fürdőt is találunk, melynek termálvize elsősorban 

gyulladásos- és bőrbetegségek enyhítésére és gyógyítására kitűnő.   

Az Őrség nem más, mint kis helyek összessége. Bármelyik települését választjuk, hamisítatlan 

magyar vidéki hangulat vár minket. A táj meseszép, a helyiek igazán vendégszerető emberek, a 

természet nyújtotta ízek sokrétűek, az utak forgalomtól mentesek. Minden olyan, mintha mindig 

is így lett volna… és ez így is van. Itt ezer éve idomul egymáshoz a táj és az ember. A határt 

„őrzők” életek e dombok között. Lakhelyeik elszórtan, de látótávolságra álltak egymástól. A 

szeres településszerkezet a mai napig fennmaradt e tájon. Nagy városra ne is számítsunk itt. 

Minden település rejt valami egyedit, valami sajátost, valamit, amit fel kell fedezni… Haranglábak, 

boronafalu, zsuptetős népi épületek, középkori műemlék templomok, tan- és túraösvények 

hálózata, helyi termékeket kínáló porták, festői szépségű természet, amerre a szem ellát. 

Kóstoljunk bele mindenbe, amit a helyi vendéglátók kínálnak! Más az íze itt mindennek. 

 

 

 



                          

 

 

 

 

 

Miród forrás: A Csákánydoroszló község közelében csörgedező Miród forrás már a középkor, 

1248- óta létező, feljegyzett hely, igaz a forrásról egészen a 19. század derekáig nem maradt fenn 

pontos leírás. A patak vizét a helyiek ekkoriban gyógyhatású vízként használták. A forrás 

védőszentjéül a helyiek Máriát választották és az itt felállított Mária szoborhoz pedig minden év 

szeptemberében elzarándokoltak, búcsút tartottak. Ma a forráshoz vezető erdei utat fából készül 

stációk szegélyezik, a kutat kerítés és kis park veszi körül, ahol padokat, kegytárgyakat, 

információs felületeket találunk. Festői szépségű hely a határ menti, patak parti Miród-forrás. 

Csehimindszent: A kis, 360 fő falu szülöttje a Mindszenty József, későbbi bíboros, esztergomi 

érsek, Magyarország utolsó hercegprímása. Szülőháza a Fő u. 34 szám alatt található. A 

közlemúltban az épület méltó felújítása megtörtént, benne a bíboros életét ismertető kiállítás 

tekinthető meg. Szobra a templom előtt áll a közelben. A szobor, a bíborost ábrázoló festmény, 

„Az ima embere”című kép nyomán jött létre, a bíborost imádkozó testtartásban ábrázolva. A Fő 

utca 40. szám alatt igazi zarándokszállást talál az utazó.  

Csempeszkopács: Meghitt hely. A középkor veretes hangulatát sugározza a tisztáson álló 

műemlék templom. A római élet nyomát megtaláljuk a templom falába ágyazva is. A római kori 

tégla ott hirdeti büszkén, régóta lakott és értékes hely Csempeszkopács területe. A közelmúltban, 

az egykori Szombathely felé vezető vasútvonal egykori bakterházát Vasúttörténeti emlékhellyé 

alakították. Az apró házikó hűen bemutatja a valaha itt élt bakter életterét és életvitelét.  

Velem - Novákfalva üdülőfalu: A Kőszegi-hegység és kiterjedt erdősség szélén fekvő település 

Kőszegtől mindössze 8 kilométerre fekszik. A település felett magasodó hegy, a Szent Vid-hegy 

már az újkőkor óta lakott terület. A 11. században már védett, erődített település közelében 

kereskedelmi utak futottak, valamint rezet és antimont feldolgozó fémműves telep állott. A római, 

avar-kori és népvándorlás-kori időkből is sok leletet őrzött és őriz ma is a hegy. A fellelt tárgyak a 

Szombathelyi Savaria Múzeum becses kincsei. Az Árpád-korban és a honfoglalás korában szintén 

erődített helyként ismerjük. A Szent Vid kápolna fehér tornya már messziről kitűnik a hegyet 

borító zöld erdő sűrűjéből. A település különleges történelmi helyet is rejt. A Stirling villában 

őrizték a Szent koronát az 1944-es és 1945-ös zaklatott évek fordulóján. A villa ma népművészeti  



                          

 

 

 

 

 

alkotótelepként működik, gyakran rendezvények helyszíne. A település határában, 

Kőszegszerdahely szomszédságában áll a malomépület, melyet már az 1568-as összeírás is említ. 

A legendás történet szerint, Savanyú Jóska, a híres, hírhedt betyár is menedéket talált itt egykoron, 

valamikor a 19. század végén. A település másik nevezetessége a gesztenye. A gesztenyeünnep 

gasztronómiai és kulturális fesztiválja egyre népszerűbb. Látogassunk el ide ekkor. Tetszeni fog, 

ízleni fog… 

Cák pincesor: Kőszeg közelében, a dombok lankái között kis boronafalú épületek, pincék 

bújnak meg. A szelemenes tetőszerkezetű épületek egysejtűek (azaz egy helyiségből állnak), 

padozatuk földes. Oromzatuk nyitott, tetejük hátul kontyolt, elől csonkakontyos. A pincék a 

szőlészet, borászat eszközeivel vannak berendezve, de sok közülük a filoxéra vész után csak 

gyümölcs, gesztenye tárolására szolgált. Néprajzi, szabadtéri múzeumként funkcionál.   

Kissomlyó: A Kemenesalja térség igen gazdag vulkanikus természeti képződményekben. A közel 

4 millió évvel ezelőtti vulkanikus tevékenység nyomán létrejött hegy, mára mindössze 229 méter 

magasságúvá kopott. Hegyes-Kis-Somlyó, ahogy a helyiek hívták annak idején, valóban kis hegy, 

körülötte kis településekkel: Borgáta, Egyházashetye, Kissomlyó. Apró borvidék húzódik a kis 

szőlőhegyen. Talaja különleges zamatú borokat ad, a vulkanikus eredetnek köszönhetően. Több 

felhagyott kőbánya teszi izgalmassá felszínét. Leglátványosabbja a „kráter” nevet viseli. Szinte az 

egész hegyet szőlő borítja. A hegytető Király-köve nem más, mint egy természetes eredetű bazalt 

sziklatömb, melynek közelében – a legendák szerint – megállt IV. Béla királyunk a tatárok elől 

menekülve. 

Borgáta és Mesteri, a Kemeneshát kistelepülései csendes fürdőket rejtenek. Borgáta fürdője a 

településtől odébb található, önálló településrészt alkot a fürdő a kemping és az egyéb kis házas, 

magánszálláshelyes üdülő övezet. Az elvonulásra vágyók kedvelt helye ez, melynek vízfelülete, 

kapacitása kellően kicsi ahhoz, hogy ne „támadják meg” a tömegek. Lévén, hogy nem rendelkezik 

gyerekek számára kiépített kaland és élmény medencékkel, csúszdákkal, az idősebb korosztály 

számára garantált kikapcsolódást nyújt. Árfekvése kedvező. 

 



                          

 

 

 

 

 

Vasvár közelében található Oszkó települése. A településről gyalogosan is megközelíthetjük a 

Jeli Arborétum területét. Az arborétumban igen magas minőségű botanikai munka zajlotté s zajlik 

ma is. Sétaútjai, a város zajtól távol kanyarognak, zavartalan kikapcsolódást és sok új botanikai 

élményt kínálnak. Oszkó mellett található a Hegypásztor Kör, ahol is a szőlőhegyen autentikus, 

hagyományos népi építészeti emlékeket és Kneipp-kertet találhatunk. Az épületek időszakosan 

szállásként is szolgálnak, ahol a kemencékben sült helyi ételeket is megkóstolhatjuk. 

Bérbaltavár: A 19. század derekán postai útvonalat alakítottak ki Budapest és Graz között. Ez az 

út, érintette Bérbaltavárt is. A munkálatok során különös csontokra leltek a munkások. A 

Kancsal-domb homokos földjében magkövült, ősi állati maradványokra bukkantak. 7 millió évvel 

ezelőtt az éghajlat és a táj is merőben eltért a maitól. A trópusi esőerdők növénytakaróját 

ekkortájt váltotta fel a szavanna. A domb helyén ekkor az Ős-Zala egy vízesése zuboghatott, 

melynek medrében felgyűltek az állati csontok, maradványok. A leletek – többek közt - mamuttól, 

kardfogú tigristől, orrszarvútól, antiloptól, őszsiráftól származnak. A településen egy-egy leletet 

tekinthetünk csak meg, mivel azok zöme, kiemelkedő jelentőségük miatt komolyabb 

múzeumokban kaptak helyet.  

Hévíz: Első hallásra furcsa lehet, hogy mit keres Hévíz, a kis helyek között. Sokan, különösen 

akik nem jártak itt, valamilyen nagy, jelentős helynek képzelik Hévíz szép városát. Pedig közel 

sem nagy, pont ideális. A Balaton nyüzsgését szinte felfogja a Keszthely városa, így ide már nem 

jut a zsivajból. Kellemes hely, amolyan békebeli, ahogy azokat a helyeket szokták emlegetni, 

amelyeket a 19. század végének, huszadik század elejének hangulata leng körül. Ilyen Hévíz is. A 

tó nyugtató vize szinte áthatja a légkört, minden kicsit lassabb, minden kicsit nyugodtabb és 

barátságosabb, mint máshol. A tó történetéről sokáig nem tudunk semmit, annyi bizonyos, hogy a 

római időkben használták, minden bizonnyal gyógyító hatásával is tisztában voltak. A tóban rejlő 

lehetőséget leginkább Festetics (I.) György ismeri fel. Tudatos fejlesztésbe kezd, melynek nyomán 

létrejön az első fürdő. Világszerte nincs párja e tónak. 

 

 



                          

 

 

 

 

 

Hegyhátsál: Településen találunk népi műemlék együttest, csillagvizsgálót, valamint a tv- és rádió 

átjátszó állomás különleges épületét. A Hegyhátsáli Csillagvizsgáló megfigyelő eszköze egy 50 cm 

átmérőjű főtükörrel rendelkező teleszkóp. A csillagvizsgáló üstökösöket és nagy sajátmozgású 

csillagokat és kettős csillagokat figyel meg. Ha egyeztetünk időpontot csillagászati bemutató és 

ismeretterjesztő előadást hallgathatunk meg. 

Répce folyó: Ausztriából irányából érkezik a folyó, Zsira felől lép Vas megye területére. Érinti 

Csepreget, Büköt, Górt, Bőt, Chernelházadamonyát, Mesterházát, Tompaládonyt, Nagygeresdet, 

Vámoscsaládot, Répcelakot, Csánigot Vas megye területén. A halak, melyeket itt foghatunk: 

márna, pisztráng, csuka, domolykó, sügér. 

Gyöngyös patak: A Rába bal oldali mellékvize, Kőszeg magasságában éri el Magyarországot, 

majd Szombathely, Vasszécseny, Sárvár vonalon halad, hogy ott a Rábába torkolljon. A halak, 

melyeket itt foghatunk: pisztráng, paduc, márna, domolykó. 

Sárvári Csónakázó-tó: A horgásztó a városban, a gyógyfürdőtől alig pár száz méterre található, 

szép, zöld környezetben. A négy tóból álló, 9 hektárnyi vízfelületet 5 szigetét hidak kötik össze. 

A Jeli-arborétum közelében fekszenek, erdők ölelésében a Szajki-tavak. A tavakat csodálatos 

zöld környezet veszi körül. Körülötte strandok, horgászhelyek vannak kialakítva. A tavon 

csónakázhatunk is. Nyugodt hely ez, ahol a pihenés áll a középpontban. A környező erdőkben 

túraútvonalakon járhatjuk a természetet. A tavak közelében kalandparkot is találunk. Gyönyörű 

fái között ügyességi kötélpályán kalandozhatunk. 

Vadása tó: Az Őrség megannyi természeti kincse között horgásztavat is találunk. Maga a tó, 

1968-ban jött létre mesterségesen. A tó fürdőzésre is alkalmas. A halak, melyeket itt foghatunk: 

amur, ponty, balin, süllő, keszeg, kárász. 

Kerkafalvai Kéthatár tó: A Zalai területen található tavat a Mura vízrendszeréhez tartozó Kerka-

patak táplálja. A halak, melyeket itt foghatunk: süllő, ponty, amur, balin, keszeg, kárász. A 

mindössze 20 kilométerre található Lenti és fürdője kitűnő további kirándulásra ad lehetőséget. 

 

 



                          

 

 

 

 

 

Gersekapáti Sárvíz tó: A Vasi Hegyhát egyik legszebb táján találjuk a tavatPartja bokros illetve 

fasorral szegélyezett. Foghatunk itt pontyot, amurt, csukát, keszegféléket vagy kárászt is. 

(Jegyváltás az gersekapáti élelmiszerboltokban és a Művelődési-házban lehetséges) A család többi 

tagja sem fog unatkozni és mivel elég nagy a tó, zavarni sem fogják a kapást! A parton kemping is 

üzemel, de a környék sok falusi szálláshelye közül is választhatunk.  

Rába folyó: Az Ausztriból Szentgotthárdnál hazánk területére belépő, és a Kisalföld felé 

szertelenül kanyargó mentén kis helyek tömkelegét találjuk. A halak, melyeket itt foghatunk: 

márna, paduc, ponty, harcsa, csuka, balin, süllő, kárász, keszeg. A Szentgotthárd utáni, kanyargós 

vadvízi szakasz talán a leg izgalmasabb rész. Az Ikervári vízierőmű acélfalu csatornájánál 

különleges folyószakaszt láthatunk. A Rábahidvég közelében is lehetősége nyílik a folyóval 

kapcsolatot teremteni. Izgalmas hely a rábahidvégi Csodaszarvas Tájpark. 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. Van lehetőség 

íjászatra, horgászatra, csónakázásra, erdei és vízi drótkötélpálya, lovagoltatásra, tábortűznél való 

főzésre.  

Csepreg tava: Csepreg közelében, a várostól pár kilométer távolságban, a dombok között 

horgásztó húzódik meg. (Horgászbolt: Gazda Horgászbolt, Csepreg, Damjanich u. 2.) A közeli 

Boldogasszony kápolna kedves hely, tisztásán piknikezhetünk is. A belváros rendezett fő terének 

mentén találjuk Nádasdy-kastélyt és a Szent Miklós templomot, mint Csepreg legnevezetesebb 

építészeti emlékeit. Kicsit távolabb, Kőszeg felé indulva, a település határában áll a Szentkút 

Kápolna. Bükfürdő csak pár kilométer innen. Csepreget és Bükfürdőt kerékpár út köti össze. Jó 

program maga a kerékpározás, hát még a fürdőzés a gyógyvízben és a csúszdázás a vízi 

élményparkban. (Kőszeg gyönyörű városa is csak 12 kilométer. Jó program lehet, ha kerékpárral 

közelítjük meg. Aki túrázni szeretne annak gyalogosan is ajánlott a táv (visszafelé esetleg 

tömegközlekedéssel)  

 

 



                          

 

 

 

 

 

Szombathely tava: A megyeszékhelyen, Szombathelyen elhelyezkedő Csónakázó-tó csendes hely 

annak ellenére, hogy a város központjában található. Rendezett zöldterület övezi, kedves 

sétautakkal, sport és mozgáslehetőséget kínáló fitness-gépekkel. Zöld sziget ez a rész a 

nagyvárosban, a nyugalom és a kikapcsolódás szigete. A tó közvetlen közelében található a Vasi 

skanzen, a Múzeumfalu, mely szintén egy önálló szigetként áll a nagyváros forgatagában. A vas 

megyéből és a környező régiókból ide telepített házak egy valódi kis falut alkotnak, ráadásul olyat, 

mely azért jött létre, hogy megszemlélhessük a portákat, bepillantást nyerjünk e vidéki népi 

életvitelébe, hagyományrendszerébe és építészeti szokásaiba. Udvarán fa harangláb és mesebeli kis 

kápolna is áll, melyek között háziállatokkal is találkozhatunk. A tó túlpartján a Tófürdő bejáratát 

találjuk. A kültéri medencékbe, élmény és gyerekmedencékbe mindenünnen csúszdák vezetnek. 

Itt is úgy érezhetjük, nem is nagyvárosban vagyunk, hanem valamilyen kedves, kis helyen. A 

közeli Kalandváros a gyermekek paradicsoma. Csúszdák, érdekes játékok mindenfelé. Ha tovább 

akarunk kalandozni egy nagyváros meghitt helyei között, akkor továbbhaladva, pár kilométerrel 

odébb találjuk a Kámoni arborétumot és Ökológiai Központot. A természet mesebeli szépségei 

tárulnak elénk a patak és a tó partján, a kastély díszletszerűen szép épülete csak fokozza a látványt 

és a patinás hangulatot.  

Pinka-patak: A magyar és osztrák határ vonalán horgászhatunk itt. A halak, melyeket itt 

foghatunk: márna, pisztráng, keszeg, domolykó, kárász. 

Kőszeg önmagában is nevezhető „kis helynek”. A mindössze 12.000 lakosú kisváros igazán 

családias, romantikus hangulatot kínál. Műemlék templomai, házai és vára megannyi apró élményt 

és titkot rejt. Kanyargó utcái, környező hegyei kalandozásra csábítanak. A csónakázó tó partján 

barátságos szállás várja a város zajától elvonulni vágyókat. A magunk urai lehetünk itt. A 

Keresztkúti Erdei pihenő egy még eldugottabb helyen várja a csendes, kis helyek szerelmeseit. A 

Kőszegi-hegység szívében álló épületegyüttes valódi vidéki pihenést ígér az erdő ölelésében, a 

kristálytiszta levegőn. 

 

 



                          

 

 

 

 

 

Celldömölk – Ság-hegy: Vulkanikus hegyhez, vulkanikus zamatú bor dukál. Különleges ez a 

talaj, mely olyan ásványokat tartalmaz, melyek csak erre a tájra jellemzővé teszik a borokat. 

Minerális, sós zamatú borok ezek. A hegy Celldömölk kisvárosától pár kilométerre található. A 

város fürdőjének kültéri medencéiből gyönyörködhetünk a különleges formájú hegy sziluettjében 

és a vasi táj nyugodt szépségében. A hegy lábánál található a Vulkán Múzeum, mely a föld és a 

világűr vulkanikus tevékenységeit ismerteti látogatóival. Látványos hely, sok érdekességgel. 

Vas-hegy: Az osztrák és magyar területen egyaránt elterülő hegyet szinte beborítja a szőlő. A 

hegy oldalában kanyargó út több száz pincét érint, melyek közül sok helyi védettség alatt is áll. Az 

osztrák területen kilátóról tekinthetünk végig a körülvevő tájon. Van amelyik egy kis présház 

csupán, de akadnak itt komoly borászatok is. Szálljunk meg a közeli magyar településeken, és 

közelítsük meg a hegyet gyalogosan! (Senki nem fog ellenállni egy pohár bor kísértésének.) 

Gyöngyösfalu, Gencsapáti határában kertek, szőlősorok, présházak sorakoznak. A 

kilátótól szép panoráma nyílik a szelíd tájra. Közelében találjuk a Holdfényliget élményparkot. 

Igazán egyedi hangulatú kalandpark ez. Szokatlan a fekvése is. Nem egy forgalmas útvonal, vagy 

egy fürdő szomszédságában kell keresnünk, hanem egy kis falu határában, a csendes vasi dombok 

lankáin. A kalandpark úgy simul a tájba, mintha mindig is részét képezte volna annak. A festői 

szépségű tavacska, a kalandpályák, a visszafogott épületek, a sátrak, az árnyas útvonalak olyan 

természetesen vannak jelen, mely kevés helyen tapasztalható. A nyugalom és a kaland egyszerre 

van itt jelen. Mindenki a saját ízlése szerint részesülhet az élményekből... 

A vasi vidék erdőkben is igen gazdag, vadállománya jelentős. Aki a vadászat 

szenvedélyének hódol, megtalálja számítását Vas megyében. Sárvár közelében például jelentős 

vadászterületek találhatóak. Európában egyre terjedő trend, hogy az is kilátogat az erdőre, aki 

nem kíván puskavégre kapni egy állatot, hanem csak látni akarja, vagy le akarja fotózni azt. 

Érdekes élmény ez, mely azok számára is közel hozza a természetet, akik agresszív, nem 

elfogadható tevékenységnek tartják az állatok elejtését. 

 

 



                          

 

 

 

 

 

Őrség: Az Őrség sok kis hely összessége. Itt a talapülések sem olyanok, mint bárhol máshol az 

országban. A házak elszórtan, egymástól távol állnak, a települések szerekre, még kisebb 

egységekre oszlanak. A nyugalom itt kézzel fogható. A természeti értékek és népi hagyományok 

tárháza e vidék. Az őrséget alkotó településeknél kisebbet keresve sem találhatnánk 

Magyarországon. A településszerkezet valamikor a honfoglalás idején kezdte felvenni e sajátos 

elrendeződést. A vidék nyugodt, de közel sem unalmas… Zajlik itt az élet, virágzik az 

idegenforgalom. A természeti kincsei, a nép hagyományai, a terület műemlékei, a hagyományos 

helyi konyha specialitásai sok embert vonzanak ide. A külföldiek körében kevésbé ismert e 

terület. Jól megfér itt a boronafalú parasztház és a legmodernebb technikával felszerelt igényes 

szállásépület is. Az egész Őrség, mint valamilyen sajátos skanzen, védett terület működik, ahová a 

turista csak bámészkodni érkezik. Csodáljuk a helyieket, lessük el, hogy lehet egy kisebbnél is 

kisebb helyen a legteljesebb életet élni!  

Moravszke-Toplice: A szlovén fürdőváros hangulatos hely. Golfpálya is rendelkezésre áll, 

közvetlen a fürdő és szállásainak közelében.  

Karakó határában áll a Dabróka Csárda, igazán különleges hely. Régóta áll itt ez a csárda, ahol a 

hagyományos magyar konyha remekeit kóstolhatjuk meg. A csárda Vas és Veszprém megye 

határán áll, a nagy forgalmú 8-as számú főút mentén. Ha ebből az irányból érkezünk Vas 

megyébe, itt érdemes megállni. 

Rönök: Gastland Csoport Székely Tanyája és Csárdája. A folklór helyszíne ez, ahol háziállatokat 

simogathatunk a nádfedeles parasztházak között. Itt minden régi és egyedi. Az ételek ízesek és 

kiadósak, a berendezés hiteles, a hangulat hagyományos vidéki. A városi ember számára kuriózum 

egy ilyen hely.  

Keresse a helyi étek specialitásokat. A terület erdei bőven ontják a valódi bio-gyümölcsöket, 

gombákat. Vadállománya igen gazdag. Sok kisebb régióból tevődik össze a Vas megyei terület. 

Ezek fekvése, történelmi múltja, kultúrája eltérő, így gasztronómiájuk is különbözik. Sok érdekes 

ételt és helyi terméket lehet itt megkóstolni. Ne feledjük, a helyi borokat!  

 



                          

 

 

 

 

 

A helyi termékek, főleg az élelmiszerek szinte egyedülállóan sokszínű kínálatával találkozhat e 

vidéken. Zöldségek, gyümölcsök, helyi specialitások százai közül választhatunk. Gyakran, még az 

éttermek is helyi alapanyagokból készítik ételeleiket, mert itt tudják, nem csak ízesebbek ezek az 

ételek, de egészségesebb is fogyasztásuk. A becsületkasszás vásárlás külön színfolt e vidék 

palettáján. Sokat elárul ez e vidék hozzáállásából és emberléptékű gondolkodásából. Ezek a 

termékek a helyi gazdák vagy erdők termékei. Egészséges és zamatos ételek ezek. Jó kóstolást, jó 

beszélgetést a helyiekkel! 

Hozzon vagy vegyen keresztrejtvényt! Hozzon egy jó könyvet! Feküdjön hanyatt a réten 

és nézze a csillagokat! Élvezze a csendet, vagy hallgassa a tücskök és bogarak andalító 

koncertjét! Aki szokott meditálni, jógázni, tegye itt a szabad ég alatt! Aki nem, ideje, 

hogy elkezdje… Kitűnő helyszín ez erre.  

Hozzon kerékpárt! A kis helyek könnyen bejárhatóak kerékpárral (vagy akár gyalog is).  

 


