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4. NAP
Kenuzás  Madárles  Buggy

Napfelkeltekor élvezni a természet adta szépségeket - ha 
így indul a nap, akkor nem bánjuk, hogy korán kell kelnünk!  
A KENUTÚRA során a Fertő-Hanság Nemzeti Park túraveze-
tővel látogatható területeit mutatják be, melyek nagyszerűen 
reprezentálják a Fertő tó óriási és érintetlen nádasait, fokozot-
tan védett területeit és ezek élővilágát. 
(Akkor sincs semmi baj, ha nem szeretnénk korán kelni, hiszen 
naplementekor is lehetőségünk van ezen a fantasztikus túrán 
részt venni).

A programot kiegészítve egy haj-
nali MADÁRLES is szóba jöhet. 
Tapasztalt szakmai túravezető 
mutatja meg a vidék sokszínűsé-
gét, változatosságát.

Napközben bérelhetünk egy  
BUGGYT, mely a mozgás, a ter-
mészetjárás és az extrém sport 
egy nagyon izgalmas formája. 
Milyen lehet, amikor ez a 900 cm3 

-es 75 lóerős motor alattad 
beröffen? Ez az az érzés, amit ki 
kell próbálni.

Ha még több élményre vágysz,
látogass el weboldalunkra: 

www.visitsopron.com 



2. NAP
Kerékpárral a Fertő-part mentén - Útvonal: 
Sopron  Tómalom  Fertőrákos  
Fertőboz  Hegykő   
Fertőszéplak  Fertőd 

3. NAP
Ciklámen tanösvény   Lőver uszoda 

A Soproni Parkerdőben túrázva számos kilátón és tanösvé-
nyen keresztül ismerhetitek meg a természetet. A VÁRISI 
SÉTAÚT (3,3 km) egyben tanösvényként is szolgál, fotókkal 
mutatja be röviden Sopron és környékének nevezetes értéke-
it, itt alakították ki az ország első ERDEI TORNAPÁLYÁJÁT.  
A közel 30 állomáson erdei tornaszerek kerültek kihelyezésre. 
Az elvégezhető gyakorlatokra táblák tesznek javaslatot.

Még aktívabb és izgalmasabb mozgást kínál KALANDPAR-
KUNK, mely a soproni Lőverekben a Károly-kilátó felé vezető 
úton található. Hatalmas fák, friss erdei levegő, 120 izzasztó, 
de leküzdhető akadály vár rád.

1. NAP
Várisi sétaút, Erdei tornapálya  Kalandpark

A Lőverek klimatikus gyógyhely, tiszta levegőjét élvezve ma 
a Ciklámen tanösvény útvonalán túrázhatunk. Az ország első 
tanösvénye a Hotel Lövértől indul a DEÁK-KÚT érintésével és 
a Károly-magaslati parkoló irányába halad tovább. A következő 
állomása a Hét bükkfa és a festői HÁRMAS-FORRÁS. Majd Ma-
gyarország legmagasabb sánccal körülvett kora vaskori földvárá-
ban található VÁRHELY-KILÁTÓHOZ érkezünk. Távolabb feltű-
nik a lenyűgöző fekvésű Sopronbánfalva, ahol a 8600 m hosszú, 
12 db táblával ellátott túraútvonal véget ér. A turistatérképen és 
a soproni parkerdőben is a ciklámen jelöli a tanösvényt.

A nap végén a modern LŐVER USZODÁBAN több medence, 
szauna, jakuzzi és kondicionálóterem kínál aktív kikapcsolódást. 

Sopront és a Fertő-partot érdemes kerékpárral is felfedezni. Akár 
saját, akár a helyszínen kölcsönzött kerékpárral indulunk útnak, 
részesei lehetünk a Sopron Régió kulturális és természeti szép-
ségeinek.

Számos hosszúságú és témájú útvonal közül választhatunk, de 
ma a múlt nyomába eredünk Fertődre, az Esterházy-kastélyhoz. 
Sopronból a TÓMALMON keresztül vezet az út, ahol csobbanha-
tunk egyet a tó vizében. Tómalmot elhagyva érünk a világöröksé-
gi táj területére. 

Fertőrákoson megtekinthetjük a MITHRAS-SZENTÉLYT és a 
KŐFEJTŐT. Fertőbozra érve ne hagyjuk ki a csodálatos kilátást a 
GLORIETTE-KILÁTÓBÓL. 

Hegykőn, a CSIPKEHÁZNÁL és Fertőszéplakon, a TÁJHÁZAK- 
NÁL érdemes megállni, ahol a Fertő-táj népi szokásait is-
merhetjük meg. Tovább haladva Fertődre, az ESTERHÁZY- 
KASTÉLYHOZ érve a főúri élet pompája fogad bennünket. Útköz-
ben felfrissülhettek a Fertő-part hangulatos vendéglátóhelyein.

SEGÍTÜNK NEKED A 
TERVEZÉSBEN!

NÉHÁNY NAPOT SOPRONBAN ÉS  
KÖRNYÉKÉN TÖLTESZ?

Sopron és környéke számtalan élményt kínál  

az aktív élményeket keresők számára.  

Egy kis ízelítőt kínálunk - a teljesség igénye nélkül –, 

hogy élményekkel gazdagodva szívesen gondoljatok 

vissza Sopronra és térjetek vissza hozzánk!


