Zöld nyaralás Zöld szigetcsoport a nyugati határon
CSOMAG CÉLCSOPORTJA: Képzett, tájékozott réteg, 18 éves korosztálytól felfelé. A
célcsoport szereti a természetet, kedveli a harmóniát, a testi lelki egyensúlyt. Nem vágyik nyüzsgő
városközpontokba, bevásárlóközpontokba, wellness szállókba. A csomag tematikájában teljesen
azonosul a megye fő szlogenjével: Feltöltődés, egészség + energia
CSOMAG AJÁNLOTT IDŐPONT, IDŐINTERVALLUM: 12 hónap, de ezen belül a kora
őszi és tavaszi időszakban ajánlott. Csendesebbek a turisztikai célpontok ekkor, alkalmasabb ez az
időszak a tartalmak valódi szemlélésére, befogadására. Ebben az időszakban a természet is
kedvez: nincs hőség, a természet csodaszép, lehetségesek a szabadtéri programok, szabadidős és
sport tevékenységek. A hazai, helyi gyümölcsök, zöldségek is rendelkezésre állnak nagy
választékban.
Másik alkalmas és ajánlott időpont: az év első hete. Ez a fogadalmak időszaka, mindenki átértékeli
életét, összegzi elmúlt évét és reálisan szemléli annak hibáit, hiányosságait. Az újra nyitott
gondolkodás jobban jelen van mindannyiunk életében, mint az év hétköznapjaiban. A természet
télen más arcát mutatja, mely ilyenkor is csodaszép. Győződjön meg róla! Nem csak a nyár
burjánzó csodái káprázatosak, a téli természet sajátos hangulatát is érdemes megismerni e
varázslatos vidéken!
CSOMAG IDŐTARTAMA: 10 nap

Ha érdekel az energiatudatosság, a jövőtudatosság,
környezettudatosság, felelős gondolkodás, vagy már ezek mentén
is élsz, akkor van egy kitűnő javaslatunk: gyertek el Vasi régióba és
fejlesszétek tovább tudásotokat, csiszoljátok szemléleteteket,
miközben igazi zöld gyöngyszemeket közt töltődhettek fel az itteni
tiszta természettel és energiákkal!

Helyi termékek, védett kincsek, egyedülálló diverzitású területek, sehol máshol fel
nem lelehető flóra és fauna, csak itt megtalálható és védett gyümölcsök,
biogazdaságok, biopiacok, tiszta levegő, érintetlen tájak, vendégszerető emberek,
(akik értik mire gondolsz ha jövőtudatosságról, felelősségről beszélsz), történelmi
élmények, kastélyok, várak, fenntartható gazdálkodási módszerekkel és életvitellel,
ősi technológiák, szokások, energiaparkok, helyben termelt energiák, tanösvények,
erdei, mezei, vízi élőhelyek sora, látogatóközpontok, kilátók, erdők, erdők és
erdők...
és mindez három országot érintve.

CSOMAG ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK ÉS DESZTINÁCIÓK:
Írottkő (Kőszeg, Velem, Cák) - Güssing - Celldömölk - Őrség + Doronaki tó és energiapark +
élményösvény hálózat a Goricko Natúrpark területén.
TIPPEK - JAVASLATOK - ÖTLETEK: Érkezz tömegközlekedéssel! Nyaralásod során is
közlekedj saját erőddel (gyalog, kerékpárral) vagy tömeg közlekedj"! Vegyél mindenből helyit!
Meg fogsz lepődni mi, minden van! Ha szemetet látsz a zöldben, hozd el az első szelektív kukáig!
Ne műanyag flakonos üdítőt fogysz, hanem üvegest! Szállásodon: Ne folyóvíz mellett moss fogat!
Akkor kapcsolj villanyt, ha tényleg kell! Attól, hogy nem te fűtesz, az energia még fogy!
Gazdálkodj vele, mintha sajátod lenne! A klímát kapcsold le! Fogyassz helyi élelmiszereket!
Egészségesek, olcsók s nem terheli a környezetet.

Program javaslat:

1.
NAP:
Güssing: Vár és város: Szemléljük a várat és a benne látható életvitelt bemutató kiállításokat és
tárgyakat úgy, hogy azt összevetjük egy mai "nemes", tehetős ember, vagy épp csak saját szerény
életvitelünkkel. Ha végiggondoljuk, a főúri pompának nyoma sincs. A hatalmas épület sok
embernek adott otthon és munkát, védelmi célokat szolgált, természetes anyagokból épült kézzel,
és mint látjuk még ma is áll.

2.

NAP Güssing:

EEE - Energiapark: Az Osztrák állam felismerve a Burgenlandi régió elmaradottságát tudatos
fejlesztést hozott a régióba. EEE vagyis Megújuló Energiák Európai központja létesült itt. Mit is
jelent ez? Helyben termelt energiatermelő egységeket, megújuló energiákat, energetikailag önellátó
településeket, élő szövetként működő, együttműködő közösséget. Mindennek alapja pedig nem
más, mint a régió "zöldmasszája". Az egész mikró régió működését megújuló energiák biztosítják,
ilyenre sajnos hazánkban nincs példa. Próbáljuk meg magát a rendszert szemlélni, és minél inkább
értelmezni saját háztartásunkra, vállalkozásunkra, vagy munkahelyünkre.

3.

NAP:

Őrség: Szöce-i tőzegmohás láp: (127 hektár, maga a rét 14 hektár) a falu melletti védett völgy
kincset rejt. A tőzegmoha, mint természeti jelenség a igen kevés helyen fordul elő. A vizet a Szőce
patak táplálja. A rét felett fapallós gyalogúton sétálhatunk, mely felejthetetlen élményt nyújt
mindenkinek. Ennyire közel sehogy nem juthatunk egy ilyen különlegesen védett területhez! A
séta közben táblák segítenek megismerni a különleges növényvilágot és annak működését.
Vadása-tó: A tó érdekessége, hogy a csak 1968-ban a Vadása-patak felduzzasztásával kezdték
kialakítani. A tavat további 12 forrás táplálja. Nevének eredete népmesébe illő: mivel a környéken
sok volt a róka, mely állat köztudottan lyukakat ás. Ezt tették a patak mentén is, így lett annak
neve Vad-ásta patak. A tó két egységből áll, az érintetlen felső tó partján sűrű erdő, a nagyobb
alsó tó partján strand, kemping és üdülőövezet várja a fürdőzőket. A Vadása Camping és Faházak
Hegyhátszentjakab határában a vízparton fogadják a szállóvendégeket (19 db faház és 3 hektár
természetvédelmi terület). Másik szállás lehetőség a **Savaria Vadása Panzió, melynek befogadó
képessége 54 fő.

Szombatonként rendkívül széles választékkal várja a templom tövében a vásárlókat a helyi termék
piac Őriszentpéteren. A településen kempinget is találunk: Fazekas Vendégház és Kemping. Az
épületben 10 szobában 37 férőhelyet találunk.
Ferencz Porta: Hát így is lehet élni... Igazi minta értékű életmóddal találkozhatunk itt, mely
sokakat elgondolkodtatott már, és bizonyára sokakat el is fog, hogy melyik életforma az igazán
helyes, a városi fogyasztó, vagy a vidéki termelő... Itt működés közben láthatjuk egy gazdaság
működését. Állatok, kertek, helyi termékek egész sora bizonyítja, hogy milyen értékeket tud
teremteni, aki ezt az életformát választja. Szállást is kaphatunk a hét vezérről elnevezett házakban.
Múltidéző porta népi műemlék házak: A megvalósult vidéki idill ez a hely. Távol minden zajtól,
civilizációs hatástól Szalafőn találjuk e helyet a Papszer 2. alatt. A rendezett porta reális árakkal
várja a város és a társadalom zajától elvonulni vágyókat.
Apátistvánfalván találunk igazán kedvünkre való tartalmakat. Itt működik az Ökoturisztikai
Információs Centrum. Családi sétát ajánlanak a természetben, valamint "erdők-mezők rejtekén"
természetismereti körsétát. Ne habozzunk, hallgassuk meg Őket!

4.

NAP:

Szalafői Pityerszer. A hagyományos népi építészet furfangos megoldásaival ismerkedhetünk itt
meg, melyek a mai jól felkészült szakemberek számára is tanulságosak lehetnek. Az épületek az
olcsó, mégis energia-hatékony és racionális épületszerkezet csodálatos példái. A környező kert és
udvar a hagyományos helyi mezőgazdaság eszközeit, megoldásait és termesztett fajait is
bemutatja.
Tökmagolaj készítés: A Balogh Családi Gazdaság valódi helyi terméket állít elő. A helyben termő
tökmagból itt készítenek olajat. Ismerkedjünk meg a technológiával és nem utolsó sorban az
ízekkel! (Felsőszer 19/a.)

Az őrségben sátrazhatunk nyugodtan.
Sárgaliliom tanösvény: Velemér - Göndörháza- Magyarszombatfa útvonalon, 6 km hosszban. A
virág a Cserépmadár szállás előtt is megtekinthető az ágyásban. A Sárgaliliom tanösvény első
állomáshelye a veleméri Szentháromság templom. A túra érinti a veleméri Sindümúzeumot, a
göndörházi haranglábat, Búzás Attila göndörházi Kecskesajt Üzemét, a magyarszombatfai Ginti
Éttermet, végül a magyarszombatfai Fazekas háznál zárul.

5.

NAP:

Kőszeg: Zöld sziget Kőszeg és környéke. Mindenütt erdők, ösvények, tanösvények, kertek,
parkok, védett állatok és növények egész sora.
Kőszeg vára, a Jurisics vár: E vár őrizte meg talán leginkább középkori szerkezetét, hangulatát a
Vas megyei régióban. A kőszegi várat ért 1532-es török várostromot követően a települést
elkerülték a harcok. Ennek következtében nem csak a vár, hanem az egész város igen gazdag
műemlékekben. A vár védelmi építményei, arányai, külső és belső szerkezete egyértelműen
megőrizték a történelmi jelleget. Felújításai során mindig figyeltek a korhű, szakmai munkára,
ezért élvezhetjük ma is történelmi jellegű szépségét.
A város elsőként Vas vármegyében már 1328-ban királyi városi címet kap. Jurisics Miklós száz
katonája és kétszáz ide került jobbágya feltartóztatja a tizenötezer janicsárból álló török támadást.
Az augusztus 30-i utolsó ostrom után a török sereg továbbindul Bécs ellen, ahol azonban már az
egyesült keresztény zsoldos hadsereggel találja szemben magát. 1648-ban épült a reneszánsz
stílusú Sgraffitós-ház. Ekkortól szabad királyi város.
A várost határ közeli fekvésénél fogva mindig is a kultúrák keveredése jellemezte, ma is érezhető
a magyar-német-horvát kultúra együttélése a településen és környékén.
A város a római idők óta foglalkozik szőlészettel és borászattal. Ennek első írásos emlékét 1279ben találjuk. 1740-től vezetik a „Szőlő Jövésnek Könyv”-ét, melyet ma a vár múzeuma méltóképp
őriz és bemutat az érdeklődők számára.

A várfal tövében, a kistoronynál, a parkoló felöli kijáratnál kis gyógy- és fűszerkertet és
natúrboltot találunk. A témában érdeklődők a Tábornokház u. 11 szám alatt is találnak
vásárfiának valót. Itt helyi termékek sora (méz, helyi termelésű borok, mézeskalács, kerámiák,
szőttesek, stb), valamint virágok és gyógynövények erdeje fogad minket. Virágudvar, Öko-kert és
Műhelygaléria.
Chernel kerti arborétum: A madarak és védett növények birodalma ez a hely a látogatóközpont
szomszédságában. (Címerpajzs dűlő) A kertet Chernel István 1898-ban kezdte el kialakítani úgy,
hogy ideális legyen madarak fészkeléséhez. A neves kőszegi ornitológus Bechtold István
hagyományát követve itt működik a ragadozó madár gondozó és visszatelepítő központ. A
madarak gondozását ma is nagy szakértelemmel végzik itt a szakemberek.
A Bechtold István Természetvédelmi Látogató Központ új épülete és a benne található értékes és
tartalmas kiállítás a természet értékeire és a környezet tudatos életvitelre irányítja a látogatók
figyelmét. A kiállítás játékos, interaktív formában tárja elénk a környék igen gazdag természeti
élővilágát. Kiállítótér központi témája a madarak életét és életterét mutatják be.
A Hét forrás egy kiadós túraúttal érhető el a Kőszegi hegységben. Az erdő ölelésében található
forrás vize igen hideg, mindössze 10C-os.
A bővizű forrást a hét-vezér tiszteletére építették ki mai formájában az ország-alapításának
millenniumi évében. A 7 forrás kifolyás a 7 vezért szimbolizálja. Körülötte mára túra utak
hálózata és pihenőhely jött létre. Kedvelt kirándulóhely, mely a határ közvetlen közelében fekszik,
így a rendszerváltás előtt kísérővel lehetett megközelíteni, de akkor is, csak a „kiváltságosoknak".
Ma a határok nyitottságának egyik szimbóluma e vidék, ahol valaha a vasfüggöny zárta az
országokat, érákat. A helyi babona szerint, aki mind a hét vízsugárból iszik, annak teljesül egy
kívánsága. Igyunk hát mindből, de kívánjunk akár hetet is!
Stájer-házi Erdészeti Múzeum és Erdei Iskola: Az erdő mélyén, a rengeteg közepén megbújó kis
házakban a Kőszegi-hegység flóráját és faunáját, a régió erdőgazdálkodási tevékenységét
ismerhetjük meg.

Ajánlott túraútvonalak:
Kék jelzésen: Jurisics vártól indulunk a város szívéből, a Kálvárián felkaptatunk, lepillantunk a
városra, majd meghódítjuk a Pintér tetőt, onnan leereszkedünk a 7forrás völgyébe, innen ismét
felkapaszkodunk az Ó-ház kilátóhoz, tovább haladva megpihenünk a Vörös kereszt árnyas fái
alatt mielőtt elérjük a Stájer-házakat, ahol megtekintjük a kis kiállítást. A Hörmann-forrástól
felfelé haladva elérjük úti célunkat az Írottkő-vet. A jelzés Bozsok felé visz tovább.
Zöld jelzés: Kőszegtől a Meszes-völgybe.
Sárga jelzés: Kőszegtől Velem és Cák érintésével vissza Kőszegre, Alpannonia túraútvonal,
Avarkortól napjainkig jelzésszerző túra útvonal, Csúcsrajáratás a Kőszegi-hegységben (25km),
Tanösvények: Élő erdő tanösvény, Királyvölgyi Természetvédelmi tanösvény, Kultúrák hegye
tanösvény, Történelmi panorámaút tanösvény, Ciklámen erdei tanösvény, Csillaghúr tanösvény,
Írottkő tanösvény, Óriások útja, Vizek nyomában túra útvonal, Források útja tanösvény.
Ó-ház kilátó: Castrum Kwszeg, vagyis Kőszegi vár, ha mai nyelvre fordítjuk. E ponton valaha, a
XIII. század első felében már vár állt, valószínűleg határ határvédelmi céllal.
Írottkő (883m): Ezt látni kell! A Dunántúl, Burgenland legmagasabb pontja ez. 1913-ban épült a
kilátó, melyről minkét ország tájait messze be lehet látni.
A Hörmann-forrástól gyalogosan hódítsuk meg az Írottkő csúcsát, olvassuk el a gyalogút melletti
kis táblák sok-sok információját! A kilátónál pihenjünk meg, gyönyörködjünk tetejéről a pazar
kilátásban!

6. NAP:
Goricko Natúrpark és Dobronak.
A jótékony energetikai sugárzások, természeti energiák parkja található Lendva szomszédságában
Dobronakon. Természetvédelmi terület ez, melyen 50 különleges energiahatású pont található.
Természetgyógyászok, bioenergetikusok mérték be a különleges helyeket. Az alternatív
gyógyászat helyszíne ez, ahol a természeti környezetben töltődhetünk a minket érő láthatatlan
energiákkal. Van, aki hiszi, van aki nem. Egy biztos, a természet szépsége, a jó levegő
mindenképpen jó hatással lesz egészségünkre, közérzetünkre. Az Őrszentvidi Szent-Vid kápolna
forrásvizének csodás erőket tulajdonítanak. A hagyomány szerint, aki megmossa arcát, szemét
vizében, annak a jövő is tisztábban fog látszani. A kápolna zarándok és búcsújáró hely egyben.
Közvetlen a határ átlépése után találjuk a Kapornaki (Krplinik) tájházat (Skerlák ház), mely a
vidéki életvitelt hiteles módon tárj elénk. Itt is sokat tanulhatunk arról, hogy lehet szerényen,
mégis boldogan élni... Találunk itt tulipános ládát, korabeli mezőgazdasági eszközöket, és
szerszámokat, fotókat, pálinkafőző berendezést, bútorokat, iskolai berendezéseket. A 17-es szám
alatt Öko-házat találunk. A hagyományos népi építészet hű rekonstrukciója e ház, mely kizárólag
a természet nyújtotta anyagokból épült. Fa, agyag, rozs. Ezekből az anyagokból valaha házat
építettek. Az épület körül gazdaság üzemel, mely bepillantást enged annak működésébe.
Zöldséget, gyümölcsöt, hajdinát, tönkölybúzát termesztenek. Természetesen, fenntartható
módon.
A Hódosi-tó környékén a Vidra tanösvény várja a természet szerelmeseit. A vidra elnevezés nem
véletlen. E ritka állat, mint a vízi világ itteni csúcsragadozója megtelepedett e területen. Keressük
nyomait!

7.

NAP:

Hazafelé: Jeli arborétum megtekintése

