4. NAP
Fertőrákos, Sziklai Benge tanösvény
Fertőboz, Gloriette-kilátó
Fertőszéplak,
Peisonia Látogatóközpont
Fertőd, KalandBirodalom
Nagycenk, Széchenyi Múzeumvasút

MINDENHOL JÓ,
DE LEGJOBB SOPRON!

A kívül-belül felújított FERTŐRÁKOSI KŐFEJTŐ felszínén vezető
SZIKLAI BENGE TANÖSVÉNYRŐL letérve a színháznak is helyet adó barlangba visz az út, ahol az őscápa és az ősdelfin élethű
mása segít elképzelni, milyen volt, amikor még tenger borította
a területet.
A GLORIETTE KILÁTÓHOZ Fertőboz Fő utcájáról juthatunk fel.
Érdemes felkapaszkodni a 330 fa lépcsőfokon, mivel egyedülálló
kilátás fogad bennünket fentről.
Fertőszéplakon a felújított Széchényi-kastély ad otthont a PEISONIA LÁTOGATÓKÖZPONTNAK, ahol a Fertő tó páratlan növényés állatvilága, a történelem, a borkultúra, a nemzetiségek kultúrája, a főúri és paraszti építészet, a régészeti feltárások kaptak
helyet a táj esszenciáját megmutató kiállításban.
A KALANDBIRODALOM egy szabadidőközpont játékokkal, interaktív kiállítással, mackó szobával, szabadulószobával és kilátóval
Fertődön, ahol szintén tartalmasan tölthetitek el az időt!

Tourinform Sopron

Ha még több élményre vágysz,
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+36 99 951 975, +36 99 951 976
sopron@tourinform.hu

www.visitsopron.com

Döcögve indul a mozdony a SZÉCHENYI MÚZEUMVASÚTON
Nagycenken, ahol a szolgálatot gyermek vasutasok látják el.
András a gőzmozdony, Kocsipark, skanzen és egy új játszótér
várja, hogy felfedezd!

SOPRONI

ÚTRAVALÓ

Gyerekekkel
www.visitsopron.com

NÉHÁNY NAPOT SOPRONBAN ÉS
KÖRNYÉKÉN TÖLTESZ?
SEGÍTÜNK NEKED A
TERVEZÉSBEN!
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Tűztorony
Macskakő Gyermekmúzeum
Zwinger Kávéház
Bányászati Múzeum
Soproni Kisvonat

Lővér Kalandpark
Boszorkány tanösvény
Károly-kilátó
Kőhalmy Vadászati
Múzeum
Erdei élménypark
Erdő Háza

Alpin park
KRESZ-park
Erzsébet-kert
Koronázódomb és amfiteátrum
Harrer Csokoládéműhely

Képes vagy megmászni a TŰZTORONY 119 csigalépcsőjét?
Amennyiben igen a válasz, akkor páratlan kilátásban lesz részed,
az egész város eléd tárul! Innen láthatod a múzeumépületek egy
részét, ahová ezután betérünk.
Időutazásra hív a MACSKAKŐ GYERMEKMÚZEUM, ahol egy izgalmas interaktív térben, korabeli ruhákba bújva, múlt századi
játékokkal játszva, ókori ebédlőasztalnál étkezve, visszarepülünk az időben.

Egy aktív délelőttöt tölthettek el a LŐVÉR KALANDPARKBAN,
ahol 120 izzasztó, de leküzdhető akadály hívogat 8-10 méter
magasan.
Innen indul a nyolc állomásból álló BOSZORKÁNY TANÖSVÉNY,
mely egészen a Kőhalmy Vadászati Múzeumig vezet benneteket.
A tanösvényen egy térkép segítségével eredhettek a helyi legendák és boszorkány történetek nyomába, az egyes állomásokon
ügyességi feladatok elvégzése után pecséteket gyűjthettek a
végállomáson kapható jutalomért cserébe.

A LŐVER ALPIN PARK valójában egy gyermekeknek készült
izgalmas erdei játszótér, szabadidő- és élménypark a soproni
parkerdő szélén, a Lőverekben, ahol a rengeteg ügyességi pálya
mellett egy MINI-BIKE BRINGAPARK és egy KRESZ-pálya is található.
A közkedvelt, festői környezetű Citadella-parkban található a
KRESZ-PARK, ahol a kicsik kétkerekű kisbiciklikkel megismerhetik a biztonságos közlekedés alapjait. Egy játszótér és egy felnőtt tornapálya további élményeket nyújt a KRESZ-park mellett.

A KÁROLY-KILÁTÓHOZ érve fantasztikus kilátás nyílik a kétszintes tetőteraszról. Érdemes betérni a KŐHALMY VADÁSZATI MÚZEUMBA is, ahol interaktív eszközök segítségével
megismerhetitek, milyen gazdag a soproni erdők növény- és állatvilága. A múzeum melletti ERDEI ÉLMÉNYPARKBAN pedig
kipróbálhatjátok egyebek mellett a mezítlábas erdei ösvényt.
Innen körülbelül 4 km-re található az ERDŐ HÁZA ÖKOTURISZTIKAI LÁTOGATÓKÖZPONT ÉS VADASPARK, ahol a nagy-, és
apróvadakon kívül édesvízi halfajtákat láthattok akváriumokban,
illetve egy interaktív kiállítás és büfé fogad benneteket.

Amennyiben gyerekekkel érkeztek Sopronba, garantált,
hogy nem fogtok unatkozni!
Egy kis ízelítőt kínálunk - a teljesség igénye nélkül hogy élményekkel gazdagodva szívesen gondoljatok
vissza Sopronra és térjetek vissza hozzánk.

Egy fagyizást közben beiktatunk: a ZWINGER KÁVÉHÁZ „Csináld magad“ fagyiműhelyében álmaid fagyikelyhét állíthatod
össze, rengeteg feltét, öntet, cukorkák közül válogathatsz!
A BÁNYÁSZATI MÚZEUM ÉLMÉNYBÁNYÁJA a gyermekek
birodalma, ahol mindenki kis bányásszá válhat, felöltheti a bányászsisakot, vagy a farbőrt, lecsúszhat a bányába, közlekedhet
szűk és sötét vágatokban, utazhat csillében, kipróbálhatja a középkori vízkiemelő szerkezetet. Mindemellett új interaktív kiállítás vár benneteket!
Elég volt a gyaloglásból? Különleges élményjárművekkel járhatod be a várost és juthatsz ismeretekhez, csak keresd a Fő térről
induló SOPRONI KISVONATOT!

Az ERZSÉBET-KERT árnyas fái között sétálva átölelhetitek a
hatalmas mamutfenyőt, melynek ágai között és odvaiban élnek
a kert szárnyas tündérei. Ha megpillantjátok őket, kívánhattok
valamit!
Csodálatos a kilátás a városra a BÉCSI-DOMBRÓL, ahol szintén
egy egyedi játszótérre bukkanhattok. Legfőbb eleme az elkerített parknak a hatalmas SCARBANTIA ERŐD.
A soproni HARRER CSOKOLÁDÉMŰHELYBEN tárul fel a csokoládékészítés édesen titkos világa: ehhez nem kell mást tenni, mint bejelentkezni egy csokoládékóstolóra, mely során egy
kisfilmet is láthattok a csokoládékészítésről és kipróbálhatjátok
a csokoládé szökőkutat friss gyümölcsökkel.

