Arborétumok és kastélyok.
"Burjánzó természet és pazar műemlékek"
CSOMAG CÉLCSOPORTJA: A célcsoport alapvetően a hazai városi réteg. Korosztályát
tekintve a fiatal családok, illetve az idősebb, nyugdíj körüli korosztály számára ajánlható e csomag.
Családok esetében családonként három-négy fő várható, de javasolhatjuk, hogy több család
közösen vegyen részt a kínálatban. Az idősebb korosztály kedveli a csoportos kirándulási
lehetőségeket, esetükben javasolhatjuk, hogy busszal, közösen érkezzenek és közlekedjenek.
CSOMAG AJÁNLOTT IDŐPONT, IDŐINTERVALLUM: Május, június, július, augusztus
CSOMAG IDŐTARTAMA: Négyszer kettő nap (szombat-vasárnap).

Tavasszal virágba borul a természet, ébred a növényvilág,
mindenki a szabadba vágyik.
Vas megyénél jobb lehetőséget a természet értékeinek
megtekintésére keresve sem találhat.
Természetvédelmi területein, nemzeti parkjaiban, arborétumaiban igazi
virág és növény különlegességek várják az érdeklődőket, a természet
szerelmeseit. A lehetőségeknek és szépségeknek se szeri, se száma, ezért
egyszerre nem is fogja tudni megtekinteni ezeket.

Négy felejthetetlen virágba borult hétvégét ajánlunk, ahol a
természeti értékek mellett a régió gyönyörű és értékes műemlék kastélyait
és várait is megtekintheti.
A régió kastélyokban igen gazdag. A nemesek és földbirtokosok az
épületek közelében gondozott kerteket, parkokat, arborétumokat hoztak
létre melyek legtöbbjének célja a gyönyörködtetés, de sok tudományos
céllal jött létre. (Jeli Arborétum /Ambrózy-Migazzi István/, Szelestei
Arborétum /Baich Mihály/, Körmendi kastélykert /Batthyány/, Vép
/Erdődy/, Kámoni Arborétum /Saághy István/
Szemléljük a vidéki Magyarország történelmét és hagyományait, mint
kalandregényt, mely érdekesebb mint bármely regény vagy tv-film...

CSOMAG ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK ÉS DESZTINÁCIÓK:
1. hétvége: Jeli arborétum és Oszkó, 2. nap Keszthely.
2. hétvége: Szombathely. 2. nap Szeleste.
3. hétvége: Körmend, Őrség. 2. nap: Szlovéniai Nemzeti Park.
4. hétvége: Írottkő, Kőszeg.
5. hétvége: Sárvár, 2. napja: Celldömölk.

Program javaslat:
1. hétvége:

1. napja:
Jeli arborétum: Gróf Ambrózy-Migazzi István kezdett bele az arborétum kialakításába még 1922ben az akkori birkalegelőn, Jelihálás-on. A semmiből teremtette a mai növények mai kincsestárát.
A különösen savas talaj, a hely klimatikus jellegének kitapasztalása után hamar jentős méretűre
duzzadt a növény állomány. Jellemzően fenyők, lombos fák, Rhododendronok, hagymás és
rizómás növények alkották a kertet.
Utunkat a közeli Oszkó felé vesszük, itt az Oszkói Hegypásztor kör területét ajánljuk. A Jeli
arborétum felől gyalogosan is megközelíthető. A hosszúra nyúlt Jeli arborétumban töltött séta
után, e hely könnyed megpihenés lesz, ahol a Kneipp-kert felüdülést nyújthat. A népi építészet
szép példái sorakoznak a lankás domboldalban. Sok hagyományőrző eljárás, tárgy, megoldás, és
növény gyűlt itt össze a Hegypásztor-kör jótékony munkája révén. A közelmúltban Kneippkerttel is bővült a terület vonzereje. Tegyünk mi is így, kövessük Kneipp utasításait, melyről sokat
megtudhatunk e kertben is. Próbáljuk ki az eszközöket, ismerkedjünk a gyógynövényekkel és a
módszerrel egyaránt!
A közeli Hosszúpereszteg mellett találjuk a Szajki tavakat. Az erdős területen megbújó hosszú
tavak fürdőzésre is adnak lehetőséget, partjukon szállásokkal, büfékkel. Szinte az erdőben
vagyunk fürdőzés közben. Csónakázzunk a tavon körbe!

2. nap
Keszthely, Festetics Kastély és Helikon Kastélymúzeum és parkja: A barokk stílusú kastély
építése 1745-ben kezdődik meg, befejezése 1880-ra tehető. A Horvátországi származású Festetics
család az 1600-as évektől él Magyarországon. Jelentős vagyonnal rendelkező grófi, majd hercegi

család. Festetics Kristóf uradalmi központját Keszthelyre helyezi. (1793) A kastély felépítése
mellett sokat tesz a településért és a helyi egészségügyért is.
A mai park szabályos és szimmetrikus, a formára vágott növények, az impozáns szökőkutak
méltó módon emelik az épület rangját.
A Szigligeti vár és a badacsonytomaji, badacsönyörsi Folly Arborétum is megtekinthető a
közelben. Az arborétumból gyönyörű a kilátás is. Szigliget vára méltán a Balaton-part egyik
leghíresebb műemléke. A hegy csúcsán elhelyezkedő várromból pazar kilátás nyílik körös-körül.
Érdekessége, hogy a Balaton egykori magasabb vízállása mellett e hegy szigetként állt a tóban.

2. hétvége:

1. nap Szombathely
Kámoni Arborétum és Saághy kastély megtekintése. Szombathely több kisebb kastéllyal is
büszkélkedhet. Ezek: Bogáti kastély, Erdődy kastély, Ermuszt kastély, Gothard kastély, Reissing
kastély, Szegedy Kastély, és a Saághy-kastély. Ez utóbbi a mai arborétum közvetlen
szomszédságában álló kastély 1920-ban épült.
A Kámoni arborétum (25 hektár) első fáit Saághy István telepítette 1860-ban. Fia dr. Saághy
István 1890-től komoly telepítő munkába kezd. 1920-ra már 240 fenyő és 300 taxon él a
területen.
Szombathely bővelkedik múzeumokban. Köszönhető ez nagy múltú történelmének, mely a római
kor óta szépen nyomon követhető. A kiállítótermek a történelem előtti időktől a mai modern
művészetig felölelik a teljes spektrumot. Induljunk hát történelmi kalandra szombathelyen, ha
időnk engedi! Savária múzeum, Iseum Romkert, Szombathelyi Képtár, Szombathelyi Római
Katolikus Egyházmegyei Gyűjtemény és Kincsestár, Derkovits Emlékház, Járdányi Paulovics
István Romkert, Smidt Múzeum, Vasi Múzeumfalu.

2. nap Szeleste
Szelestei Arborétum és gyógyfürdő, valamint a Szelestei Kastélyszálló megtekintése. A Szelestei
arborétum (13 hektár) telepítést Festetics Andor gróf kezdte meg 1872-ben. A XX. század elején
/Baich Mihány báró révén/ tovább bővült a kert, üvegházakkal, Németországból, Hollandiából
és a világ minden tájáról beszerzett növényekkel. A virágkert sakktábla szerű kialakítása, rendezett
virágágyai gyönyörűek, színpompásak és igen változatosak. Aki a virágot szereti, az rossz ember
nem lehet, tartja a közmondás.
Itt mindenki jó emberré válhat, mert garantáltan megszereti majd a virágokat!

3. hétvége:

1. nap: Körmend
A körmendi Várkastély (Batthyány-Strattmann kastély) eredetileg várként emelt épülete a XV.
századtól védte az akkori mezővárost. Szécsényi László báró építteti, majd Bakócz Tamás
birtokába kerül. 1604-től birtokolja a Batthyány család. 1664-ben sikeresen ellenáll a török
ágyúzásnak, megakadályozva ezzel a Rábán való átkelést.
Parkja hatalmas kiterjedésű, 33 hektáros. Természetvédelmi terület, az épületek műemléki
védettség alatt állnak. A mai ismét rendezett park ma szabadon látogatható.
A településtől pár km-re Kemestaródfa szélén, közvetlenül a határon található a Miród forrás,
szintén szép természeti környezetben, stációkkal szegélyezett sétaút végén. Szintén nem messze,
Döröskén található a 13. sz-i román stílusú katolikus templom.
Délután az Őrség-ben: Hegyhátszentjakab, Vadása-tó, Őriszentpéter, Szalafői Pityerszer
megtekintése. Az Őrség önmagában tekinthető egy nagy ősparknak. Különleges hangulatú táj
sajátos légkörrel, egyedi kisugárzással, különösen sokrétű flórával és faunával.

2. nap: Goricko Tájvédelmi Park
462 km2, 11 községgel, 91 faluval, 25.000 fő körüli lakossággal. Fontosabb települései: Moravske
Toplice, Hodos, Cankova, Dobronak, Kuzma, Kobilje. A gyümölcsösökkel, szőlőkkel, kertekkel
tarkított dimbes-dombos vidék festői szépségű, levegője tiszta, hangulata vidéki jellegű.
A Tájvédelmi Park Látogatóközpontját a Grad-i várban találjuk. A Goricko Naturpark területét
élmény-ösvények hálózzák be.
Délután Grad várának megtekintése. A határátkelőtől alig pár kilométerre kell letérni az útról,
hogy elérjük a várhoz vezető erdei utat. Zöld erdő veszi körül a várat, még izgalmasabbá téve a
hely hangulatát. Könnyen átérezhetjük itt a középkor és a törökkor harcait, végvári hangulatát.
Felsőlendva vára igen kalandos múltat tudhat maga mögött.
Alsólendva (12.000 lakos) és vára: Lendva város látképét két kiemelkedő épület határozza meg a
városközpont barokkos templomtornya és a település melletti dombtetőn elhelyezkedő hófehér
vár épülete. Már a XII. század előtt is állott itt erődített épület, de ennek nyomait eltörölte a
történelem, illetve magába foglalja a mai épület. A kora középkorban (13. sz.) a Vár már komoly
védelmi szerepet töltött be. Az Eszterházy család birtokában állt egészen 1945-ig. Ma
galériamúzeum működik benne.
A ma benne található kiállítás (Vár a vártán) a török elleni végvári harcok korát eleveníti fel. A
Mura vidék kulturális örökségekről, hagyományokról, a festett bútorokról, a népi díszítésű
ruházatokról, a néprajzi kiállítás ad átfogó képet.
A várban található a késő bronzkori Oloris régészeti kiállítás, valamint a Gálics képzőművészeti
és lepkegyűjtemény is.

4. hétvége:

1. nap
Zöld sziget Kőszeg és környéke. Mindenütt erdő, ösvények, tanösvények, kertek, parkok, védett
állatok és növények egész sora. A terület a vasfüggöny határzár idején megközelíthetetlen terület
volt, talán e háborítatlanságnak is köszönheti faji sokszínűségét.
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 Istán
hagyományát követve itt működik a ragadozó madár gondozó és visszatelepítő központ. A
madarak gondozását mai is nagy szakértelemmel végzik 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. Az épület körüli zöld terület további
élményeket kínál, ilyenek a Búbos cinege élményösvény, a Gólya labirintus, az Alpannónia
Szabadidő Park, és további játszóterek, tanösvények. Pár méterre található a Cherner-kert, mely a
Chernel család egykori birtoka volt. Ha a megannyi túrajelzést és ösvényt követjük, hosszabb,
rövidebb sétákat tehetünk a hegyoldalba, a határ felé. A komolyabb túrát vállalók egészen a
Hétforrásig is eltúrázhatnak.

2. nap Kőszeg városa

5. hétvége:

1. nap Sárvári Arborétum
(9,2 hektár) Vas megye első írásos formában említett arborétum ez. 1546-ban gyümölcsös és
zöldséges kertet hozták itt létre. 1812-ben történt újabb beültetése, amikor is Angol jellegű park
jött létre. Ekkor telepítették a ma is látható platánokat melyek törzsátmérője 3-4 méter (!) A
Gyöngyös patak és halastó biztosította a park burjánzását. A parkot azóta is gondos kezek
ápolják.
Pár száz méterre találjuk a Sárvár fő nevezetességét a várat. Mindenképpen látogassuk meg, de
előtte járjuk körbe és csodáljuk meg a árat körülvevő parkot is! Aki megfáradt az arborétumi és a
várban tett sétától, annak jót fog tenni a sárvári gyógyfürdő kitűnő gyógyvize.

2. nap Celldömölk
Ság-hegy különleges, vulkanikus hegy túraösvényeit járhatják be. A vulkanikus tevékenység
mellett növények sokaságát találjuk a sziklák közt. Az egykori bányászati tevékenység
mementójaként megmaradt épületben, - az egykori generátor házban - a közelmúltban megújult a
Múzeum. A "Ság, az idők tanúja" című kiállítás a környék természeti értékeit, kulturális
örökségeit, a helyi bányászathoz és szőlőtermeléshez kötődő emlékeit, tevékenységeit mutatja
meg. A Kemenes Vulkánpark látogató központ a interaktív, modern kiállítása üdítő élmény.
Átérezhetjük a természet erejét és rácsodálkozhatunk annak szépségére, de ijesztő oldalára is. A
kellemes kirándulások utána Vulkán- fürdő medencéiből csodálhatjuk az imént meghódított
hegyet.

