
                   

 

 
 

Négy évszak - négy hétvége Vas Megyében 

Minden évszakban van ötletünk,  

fedezze fel vas megye változatos tájait, hangulatait, 

értékeit! 

 

CSOMAG CÉLCSOPORTJA: Nagyrészt az aktív, dolgozó réteg, 25-45 korosztályból. A 
célcsoportot alapvetően családi állapota jellemzi, nagyrészt párokra, házaspárokra családokra 
számíthatunk. 
 

 

Hosszasan szervezett nyaralás? Hosszú repülő utak? Váratlan plusz 

költségek? Kellemetlen sorban állás a reptéren? Macerás poggyász 

feladásnál? Vagy tíz órás száguldozás az autópályán? És gyakran váratlan 

meglepetések a távoli ország szállásain? Sehol a tengeri kilátás? Sehol a 

bőséges vacsora? És a programkínálat is gyér? Bosszankodunk, hogy 

drága volt, de nincs mit tenni, külföldön nehéz intézkedni. Ha mindez 

ismerős, van megoldás itthon is. 

 

 



                   

 

 

 

 

Szűkös a nyaralási keret, mégis mennének? Van megoldás! A hazai 

turizmus! Tervezze meg velünk egy évre előre pihenését! Olyan helyeket 

javasolunk, melyek tartalmasak, mégis költség kímélők. 

Jöjjön Vas Megyébe, négy felejthetetlen hétvégére, négy 

évszakban, négy különböző helyszínre! 

 

Tavaszi, pünkösdi hétvége az Írottkőn és Kőszegen 

A hosszú tél után tavasszal mindannyian vágyunk a napsütésben a szabadba, a jó levegőre. Ez itt 

adott. Az Írottkő Nemzeti Park burjánzó tájai és túraútvonalai, erdei sétái, Kőszeg mesés 

műemlékei bőséges és színes programokat kínálnak e hétvégére.  

 

 

 

Nyári, augusztus 20-i hétvége az Őrségben 

Nyáron zajlik az élet, nagy a nyüzsgés és jövés-menés. Lassan itt az ősz, vége a szezonnak, de még 

jól jönne egy igazi pihenés az őszi munka roham és iskola kezdés előtt? Az Őrség nyugalma, 

tisztasága és egészséges ételei rengeteg bájos látnivalója igazi felüdülés és pihenés lesz.  

 

 

 

 



                   

 

 

 

 

 

Őszi október 23 a büki termálfürdőben 

Megjöttek az első éjszakai talaj menti fagyok. Szokni kell a hideget. Ilyenkor jól esne az embernek 

egy kis kényeztetés, egy kis meghittség. A büki termál víz és a külső belső meleg vizes medencék 

kellemes feltöltődési lehetőséget nyújtanak testileg, lelkileg.  

 

 

Tél és új év Sárvár gyógyfürdőjében 

A sok év végi munka, a karácsonyi ünnepek családi eseményei után szívesen pihenne egyet. Sárvár 

meghitt kisvárosa kitűnő választás, hogy az óévet pihenéssel zárja és az új évet feltöltődve 

kezdhesse. 

 

 

CSOMAG AJÁNLOTT IDŐPONT, IDŐINTERVALLUM: Fentiek szerint a négy évszak 

négy időpontjában.  

 

 

CSOMAG IDŐTARTAMA: A klasszikus hétvégi csomagra érkezők péntek délutántól vasárnap 

délelőttig tartózkodnak a szállásukon.  

 

 

 

 

 

 

 



                   

 

 

 

 

Szállásként javasoljuk a magánszálláshelyek alacsony árkategóriájú kínálatait. Mindegyik terület 

turisztikai központ, így sok ilyen áll rendelkezésünkre. Ezek kipróbált, tapasztalattal rendelkező 

szállásadók, akikben nem fogunk csalódni. A tavaszi és a nyári ajánlat esetén, az aki igazán olcsón 

kíván megszállni, és nyitott az élményekre, az kempingben is megszállhat. A sátras vagy 

lakókocsis lehetőségek mellett a kempingekben gyakran találunk bungalow-os vagy faházas 

kínálatokat is. Ezek kis plusz költség árán elérhetőek. Egyes kempingekben úgynevezett 

mobilházak is rendelkezése állnak. Ezekben kis alapterületen, de a jó minőségű 

lakókörülményeket kapunk. A faházas, bungalow-os, és a mobilházas elhelyezések esetén érdemes 

már jó előre érdeklődni és lefoglalni a szállást. Népszerűek ezek manapság. A településeken 

rendelkezésre állnak turistaszállók, zarándokszállások, melyek nem a hotelek kényelmét kínálják, 

de kulturáltak, tiszták és gyakran igen központi fekvésűek. 

 

 

 

TIPPEK - JAVASLATOK - ÖTLETEK: Utazzon, érkezzen tömegközlekedéssel. A 

gyerekeknek ez önmagában izgalmas élmény lesz, ráadásul költség kímélő megoldás. A rövid 

nyaralások, kirándulások során is sokat lehet pihenni, töltődni, ha az ember tudatosan felkészül és 

cselekszik ottléte során. Vigyünk egy jó könyvet, melyet akár a kőszegi Ó kilátó pihenő padján, 

akár egy őrségi szénabálában, akár a büki vagy sárvári termálvízben olvasgatunk. Fogyasszunk 

gyógyteákat, igyunk sok folyadékot, relaxáljunk, élvezzük a vas megyei kitűnő levegőt, és a kitűnő 

vasi föld ajándékait, a helyi termékeket. Vas megyében lépten, nyomon várakba és kastélyokba 

botlunk, út közben ezeket érintsük, kellemes, hangulatos gyöngyszemek ezek e régióban.   

 

 

 

 

 

 



                   

 

 

 

 

Program javaslat:  

 

Tavaszi, pünkösdi hétvége az Írottkő-n és Kőszegen 

 Bozsok várai és várhelyei: Sibrik kastély, a Batthyány kastély romjai, a középkori várkastély 

romjai a plébániatemplom mögött, (itt Kneipp-kertet is találunk), Árpád-kori vársáncok a temető 

közelében. 

Kőszeg vára, a Jurisics vár: A vár a belváros szívében fekszik, a közelmúltban sok fejlesztésen 

esett át. Aki régen járt itt, annak új élmény lesz a vár és város látogatása. E vár őrizte meg talán 

leginkább középkori szerkezetét, hangulatát a vas megyei régióban. A legtöbb vár barokk kastéllyá 

alakult, átépült, lerombolták vagy csak egyszerűen elemésztette a történelem. A kőszegi vár nem 

ilyen, amihez nagyban hozzájárult, hogy az 1532-es török várostromot követően a települést 

elkerülték a harcok. Ennek következtében nem csak a vár, hanem az egész város igen gazdag 

műemlékekben. Védelmi építményei, arányai, külső és belső szerkezete egyértelműen megőrizte 

jellegét. Felújításai során mindig figyeltek a korhű, szakmai munkára, ezért élvezhetjük ma is 

történelmi jellegű szépségét.  

A közeli kálvária sor lábánál elhelyezkedő egykori jégpincében helyezkedik el 1945. március 18-

27. között a Szentkoronát. A kálvária mentén felkapaszkodva a templom előtt tűzrakó helyet és 

padokat találunk. Piknikezzünk itt, közben csodáljuk az elénk táruló táj és a mélyen alattunk húzó 

város tornyainak látványát. Készüljünk fel a piknikre! A városban és környékén szokásban van a 

helyi termelők körében az utcai, becsületkasszás élelmiszer kereskedelem. Találunk a kisebb 

nagyobb hokedliken, polcokon, asztalkákon gyümölcsöket, zöldségeket, gombákat, mézet is. 

Vásároljunk bátran! Ezek valóban helyi termékek, melyek ára kedvező, minősége kiváló, 

köszönhetően a jó helyi klímának, a gondos gazdáknak és jó földnek. 

A város hangulata mesés. Műemlékek között sétálunk, mintha díszlet lenne e sok díszes porta. A 

határ közelében vagyunk, ahol az elmúlt 1000 évben mozgalmas volt a történelem. Az egyes 

országok kultúrái itt szabadon keveredtek, mára sajátos hangulatot létrehozva.  

 

 



                   

 

 

 

 

A magyar – német - horvát kultúra együttélése a településen és környékén. Mindegyik nemzet 

talán legjavát sűrítette e vidék, melynek most részesei lehetünk. A határok átjárhatósága a fiatalok 

számára természetes, az idősebbek számára felemelő érzés. Manapság a határ közelében szabadon 

túrázhatunk, kalandozhatunk. Gyakran azt sem vesszük észre, hogy átléptük a határt. 

Múzeumai: Arany Egyszarvú Patikamúzeum, Főnix ház: 14 magyar borvidék kiállítás, Mesegaléria 

(Szamos Marcipán), Városi Múzeum: Jurisics Miklós Vármúzeum, Zwinger (Öregtorony), Hősök 

Tornya és a Tábornokház, Fekete Szerecseny Patikamúzeum, Postatörténeti Múzeum, Chernel-

kerti Arborétum és Bechtold István természetvédelmi látogatóközpont, Chernel István 

Madárvédelmi Mintatelep és Emlékmúzeum 

Szállásként ajánlható a Kóczián Pihenőház (Várkör 70/a), Sziget vendégház (Sziget u. 3), 

Rohonci Vendégház (Rohonci u. 24), Csikar Csárda és Panzió (Alsó körút 12.), Belvárosi AACS 

Panzió (Várkör 30.), Pont Vendégház (Táblaház u. 1.), Mathias Vendégház (Jurisics tér 10.), 

Ciklámen Vendégház (Ciklámen tér 1.) 

Hotelek: Hotel Portré (Fő tér 7.), Hotel Írottkő (Fő tér 4.), Arany Strucc hotel és Étterem 

A város felett található az Óház kilátóhelyen álló vár Kőszeg város létezésének kiinduló pontja. 

Az Árpád-kori vár határvédelmi célokat szolgált.  

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! 

A Szent-Vid (582m): Velem község felett találjuk a hegyet, melyen már az kőkori ember nyomait 

is felfedezték már. A XIII. században erődített építmény, majd 1713-tól a kápolna a fő építmény a 

hegyen, melynek 1859-es ma látható épülete gyönyörű környezetben várja a természet és a 

történelem kedvelőit. Érezzük át a történelmi múltat! Szippantsunk mélyeket a tiszta levegőből! 

Gyönyörködjünk a fák lombjai között elénk táruló látványban! 

A Kápolnától leereszkedve Velem faluba érünk. A szent Vid hegy igazi kultikus hely. A kőkor óta 

él itt ember.  

 

 



                   

 

 

 

Nyári, augusztus 20-i hétvége az Őrségben 

Őrimagyarósd települése közelében Vadása-tó, mely fürdési lehetőséget is kínál. Pazar környezet, 

mérsékelt árakkal. Ajánlott szállás: Őrség vendégház (környezettudatos szálláshely és étterem), 

alacsonyabb árkategóriában: Napfény Ifjúsági és Spot tábor (5 db 8 ágyas szoba és 10-15 fő 

részére további vendégház. A tábor területén kiegészítő programok széles köre áll 

rendelkezésünkre: korongozás, agyagozás, edénykészítés, melynek komoly hagyományai vannak 

az Őrségben, így valódi szakemberek lesznek segítségünkre. kézműves foglalkozások, kürtös 

kalács sütés parázson), Vadása kemping (Hegyhátszentjakab), Szent Jakab vendégház 

(Hegyhátszentjakab),  

Pankasz szoknyás harang lába talán az egyik legszebb egész hazánkban. 

Őriszentpéter fő nevezetessége a műemlék templom. Az úttól pár méterre a temető fölé 

magasodik az apró templom. Építészeti részletei a középkort idézik. Ajánlott szállás: Fazekas 

vendégház és kemping,  

Szalafő szomszédságában található a népi építészeti épületegyüttes, a Pityerszer Skanzen. 

Földpadló, nádtető, vályogfalak, apró ablakok, népi bútorok és tárgyak, a gazdálkodás eszközei, a 

népi életvitel hagyományai egy igazi falusi környezetben, ez a Pityerszer. Ajánlott szállások: 

Naturpark Őrség (három hálószobával), Gatter fogadó, Boronaház fogadó, Fúró Kati néni háza, 

Vendégmarasztaló porta, Múltidéző Porta. Ami valaha az itt élő népek működő gazdasága 

lehetett, az ma a Ferencz Portán újraéledt. Szarvasmarhák, kecskék, disznók, juhok és a kert, a 

rétek nyújtotta élelmiszerek egész sorát kóstolhatjuk meg e működő családi portán. 

Velemér fő látványossága az Árpád kori műemlék templom. Csodálatos hely, szakrális, építészeti 

és természet közeli élmény egyaránt. Ajánlott szállások: Gyógy-szer, Veleméri vendégház, 

Cserépmadár szállás 

Szentgyörgyvölgy kazettás mennyezetű Református templomát mindenképpen tekintsék meg! 

Ritka e belső kialakítás e vidéken, a kék, díszen festett kazetták különös hangulatot adnak a 

kívülről átlagos templomnak. A Szentgyörgyvölgyi szálaló erdő különlegesség még az őrség 

egyébként igen gazdag természeti kincsi között is. 

 



                   

 

 

 

 

Felsőszölnöktől pár kilométerre a hegy csúcsán találjuk a Hármas határkövet. Kirándulók gyakori 

célpontja e hely (A magyar oldalról csak gyalogosan, 1 óra séta során közelíthető meg),  

Szentgotthárdon a Thermalpark látogatását ajánljuk. A St. Gotthard Spa és Wellness strandfürdő 

külső és belső medencéi kicsiknek, nagyoknak jó kikapcsolódást jelent. A közelben jelentős 

műemlékeket találunk, a barokk stílusú Nagyboldogasszony templom és monostor épületét és a 

szomszédos magtártemplomot (1676), mely ma, színház.  

Oly közel a határ, csábító a külhonba tett rövid kirándulás. Szlovéniai lehetőségek közül a 

Bakonaki-tavat, Bukovnica gyógyító forrásait, Muraszombat várkastélyát, Moravske Toplice 

termál fürdőjét, Dobrovnik orchidea farmját és a bor utat ajánlhatjuk, de bármerre nézünk, a táj 

szelíd és meseszép. 

 

 

Őszi október 23 a büki termálfürdőben  

Ajánljuk a fürdőzést a gyógyfürdőben és a Kristály torony meghódítása. Szép műemlék a büki 

Római katolikus templom, parkja sétára hív. A Tourinform irodánál információt kaphatunk a 

település bőséges sportolási lehetőségeiről és programjairól. Kerékpárt is kölcsönözhetünk, 

mellyel átkerekezhetünk a pár kilométerre található Csepreg városába. 

 

 

Tél és újév Sárvár gyógyfürdőjében 

A Gyógyfürdő látogatását, majd a Nádasdi vár és múzeumának megtekintését, a közeli arborétum 

növénykülönlegességéinek megcsodálását, valamint sétát a belvárosban, zárásként a csónakázó tó 

környékén sétát ajánlunk. Aki még nem fáradt el, az megtekintheti a hegyközségi Kálvária 

kápolnájának kettős mini tornyait. A hegyközség felé vezető út mellett láthatjuk a bevásárló 

központ előtt a Rába közelében az egykori (1908-as) Rába beton hidat. 


