Štirje letni časi-štiri vikendov v županiji Vas.
V vsakem letnem času imamo idejo, odkrijte
raznovrstne pokrajine, vzdušja, vrednote županije
Vas!
CILJNA SKUPINA PAKETA: Predvsem aktivni, delovni sloj, starostna skupina 25-45 let. Ciljno
skupino označuje njihovo družinsko stanje. Lahko računamo na pare, zakonske pare, družine.

Na dolgo organizirano letovanje? Dolge letalske poti? Nepričakovani
dodatni stroški? Neprijetno čakanje v vrsti na letališču? Težave pri oddaji
prtljage? Skoraj deset urna vožnja na avtocesti? Marsikdaj nepričakovana
presenečanja v hotelih oddaljenih držav? Nikjer ni razgleda na morje?
Nikjer ni bogate večerje? Ponudba programov je tudi redka? Jezimo se, da
je bilo vse drago, ampak ne moremo nič storiti, ker je v tujini težko
ukrepati glede zadeve. Če je vse to znano, najdemo rešitev tudi doma.
Okvir za letovanje je boren, ampak vseeno bi šli? Obstaja rešitev! Domači
turizem! Načrtujte vaš oddih z nami že eno leto prej! Predlagamo lokacije,
ki so vsebinsko bogate, a vseeno primerne za naše denarnice. Pridite v
županijo Vas, kjer vam nudimo štiri nepozabne vikende v štirih
letnih časih in štiri različne lokacije!
Spomladanski, binkoštni vikend v Kőszegu in Írottkő.
Po dolgi zimi, ko pride pomlad, vsi hrepenimo po soncu, po dobrem zraku in po tem, da smo lahko
zunaj na prostem. To je tukaj dano. Za ta vikend nudijo bogat in pester program bohotne pokrajine
in turistične poti ter sprehodi v gozdovih narodnega parka Írottkő, fantastični kulturni spomeniki
Kőszega.

Poletni vikend v Őrségu, in sicer vikend 20. avgusta.
Poleti je življenje v polnem razmehu, vrvenje ter prihajanje in odhajanje so veliki. Kmalu prihaja
jesen, je konec sezone, ampak bi se še radi spočili pred jurišem jesenskega dela in pred začetkom
šolskega leta? Mir, čistoča in zdrava hrana ter ogromno zaminivostih Őrséga nudijo pravo
napolnitev in oddih.
Jesenski vikend v termah Bük, in sicer vikend 23. oktobra.
Prišli so prvi nočni mrazi. Moremo se navaditi mraza tudi mi. V tem času bi prijalo človeku majhno
razvajanje, malo intimnosti. Termalna voda v Büku in zunanji, notranji bazeni tople vode nudijo
prijetno napolnitev tako fizično kot duševno.
Zima in novo leto v termah v Sárváru.
Ob koncu leta bi se radi spočili, saj ste imeli ogromno dela proti koncu leta in potem pa so se še
odvijali družinski dogodki ob božiču. Intimno majhno mesto Sárvár je odlična odločitev, da bi
zaključili staro leto z oddihom in bi začeli novo leto napolnjeno.
PREDLAGAN TERMIN PAKETA: na podlagi zgoraj omenjenih terminov, štiri vikendov v
štirih letnih časih.
TRAJANJE PAKETA: Tisti, ki pridejo k nam za en vikend, so ponavadi tu od petka (popoldan)
do nedelje (dopoldan).
Za prenočišče predlagamo zasebna prenočišča, ki imajo nižjo cenovno ponudbo. Vse pokrajine so
turistična središča, zato je kar nekaj takih prenočišč na razpolago. To so preizkušeni ponudniki, ki
imajo izkušnje, zato ne bomo razočarani nad njimi. V primeru spomladanske in poletne ponudbe
predlagamo kamping za tiste, ki bi radi poceni prespali in so odprti na pustolovščine. Poleg
možnosti šotorjenja in prespanja v počitniški prikolici je velikokrat tudi druga možnost, in sicer
bungalovji ali lesene hiše. Ti so dostopni z manjšimi dodatnimi stroški. V nekaterih kampingi so na
razpolago t.i. mobilhiše. V teh dobimo majhno osnovno področje, ampak bolj kvalitetne razmere
bivanja. V primeru, da se odločite za leseno hišo, bungalov ali mobilno hišo, je boljše, da se že prej
pozanimate in rezervirate prenočišče. Ti so danes popularni. V naseljih so na razpolago prenočišča

za turiste, romarje, ki ne nudijo tako udobnost kot hoteli, ampak so čisti in velikokrat ležijo v
središču.
PREDLOGI-IDEJE: Potujte z javnim prevozom. Za otroke bo to razburljivo doživetje, hkrati
pa je cenejša rešitev. Tudi v času kratkih letovanj, izletov lahko počivamo, nabiramo energijo, se
napolnimo, če se na to zavestno pripravimo in to upoštevamo v tistem času, ko smo tam. Vzemimo
s sabo dobro knjigo, ki jo lahko beremo na klopu v Kőszegu pri razglednem stolpu Ó-ház, ali v eni
senovni bali v Őrségu, ali pa v termalni vodi term v Büku ali Sárváru. Pijmo zdravilne čaje, veliko
tekočin, počivajmo, uživajmo odličen zrak županije Vas in darove odlične zemlje, lokalne produkte.
V županiji Vas je kar veliko dvorov in gradov, ki si jih morate ogledati, saj so prijetni biseri regije.
Predlog programa:
Paket za okolico Kőszega:
1.

gradovi Bozsoka: dvor Sibrik, ruševine dvora za županijsko cerkvijo, (tu najdemo tudi vrt

Kneipp), grajski jarki iz časa Arpadov v bližini pokopališča. Grad v Kőszegu, grad Jurisics: Grad
leži v srcu mestnega središča in je imel v bližnji preteklosti veliko razvijanj. Tistim, ki že dolgo niso
bili tu, bo obisk grada in mesta novo doživetje. Ta grad je verjetno najbolj ohranil srednjeveško
strukturo in vzdušje v regiji županije Vas. Največ gradov se je preoblikovalo v baročni dvor, so bili
rekonstruirani, so je porušili ali pa jih je enostavno uničila zgodovina. Grad v Kőszegu ni takšen, k
čemu je v veliki meri pripomoglo to, da so se po turškem obleganju (l.1532) izognile bitke naselja.
Zaradi tega sta grad in mesto zelo bogata glede kulturnih spomenikov. Zaščitne zgradbe,
sorazmerja, zunanja in notranja struktura gradu so jasno ohranila zgodovinski značaj. Ko so
obnavljali, so vedno pazili na izvorno, strokovno delo, zato lahko še danes uživamo lepoto
zgodovinskega značaja.
Pri podnožju bližnje kalvarije je nekdanja klet, v katero so med 18. in 27. marcem 1945 umestili
Sveto krono. Če se ob kalvariji vzpemo, pridemo do cerkve, pred katero je mesto za naložitev
ognja, najdemo pa tudi klope. Imejmo tukaj piknik, medtem pa občudujmo lepote pokrajine.
Pripravimo se na piknik! V mestu in okolici je navada v krogu lokalnih pridelovalcev, da prodajajo
živila na ulici, vi pa daste prostovoljne prispevke. Na manjših in večjih policah, mizah lahko najdete
sadje, zelenjavo, gobe, med. Kupujmo pogumno! To so res lokalni izdelki, ki imajo ugodno ceno,
odlično kvaliteto, in vse to zaradi dobre lokalne klime, skrbnih poljedelcev in dobre zemlje. Vzdušje
mesta je fantastično. Sprehajamo se med kulturnimi spomeniki, okrašene porte pa izgledajo, kot da
bi bile dekoracije. Smo v bližini meje, kjer je bila zgodovina v preteklih 1000 letih živahna. Kulture

posameznih držav so se tukaj svobodno prepletale in so do danes ustvarile svojevrstno vzdušje. V
naselju in okolici živijo skupaj madžarska-nemška-hrvaška kultura. Prehodnost mej je za mlade
samoumevno, za starejše pa povzdignjen občutek. Dandanes se lahko gibljemo prosto v bližini
meje. Velikokrat tudi to ne opazimo, da smo prestopili mejo.
Muzeji: lekarniški muzej Arany Egyszarvú, hiša Főnix: razstava 14 madžarskih vinskih krajev,
pravljična galerija (Szamos Marcipán), mestni muzej: grajski muzej Miklós Jurisics, Zwinger, zvonik
herojev, hiša Tábornok, lekarniški muzej Fekete Szerecseny, muzej, ki predstavlja zgodovino pošte,
arboret Chernel vrta in naravovarstveni obiskovalni center István Bechtold, spomeniški muzej in
vzorčno selišče varstva ptic István Chernel.
Predlagana prenočišča: počitniška hiša Kóczián (Várkör 70/a), gostišče Sziget (Sziget u. 3), gostišče
Rohonci, (Rohonci u. 24), čarda in penzion Csikar (Alsó körút 12.), penzion Belvárosi AACS
(Várkör 30.), gostišče Pont (Táblaház u.1.), gostišče Mathias (Jurisics tér 10.), gostišče Ciklámen
(Ciklámen tér 1.).
Hoteli: hotel Portré (Fő tér 7.), hotel Írottkő (Fő tér 4.), hotel in restavracija Arany Strucc.
Grad mesta Kőszeg najdemo na razgledišču Óház, ki je nad mestom. Grad je izhodišče obstajanja
mesta. Grad iz časa Arpadov je služil zaščitnim ciljem. Od izvira Hörmann se podajmo peš na vrh
Írottkőja, vmes pa preberimo informacije, ki so napisane na male tablice ob peš poti! Pri
razglednem stolpu pa počivajmo in uživajmo prekrasen razgled!
Sveti Vid (582m): goro najdemo nad naseljem Velem in tu so odkrili že sledi kamenodobnega
človeka. V XIII. stoletju je trdnjava, od leta 1713 pa je kapela glavna stavba na gori, ki čaka
oboževalce narave in zgodovine v čudovitem okolju. Podoživimo zgodovinsko preteklost!
Potegnimo čisti zrak skozi nos! Občudujmo panoramo, ki jo vidimo med krošnjami dreves! Če se
spustimo dol, pridemo v vas Velem. Gora svetega Vida je pravi kultični kraj. Od kamenodobe
naprej žive tukaj človek.
2. Őrség: V bližini naselja Őrimagyarósd je jezero Vadása, ki ponuja možnost za kopanje.
Razkošeno okolje, zmerne cene. Predlagano prenočišče: gostišče Őrség (je tudi restavracija),
cenejša cena: mladinsko in šport taborišče Napfény (5 kom sob z 8 ležišči in gostišče za 10-15
oseb). Na območju taborišča so na razpolago različni dodatni programi: delo z glino, priprava
posode ( ki ima resno tradicijo v Őrségu, zato bodo na pomoč pravi strokovnjaki), rokodelske
delavnice, peka madžarskega kolača z imenom „kürtöskalács”.
Predlogi so še: kamping Vadása (Hegyhátszentjakab), gostišče Szent Jakab (Hegyhátszentjakab).

Zvonik v Pankaszu je eden od najlepših v naši državi.
Glavna znamenitost Őriszentpétera je cerkev, ki je kulturni spomenik. Nekaj metrov od ceste, nad
pokopališčem je majhna cerkev. Gradbeni detalji predstavljajo srednji vek. Predlagano prenočišče:
gostišče in kamping Fazekas. V sosedstvu Szalafőja so ljudske stavbe, ki jih skupaj imenujemo
Pityerszer Skanzen. Pod iz zemlje, streha pokrita s trsom, stene iz surove opeke, majhna okna,
ljudska pohištva in predmeti, orodja kmetovanja, tradicije ljudskega življenja v pravem
podeželskem okolju - vse to je Pityerszer.
Predlagana prenočišča: Naturpark Őrség (3 spalnice), gostišče Gatter, gostišče Boronaház, hiša
Fúró Kati néni, porta Vendégmarasztaló, porta Múltidéző. Vse, kar je lahko bilo nekoč kmetijstvo
ljudstva, je na novo oživelo na današnji porti Ferencz. Na družinski domačiji lahko poskusimo celo
vrsto živil, ki jih nudijo goveda, koze, svinje, ovce, vrt in travniki.
Glavna znamenitost Veleméra je cerkev, ki je kulturni spomenik iz časa Arpadov. Čudoviti kraj,
sakralno, stavbarsko in naravno doživetje. Predlagana prenočišča: Gyógy-szer, gostišče Veleméri,
prenočišče Cserépmadár.
Vsekakor si oglejte kalvinsko cerkev v Szentgyörgyvölgyu! Na tem območju je redko tako notranjo
izoblikovanje, kot ima ta cerkev, ki od zunaj izgleda, kot povprečna. Tudi gozd v Szentgyörgyvölgyu
je posebnost.
Nekaj kilometrov od Gornjega Senika najdemo Tromejni kamen. To je velikokrat cilj turistov. ( z
madžarske strani je dostopen le peš in se morate sprehajati 1 uro).
V Monoštru predlagamo obisk Thermalparka. Notranji in zunanji bazeni St. Gotthard Spa in
Wellnessa nudijo dober odpočitek tako malim kot velikim. V bližini je baročna cerkev Matere Božje
in stavba samostana. Tukaj najdemo še nekdanjo kaščo (1676), ki danes deluje kot gledališče. Tako
blizu je meja, da je izlet v tujino privlačen. V Sloveniji predlagamo Bukovniško jezero, izvire z
zdravilno vodo v Bukovnici, grad v Murski Soboti, terme v Moravskih Toplicah, tropski vrt v
Dobrovniku in vinsko pot v Dobrovniku. Kamorkoli pogledamo pa je pokrajina pravljična.
3.

Bükfürdő: predlagamo kopanje v termah in pokoritev stolpu Kristály. Lep kulturni

spomenik je rimskokatoliška cerkev v Büku, ki ima tako lep park, da nas sam vabi na sprehod. V
pisarni Tourinform lahko dobimo informacije o bogatih športnih možnostih in programih v
naselju. Lahko sposodimo tudi kolo, s katerim se lahko odpeljemo v mesto Csepreg, ki je oddaljeno
nekaj kilometrov.

4. Sárvár : predlagamo obisk term, grada in muzeja Nádasdy, bližnjega arboreta ter sprehod v
mestnem središču, kot zaključek pa sprehod v okolici čolnarskega jezera. Tisti, ki še ni utrujen, pa
si lahko ogleda še dvojne mini stolpce kapele Kalvárija.

