
 
 

 

 

Privlačnost malih krajev – Županija Vas: „otok miru”  

 

Umakniti se. Pravi mir. Takšna tišina, ki jo slišite redko. Skoraj da se sliši 

tišina tukaj. Oddaljeni od vsega, kjer si še mogoče upamo, da ne bo 

signala. Ampak izogibajmo se te probleme! Izklopimo telefone in druge 

zaslone! Vzemimo s seboj knjige, ki smo jih že davno želeli prebrati. Če 

je v sobi televizor, dajmo stran daljinski upravljalnik, Na primer po kosilu 

je dobro iti na travnik, kjer so ravno takrat kosili. 

Tu so drugačni programi. Travniki, na katerih rastejo različne rastline, že vonj teh rastlin nam 

ponuja napolnitev. Če ste odprti na možnosti, ki jih vam ponuja ta paket, boste spoznali en nov 

svet! Razpoloženje malih lokacij vam nudi enkratna doživetje v regiji Vas. 

Mogoče tudi vi ste opazili, da na manjših lokacijah, v naseljih je prenočišče, prehrana in samo 

življenje cenejše. Ni samo cenejše, ampak tudi boljše! Tamkašnji ljudje, gostitelji vse naredijo z 

veseljem, za to, da bi vi še bolj uživali. Ljudje, ki živijo tam bodo vam ponujali svoje izdelke, sadje, 

ki so jih oni pripovali. (Ne bodite presenečeni, če se bodo užalili, če po degustaciji njihovega vina, 

boste vi iskali vašo denarnico…) 

Bodite radovedni za madžarske kraje!  

Poglejte si zahodni del Madžarske ob meji, kjer vas čaka mnogih majhnih 

lokacij, da naj bi jih odkrili, bolj natančno rečeno spet odkrili, saj so to 

bili nekdaj znani kraji, kar dobro kažejo dvori, kulturni spomeniki in 

kurije. 

 



 
 

 

 

V zimski sezoni je ta pokrajina še bolj mirna in nam pokaže novo plat. 

Odkrijmo to nenavadno razmerje! Počivanje je garantirano, doživetja pa 

bodo nekaj novega. (Prijavimo se veliko vnaprej pri gostiteljih, da bodo 

začeli pravočasno kuriti v sobah.) 

 

PREDLAGAN TERMIN PAKETA: Predvsem vam predlagamo termin od zgodnje pomladi do 

pozne jeseni. Pokrajina je takrat najbolj prijetna, takrat spoznamo zakladi in vrednote narave. 

Ampak termalne vode imajo tudi pozimi kot poleti dobre učinke  za vašo telo in dušo. Kopališča 

imajo tudi notranje bazene, tako imate priložnost za ozdravljenje in rekreacijo. Zunaj najdemo 

bazene s toplo vodo, v teh bazenih lahko uživamo tudi takrat na svežem zraku, če sneži! 

 

Predlagani programi: 

Döröske: V tem naselju živi samo 8 oseb, ampak sama pokrajina je biser. Tu najdemo jezero, ki 

so ga naredili tako, da so naraščali potok Borgács. To jezero je odlično za kopanje in ribolov. V 

bližini potoka Csörnöc najdemo opekarno iz srednjega veka in t.i. Várdomb. 

Majhna naselja ob reki Rabi: ob Rabi najdemo majhne vasi in mesta s čudežnim razpoloženjem. 

Mesta so: Monošter (Szentgotthárd), Körmend, Sárvár. Majhne vasi: Dolnji Senik (Alsószölnök), 

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

Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Egyházashollós, Rábahídvég, Püspökmolnári, Zsennye, Rum, 

Meggyeskovácsi, Ikervár, Rábapaty, Kenyeri, Pápóc. Raba je najdaljša reka zahodnega 

Prekodonavja, ki izvira v avstrijskem Fischbachu v Alpah iz višine 1200 metrov, iz dveh rokav. 

Cela dolžina reke je 322 kilometrov, iz tega je na Madžarskem 211 kilometrov, in sicer od Dolnjega 

Senika do Győra. Njene stranske vode so: Lapincs, Pinka, Marcal in potok Gyöngyös. V 

zgodovinskih časih je reka služila za ljudi, saj je bila trgovska ter prevozna pot. Podnebje območja 

je posebno, v glavnem ima submediteransko lastnost z atlantskimi in kontinentalnimi vtisi. Reka ni 

samo edina divja voda, na kateri lahko plujemo, ampak je najbolj sestavljeno in največje biološko 



 
 

 

diverzitetno mesto vodnega organizma v celi državi. Reka povezuje regijo Alpokalja, Őrség in 

Kisalföld. Vsa tri območja razpolagajo z razkošnimi naravnimi zakladi, ampak tako, da jih 

povežemo z reko Rabo, dobimo en res enkraten naravni zaklad.  

Sitke: Dvorni hotel Sitke ponuja mirno okolje, med zgodovinskimi stenami. Preteklost lahko 

vidimo na asimetriji ter na razsekanosti stavbe. Ampak s tem ni narobe, ker ravno zaradi tega je 

zanimivo in pustolovsko takšno skrito mesto. Sobe so urejene, kuhinja je krasotna in postrežba je 

prvovrstna. Nekaj kilometrov dalje najdemo Sárvár in njegovo zdravilišče, ter sta še blizu 

Celldömölk, Mesteri in Borgáta. 

Szeleste: Arboret v Szelestu je ustanovil Festetich Andor, leta 1873. Grof je izoblikoval arboret po 

takratni sodobni angleški modi, to pomeni da je to izgledalo, kot en park, so bili odprta in zaraščena 

območja. Od ustanovitve naprej je odprt za vsakega, danes so že tam velika drevesa in posebne 

rastline, med njimi najdemo steze za pešce. Nedavno so veliko naredili za razvoj arboreta, zato 

lahko najdemo vrt za cvetlice, v katerem skoraj v vsakem letnem času najdemo polno cvetlic, ki so 

posebna. Na območju arboreta se nahaja tudi dvorni hotel Festetich, ki danes deluje, kot Zsuzsanna 

Hotel. V hotelu imajo 12 sob, v bližini tega najdemo eno termalno kopališče, ta termalna voda je 

najboljša za ozdravitev vnetja in različne kožne bolezni.  

Őrség, ki je skupščina malih krajev: Katerokoli naselje si lahko izberemo, ker tam nas bo sigurno 

čakalo vaško razpoloženje. Pokrajina je lepa, kot v pravljicah, domačini so zelo gostoljubni, okusi, 

ki jih nudi narava so zelo raznoliki in na cestah ni prometa. Vse je takšno, kot da bi vedno bilo 

tako… in to je prav tako. Tu sta že 1000 let v prijateljstvu človek in narava. Tu so živeli „skrbniki” 

meje. Njihove hiše so stale daleč ena od druge, ampak so se videli sosednje hiše. Struktura takšnega 

naselja je ostala še do danes. Tu sploh ne pričakujmo velikega mesta. Vsako naselje skriva nekaj 

posameznega, nekaj kar je treba odkriti… Zvoniki, s slamo pokrite strehe, cerkve iz srednjega veka, 

ki so danes kulturni spomeniki, steze, svoje izdelke ponujajoči  domačini, slikovito podeželje vidimo 

vsepovsod. Poskusimo vse kar nam ponujajo domačini. Tu vse ima drugačen okus. 

Izvir Miród: Ta izvir najdemo v Csákánydoroszlóju, že od leta 1248 je to zabeleženo mesto, ampak 

o izviru nimajo nič zapisanega do sredine 19. stoletja. Vodo iz potoka so domačini takrat 

uporabljali, kot zdravilno vodo. Za cerkvenega patrona tega izvira so izbrali Marijo in so ji postavili 

spomenik, kamor so šli vsak september na romanje in so tam držali proščenje. Danes med potjo k 

izviru najdemo stacije iz lesa, okoli vodnjaka pa je ograja in majhen park, kjer so klopi in 

informacijske površine. Izvir Miród je slikovito mesto na obrežju potoka, ob meji. 



 
 

 

Csehimindszent: V tej majhni vasi, s 360 prebivalci se je rodil Mindszenty József, ki je bil kardinal, 

nadškof  Esztergoma in zadnji knezoškof Madžarske. Njegovo rojstno hišo najdemo pod hišno 

številko Fő u. (Glavna u.) 34. Nedavno so obnovili stavbo, kjer zdaj najdemo razstavo o življenju 

kardinala in tako imamo priložnost, da ga bolj spoznamo. Pred tamkašnjo cerkvijo najdemo njegov 

kip. Ta kip so oblikovali po sliki z naslovom »Človek molitve«, ki nam prikazuje kardinala med 

molitvijo. Pod hišno številko Fő utca (Glavna ulica) 40. pa najdemo romarsko prenočišče.  

Csempeszkopács: To je zaupna lokacija. Cerkev, ki stoji na travniku in je obenem kulturni 

spomenik, seva vzdušje srednjega veka. Spomine na rimsko življenje najdemo tudi na stenah cerkve. 

Opeke iz rimske dobe nam kažejo, da je Csemszkopács že davno imel prebivalce in da je to 

dragoceno naselje. Nedavno so naredili železniškozgodovinski spomenik iz nekdanje železnice 

proti Szombathelyu ter iz nekdanje hiše železniškega čuvaja. Ta majhna hišica nam pokaže življenje 

železniškega čuvaja, ki je nekoč živel tukaj.  

Velem-počitniška vas Novákfalva: Leži 8 kilometrov dalje od Kőszega v gozdnati gori Kőszega. 

Nad naseljem je gora Szent Vid (svetega Vida), kjer so že živeli od nove kamenodobe naprej. 

Naselje v 11. stoletju je že bilo zaščitano, poleg njega so bile trgovske poti ter naselbina, kjer so 

predelali baker in antimon. Gora je čuvala in še danes čuva veliko najdb iz rimskih, avarskih časov 

ter iz časov preseljevanje narodov. Te najdbe  so zdaj zakladi muzeja Savaria v Szombathelyu. V 

času Arpadov in v času naselitve Madžarov v domovino in njene osvojitve so to že poznali, kot 

lokacijo v utrdbi. Beli stolp bele kapele svetega Vida že od daleč postane viden v zelenem okolju. 

To naselje je obenem posebna zgodovinska lokacija. V dvorcu Stirlin so čuvali sveto korono na 

nadleženi prelomnici leta 1944 in 1945. Dvorec danes deluje, kot ljudska umetnostna ustvarjalna 

naselbina in je velikokrat lokacija različnih dogodkov. Na meji naselja, v sosedstvu 

Kőszegszerdahelya stoji stavba mlina, ki je bil že omenjen v popisu prebivalstva leta 1568. Po eni 

zgodbi, ki je že legenda, je nekdanji zelo znan rokovnjač, Savanyú Jóska tukaj našel zavetišče, nekje 

na koncu 19. stoletja. Druga znamenitost tega naselja so kostanji. Praznik kostanjev je gastronomski 

in kulturni festival, ki je vedno bolj znan in popularen. Obiščite to naselje takrat. Bo vam všeč, 

boste uživali okuse... 

Cák, vrsta kletov: V bližini Kőszega, med bregovi najdemo majhne hišice iz lesa ter se tam skrijejo 

kletovi. Stavbe, ki imajo čudne strehe, so enocelične (kar pomeni, da vsebujejo eno nahajališče), 

pod je iz zemlje. Njihovi zatep je odprt. Kletovi so opremljeni z orodji vinogradništva in vinarstva, 



 
 

 

ampak je med njimi veliko takšnih, ki so samo služili za skladiščenje sadja in kostanjev po filoksera 

propadu. Danes funkcionira, kot narodopisen muzej ter kot muzej na prostem.  

Kissomlyó: Območje Kemenesalja je zelo bogato v vulkanističnih, naravnih, kamnitih tvorbah. 

Gora, ki je nastala pred 4 milijonov leti zaradi vulkanistične dejavnosti je danes  visoka samo 229 

metrov, ker se je ogulila. Hegyes-Kis-Somlyó,  so jo nekoč domačini imenovali, ker je res majhna 

gora, okoli nje se pa nahajajo majhna naselja: Borgáta, Egyházashetye, Kissomlyó. Majhen vinski 

kraj se vleče na majhnem vinogradu. Njegova zemlja daja vinu posebno aromo zaradi 

vulkanističnega porekla. Najdemo še nekaj opuščenih kamnolomov, ki naredijo to okolje bolj 

razburljivo. 

Najbolj spektakularen nosi ime „krater”. Skoraj po celi gori so vinske trte. Vrh gore Király-köve ni 

drugo, kot naravna množica skal iz bazalta, kjer se je – po legendah – ustavil kralj IV. Béla ko je 

pobegnil pred Tatari. 

Borgáta in Mesteri: majhna naselja Kemeneshát-a, ki skrivajo mirna, tiha kopališča. Kopališče 

naselja Borgáta najdemo malo dalje od naselja, počitniška cona s kampingom, kopališčem, 

majhnimi hišicami in s privatnimi prenočiščami deluje, kot samostojni del naselbine. Je priljubljeno  

mesto pri tistih, ki hočejo biti stran od vsakdanjosti.  Ker ima majhno površino vode in majhno 

kapaciteto, ste lahko sigurni, da ne bo »napadla« to mesto množica ljudi. Ker nima pustolovske 

bazene ter tobogane za otroke, garantira rekreacijo in odklop za starejše ljudi. Tudi cene so ugodne.  

Bélbaltavár: Na sredini 19. stoletja so izoblikovali poštno pot med Budimpešto in Grazom. Ta 

pot je šla tudi preko Bélbaltavára. Med delom so delavci  našli posebne kosti. V peščeni zemlji 

Kancsal-brega so našli ostanke starodavnih živalih, ki so se že okamnili. 7 milijonov let pred tem 

sta bila podnebje in krajevina  zelo drugačna kot danes. Nekje v tem času je nadomestila  rastline 

tropskih deževnih gozdov savana. Na mestu brega je verjetno takrat bil slap Ős-Zale, v njeni strugi 

so se nabrali kosti in drugi živalski ostanki. Te najdbe  - med drugimi - izvirajo od mamuta,  

smilodona, nosoroga, antilopa in prednika žirafe. V naselju si lahko ogeldamo samo eno-eno izmed 

najdb, ker je množica teh dobila mesto v bolj resnih, znanih muzejih, ker imajo veliko pomembnost. 

Hévíz: Na prvi sluh se lahko zdi čudno kaj išče Hévíz med majhnimi kraji. Veliko ljudi, najbolj pa 

tisti, ki še niso hodili tukaj predstavljajo, da je to lepo mesto, Hévíz, veliko in pomembno mesto. 

Ampak sploh ni velik, je idealen. Vrvež Balatona je bolj v mestu Keszthely, tako tu več ne ostane 

nič od tega hrupa. Je zelo prijetna lokacija, lahko povem, da je mirnodobna, kot rečejo za tista 

mesta, ki imajo razpoloženje od konca 19. stoletja ter začetka dvajsetega stoletja. Takšen je tudi 



 
 

 

Hévíz. Pomirjevalna voda jezera vpliva na vzdušje, vse je malo počasnejše, vse je bolj mirno in 

prijazno, kot drugod. Dolgo časa nič ni smo vedeli o zgodovini jezera, to je zanesljivo, da so že 

uporabljali v rimskih časih in verjetno so tudi vedli, da voda ima učinek ozdravljanja. Možnosti, ki 

so se skrivale v jezeru je najbolj prepoznal Festetics (I.) György. Začne v zavestno razvijanje, tako 

ustvari prvo kopališče. Ni še enega takega jezera na celem svetu. 

Hegyhátsál: V naselju najdemo zbirko kulturnih spomenikov, zvezdarno ter posebno stavbo 

televizijske in radijske postaje. Zvezdarna v Hegyhátsálu je orodje za opazovanje, je teleskop, ki 

ima glavno ogledalo s premerom 50 centimetrov. Zvezdarna opazuje komete, zvezde, ki se hitro 

gibajo in dvojne zvezde. Če vnaprej zaprosimo termin, potem je možnost, da si ogledamo 

astronomsko predstavitev in poučno predstavo.  

Reka Répce: Reka priteče iz Avstrije, pri Zsiri stopi na območje županije Vas. Se dotakne 

Cseprega, Büka, Góra, Bőja, Chernelházadamonya, Répcelaka, Csániga na območju županije Vas. 

Ribe, ki jih lahko tukaj lovimo so: mrena, postrv, ščuka, klen in ostriž.  

Potok Gyönygös: Je pritok Rabe iz leve strani, v višini Kőszega stopi na Madžarsko, potem v 

Szombathely, Vasszécsény, Sárvár in po tej poti prispe k Rabi in se vlije vanjo. Ribe, ki jih lahko 

tukaj lovimo so: postrv, mrena in klen. 

Jezero Csónakázó v Sárváru: To ribiško jezero najdemo v mestu, nekaj sto metrov dalje od 

zdravilišča, v lepem, zelenem okolju. Sestavljen je iz štirih jezer, to je 9 hektarov vodne površine,  

na katerem je 5 otokov,  ki so povezani med seboj z mostovi. 

Jezera Szajki: Se nahajajo blizu arboreta v Jelu, med gozdovi. Okoli jezera je okrasno zeleno 

okolje. Okoli njih so se izoblikovale plaže in ribiška mesta. Na jezeru je tudi priložnost za 

čolnarjenje. To je zelo mirno mesto, kjer je v središču počivanje. V gozdovih, ki so okoli jezera se 

lahko sprehajamo po stezah v naravi. V bližini jezera najdemo tudi doživljajski park. Med drevesami 

moramo pokazati našo spretnost na žičnici. 

Jezero Vadása: Med mnogimi naravnimi zakladi Őrséga najdemo tudi ribiška jezera. Samo jezero, 

ki je umetno narejeno , obstaja od leta 1968 naprej. Jezero je primerno tudi za kopanje. Ribe, ki jih 

lahko tukaj lovimo so: krap, smuč, klenič in koreselj. 



 
 

 

Jezero Kékhatár v Kerkafaluju: Jezero se nahaja na območju Zale, hranja ga potok Kerka, ki 

spada hidro sistemu Mure. Ribe, ki jih lahko tukaj lovimo so: krap, smuč, klenič in koreselj. Dvajset 

kilometrov dalje najdemo Lenti in njegovo kopališče, ki nam ponuja dodatne priložnosti za izlete. 

Jezero Sárvíz v Gersekarátu: To jezero najdemo na enem izmed najlepših območij gorskega hrbta 

Vas (Vasi-Hegyhát). Na nabrežju so grmovi in drevoredi. Tu lahko lovimo različne ribe, to so: krap, 

ščuka, klenič in tudi koreselj. (Dovoljenje za ribolov lahko kupimo v trgovinah v Gersekarátu in v 

tamkašnjem kulturnem domu.) Tudi drugi člani družine se ne bodo dolgočasili, ker je jezero zelo 

veliko, tako da ne bodo vas motili med ribolovom! Na nabrežju deluje tudi kamping, ampak v 

bližini si lahko izberemo enega izmed mnogih ponudb na vasi. 

Reka Raba: Ta reka teče iz Avstrije in stopi na Madžarsko pri Monoštru (Szentgotthárdu), teče 

proti Kisalföldu in med potjo se dotika veliko naseljev. Ribe, ki jih lahko tukaj lovimo so: mrena, 

postrv, som, ščuka, smuč, klenič in koreselj. Najbolj razburjivo točko najdemo, ko zapustimo 

Monošter. Ta točka je zato zelo zanimiva, ker ima veliko ovinkov. Pri hidrocentrali v Ikerváru , 

katerega kanal ima steno iz jekla, lahko vidimo poseben del reke. V bližini Rábahídvéga tudi imate 

priložnost za ustvarjanje kontakta z reko. Razburljiva točka je v Rábahídvégu Csodaszarvas 

Tájpark. Na območju, ki meri 16 hektarjev najdemo jezero, reko, gozdove, pašnike, doživljajski 

park v gozdu, hišice iz lesa, vrt Kneipp, vaške hišice, gostišče, skedenj, živali, kmečko hišo, savno 

in še veliko drugih stvari. Imamo priložnost za lokostrelstvo, ribolov, čolnarjenje, gozdno in vodno 

doživljajsko žičnico, jahanje ter za kuhanje pri taborskem ognju, na prostem. 

Jezero Cseprega: V bližini Cseprega, nekaj kilometrov dalje od mesta, med bregovi najdemo eno 

ribiško jezero. (Trgovina za ribiče: Gazda Horgászbolt, Csepreg, Damjanich utca 2.) V bližini je 

kapela Boldogasszony, ki je zelo prijetna lokacija ter ponuja nam tudi priložnost za piknik. V 

središču mesta, zraven glavnega trga najdemo dvor Nádasdy in cerkev svetega Miklósa,  to so 

najbolj znani arhitekturni spomeniki Cseprega. Malo dalje, če našo pot nadaljujemo proti Kőszegu, 

na meji naselja stoji kapela Szentkút. Kopališče Bükfürdő je samo nekaj kilometrov od tukaj. Med 

Csepregom in Bükfürdőjem je kolesarska pot, to povezuje ta dva mesta. Odličen program je, če se 

odločimo za kolesarjenje, ampak to še lahko izboljšamo s kopanjem v termalni vodi in z doživetji 

vodnega doživljajskega parka ter z njihovimi tobogani. ( Okrasno mesto Kőszeg je samo 12 

kilometrov od tukaj. Je dober program če pridemo do njega s kolesom. Kdo hoče rajši eno daljšo 

hojo je tudi dobra odločitev za izlet, nazaj pa lahko pridete z javnim prevozom.) 



 
 

 

Jezero Szombathelya: Jezero Csónakázó se nahaja v Szombathelyu,  v sedežu županije, najdemo 

ga v središču mesta, ampak na mirnem in tihem območju. Okoli njega je vse zeleno, so prijetne 

poti za pešce ter fitness stroji, ki ponujajo priložnost za šport in gibanje. Zelen otok je del mesta, 

ki je otok miru in odklopa. Zelo blizu jezera je Vasi skanzen in muzej na prostem, ki stoji kot 

poseben otok v velikem mestu. Hišice, ki so jih preselili sem iz županije Vas ter iz sosednjih regij, 

predstavljajo nam eno majhno vas, takšno, ki so jo naredili za to, da bi videli kako so živeli ljudje 

na vasi, kakšne stvari so uporabljali v vsakdanjosti ter lahko vidimo značaje arhitekture, ki je takrat 

prevladala. Na dvoru je en zvonik in ena majhna kapela, med njima se lahko srečamo z domačimi 

živali. Na drugem koncu jezera najdemo vhod kopališča Tófürdő, kjer lahko v zunanjih, 

doživljajskih, otroških bazenih  najdemo tobogane. Tu je mogoče, da sploh nimamo občutka, kot 

da bi bili v velikem mestu, ampak nekjer v majhnem, prijetnem naselju. V bližini je t.i. Kalandváros, 

ki ponuja pustolovska doživetja za otroke, to je za nji pravi raj. Čakajo jih vsepovsod tobogani in 

zanimive igrače. Če bi še nadaljevali naše pustolovščine, nekaj kilometrov dalje najdemo arboret v 

Kámu ter Ökológiai Központ (ekološko središče). Vidimo pred seboj lepote narave na nabrežju 

potoka in jezera, stavba dvora pa samo zboljša našo razpoloženje.  

Potok Pinka: Tu lahko lovimo ribe na meji Madžarske in Avstrije. Ribe, ki jih lahko tukaj lovimo 

so: mrena, postrv, klenič, klen in koreselj.  

Kőszeg, lahko povemo, da je ,,majhno mesto”. Ima 12.000 prebivalcev, tako nam ponuja 

družinsko, romantično razpolženje. Cerkve, ki so obenem kulturni spomeniki, hiše in grad nam 

ponujajo majhna doživetja in veliko skrivnosti.  Ovinskaste ulice in gore okoli Kőszega nas vabljajo 

na pustolovščino. Na nabrežju čolnarskega jezera čaka prijetno presenečanje tiste, ki hočejo biti 

daleč od hrupa mesta, v mirnem okolju. Tu smo lahko sami svoji šefi. Gozdno počivališče 

Keresztúti čaka svoje goste, ki so zaljubljeni v majhna mesta, na še bolj skritem, mirnem in tihem 

kraju. Stavbe, ki se nahajajo v srcu gore Kőszegi ponujajo počivanje v zelenem, gozdnatem okolju, 

na čistem zraku.  

Celldömölk, gora Ság: To je vulkanistična gora, zaradi tega imajo tukaj tudi vina vulkanistični 

okus. Zemlja je tukaj zelo posebna, vsebuje minerale, ki naredijo specialna vina, tipična za ta kraj. 

Ta vina imajo mineralen, slan okus. Goro najdemo nekaj kilometrov dalje od mesta Celldömölk. V 

zunanjih bazenih mestnega kopališča lahko občudujemo posebno formo gore in lepoto tega 

mirnega kraja. Pri podnožju gore najdemo muzej Vulkán, ki prikazuje vulkanistično dejavnost na 

zemlji in v vesolju. Je spektakularno mesto z mnogimi zanimivosti. 



 
 

 

Gora Vas: Ta gora se nahaja tako na Madžarskem, kot v Avstriji in skoraj na celi gori so vinske 

trte. Ob strani gore pelje ovinkasta cesta, ki se dotika več sto vinskih kletov, iz katerih veliko spada 

pod posebne pravice. Na avstrijski strani lahko pogledamo pokrajino iz razgledališča. Nekateri so 

samo majhne prešne hišice, ampak najdemo tudi velika vinarstva. Poiščimo prenočišče v bližnjih 

madžarskih naseljah in pojmo na goro peš! (Nihšče se ne bo uprl skušnjavi kozarca vina.) 

 

Gyöngyösfalu, na meji Gencsapátija so vrtovi, vinske trte, prešne hiše. Iz razgledališča je lepa 

panorama na pokrajino. V bližini tega najdemo doživljajski park Holdfényliget. Ta doživljajski park 

ima res posebno vzdušje. Se nahaja na nenavadni lokaciji. Ga nam ni treba  iskati pri prometnih 

cestah ali v bližini kopališča, ampak pri meji majhne vasi, med tihimi bregovi. Ta doživljajski park 

tako se asimilira z naravo, kot da bi vedno stal tam, že od začetka vseh časov. Slikovito jezero, 

doživljajski park, stavbe, šotori in ceste se tako pojavijo, kot samo na zelo malo mestih na svetu. 

Tukaj se hkrati  pojavijo mir in pustolovščine. Vsak si lahko išče doživetje po svojem okusu... 

Pokrajina Vas je zelo bogata v gozdovih in ima tudi pomemben stalež divjadi. Kdo ima 

strast za lov, najde vse za svoja pričakovanja v županiji Vas. Na primer v bližini Sárvára lahko 

najdemo pomembna območja za lov. V Evropi je vsak dan večji trend, da ne gre samo tisti v gozd, 

ki hoče ustreliti eno žival, ampak tudi tisti, ki ji hočejo samo videti in narediti fotografije o njih. To 

je zanimivo doživetje, ki tudi tiste prinese bliže k naravi, ki menijo, da lov je agresivna in 

nespremljivna dejavnost.  

Őrség: je skupščina majhnih naselbin. Tu še naselja niso takšna, kot drugod v državi. Hiše stojijo 

daleč ena od druge, naselja se razdelijo na manjše dele. Tu lahko dotaknemo mir. To območje je 

zbirka naravnih zakladov ter ljudskih šeg. Če bi iskali tudi ne bi našli manjša naselja na Madžarskem, 

kot so tisti, ki sestavljajo Őrség. Ta struktura naselja se je začela razvijati v času naselitve Madžarov 

v domovino in njene osvojitve. Pokrajina je mirna, ampak sploh ni dolgočasna... Tukaj se dogaja 

življenje in tudi turizem preživlja lepe čase. Veliko ljudi privlačijo naravne zakladi, ljudske šege, 

kulturni spomeniki območja in specialitete tradicionalne kuhinje. Tujci, žal ne poznajo dobro to 

območje. Tu se najde tako kmečka hiša, kot prenočišče opremljeno z najbolj moderno tehnologijo. 

Celo območje Őrség deluje, kot kakšen skanzen, kot nekaj zaščitnega, kamor pridejo turisti samo 

zato, da se razgledujejo. Občudujmo domačine, poglejmo kako se da živeti polno življenje na takem 

majhnem mestu! 



 
 

 

Moravske Toplice: To slovensko kopališče je prijetno mesto. Neposredno pri kopališču in pri 

prenočiščih najdemo tudi igrišče za golf. 

Karakó: Ob meji naselja stoji Dabróka Csárda, ki je res posebno mesto. Že dolgo let stoji tukaj ta 

čarda, kjer lahko poskusimo tradicionalne specialitete madžarske kuhinje. Čarda stoji na meji 

županij Vas in Veszprém, ob prometni, glavni cesti 8. Če prispemo iz tega smera v županijo Vas se 

je vredno tukaj ustaviti.  

Rönök: Gastland Csoport Székely Tanya in Csárda. To je lokacija folklore, kjer lahko božamo 

hišne živali med kmečkimi hišami s strehami, ki so pokrite s slamo. Tu je vse staro in originalno. 

Jedi so okusne in dobimo veliko porcijo, oprema je verodostojna, vzdušje je običajno, vaško. 

Takšna lokacija je za ljudi iz mesta kurioziteta. 

Iščite lokalne specialitete. Na tem območju je veliko gozdov, kjer najdemo mnogo bio sadja in 

gobe. Ima bogat stalež divjadi. Območje županije Vas je sestavljen iz več majhnih regij. Položaj, 

zgodovina, kultura teh območij je drugačna, zelo se razlikuje tudi njihova gastronomija. Tukaj lahko 

poskusimo zanimive hrane in domače izdelke. Ne pozabimo na lokalna vina! 

Tukaj lahko najdete enkratno ponudbo domačih izdelkov, iz teh pa so najbolj posebne hrane. 

Lahko izberete izmed stotih zelenjav, sadj in lokalnih specialitet. Mnogokrat tudi restavracije 

uporabijo lokalne izdelke za pripravljenje jedi, ker te so tako bolj okusne in zdrave. Je tudi značilna 

za to območje poštenostna blagajna. To veliko nam pove o razmišljanju in odnosu ljudeh. Ti izdelki 

so izdelki domačinov ali dobrote gozda. To so zdrave in okusne jedi. Želimo vam prijetno 

degustacijo in pogovarjanje z domačini! 

Prinesite s sabo ali kupite križanke! Prinesite eno dobro knjigo! 

Uležite se na travniku in opazujte zvezdice.  

Uživajte tišino ali poslušajte očarljiv koncert čričkov in hroščev! 

Kdor je navajen, da meditira ali se ukvarja z jogo, naj počne to 

tukaj, pod nebom!  

Kdor se s tem ne ukvarja, je tukaj pravi čas za to...  

To je odlična lokacija za to. 



 
 

 

 

Prinesite kolo!  

Majhna mesta lahko prehodimo s kolesom (ali celo peš). 

 


