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A kultura   ut jain
www.visitsopron.com

Sopron környéke is számtalan kulturális élményt kínál. Fertődön 
az ESTERHÁZY-KASTÉLY impozáns épülete és hatalmas kertje 
fogad benneteket. Részt vehettek egy kastélytúrán, de a rózsa-
kertet se hagyjátok ki! Akár az ESZTERHÁZI EXPRESS élmény-
vonattal is felfedezhetitek a kastély csodálatos parkját.

A félóránként induló vezetett kastélytúrák a nyári ebédlő- 
sala terrena-hercegnéi előszoba, majd Haydn-terem-Apolló-te-
rem útvonalon, a Lakk-kabinet-Kastélykápolna, majd az „Ester-
házyak mesélő kincsei” kiállítás érintésével tárják fel a kastély és 
a barokk-rokokó kor fényűző világát a látogatók előtt. A naponta 
induló „Barokk színháztörténeti túra” Pietro Travaglia életművét 
és a felújított MARIONETTSZÍNHÁZAT mutatja be, majd körpa-
norámás vetítésen elevenedik meg a XVIII. századi Eszterháza.

Fertőrákoson a BARLANGSZÍNHÁZ kiváló akusztikájú termében 
nívós előadásokat láthatunk és hallhatunk, a Kőfejtő kiállítását és 
a Sziklai Benge tanösvényt is érdemes megtekinteni, végigjárni, 
nagyon különleges mindkettő. 
Az esti órákban a Soproni Petőfi Színház vagy a Fertőrákosi Bar-
langszínház programjai teszik teljessé az élményekkel teli napot.

4. NAP
Regionális felfedezések: Fertőd, Esterházy-kastély

 Fertőrákos, Barlangszínház

Ha még több élményre vágysz,
látogass el weboldalunkra: 

www.visitsopron.com 



Ki ne ismerné a TŰZTORNYOT, Sopron jelképét, melynek erkélyé-
ről páratlan kilátás nyílik a városra? Sopron Fő terén áll a bencés 
templom, közismert nevén KECSKE-TEMPLOM. A legenda sze-
rint egy kecske által talált kincsből épült a templom, a valóság-
ban azonban egy gyilkossági ügy van a háttérben. Ugyanis a gyil-
kosságot elkövető Geissel (magyarul: Kecskés) Henrik maga vagy 
családja vezekléséül adományozta a pénzt a templom tornyának 
építésére. Érdemes végigmenni a VÁRFALSÉTÁNYON, keskeny, 
hangulatos, macskaköves utcákon sétálva elmerülni a jelenben.
Sopron belvárosa alatt, 4 és fél méter mélyen egy római kori város, 
SCARBANTIA terül el, melynek egy részletét a Tourinform iroda 
alatti régészeti bemutatóhelyen lehet megtekinteni. 

A Fő téren található PATIKA MÚZEUM az ország első gyógyszeré-
szeti múzeuma, 1968-ban nyílt meg. Az egykori gyógyszertár bú-
torzata látható, illetve a város egyéb gyógyszerészeti és részben 
orvosi emlékeit is tartalmazza a gyűjtemény. 

A középkori Ó-ZSINAGÓGA különleges értékű, hiszen Euró-
pa-szerte csak három középkori zsinagóga ismert, ahol a hármas 
tagolás eredeti formában maradt fenn (férfizsinagóga-asszony-
zsinagóga-rituális fürdő).

1. NAP
Belvárosi séta: Tűztorony  Kecske-templom
Várfalsétány  Scarbantia Fóruma  
Patika Múzeum  Ó-zsinagóga

A poncichter-gazda negyed kimagasló turisztikai látványossága a 
SZENT MIHÁLY TEMPLOM ÉS LÁTOGATÓKÖZPONT. A templom 
méreteivel és arányaival a Budavári Mátyás-templom után az or-
szág legjelentősebb gótikus alkotása.

Egy XIX. század végi iparos-gazdapolgár pékcsalád életmódjába 
nyerhetünk betekintést a PÉK-HÁZBAN, ahol már a XVI. század-
ban is pékműhely üzemelt. 

Közép-Európa második leghosszabb tere, a DEÁK TÉR árnyas 
padjaival, szökőkútjaival, játszóterével kiváló kikapcsolódási, pi-
henési helyszín a belvárostól karnyújtásnyira.

Itt találjuk a csodás LENCK-VILLÁT, a Soproni Múzeum különle-
ges kiállítóhelyét. A kiállítás műfaja néprajzi, de merőben eltér a 
megszokottól. Arról mesél, hogy hol és hogyan találkozik össze a 
kézműves és a városi nagypolgár életvilága. Az elbűvölően szép 
nagypolgári villaépületben a múzeum néprajzi gyűjteményének 
tárgyai, a kézműves műhelyek világa elevenednek meg, régi mes-
terségek kelnek életre. A cselekmény pedig egy családi esküvő, 
amely megidézi a kor illemét, öltözködési, étkezési és viselkedési 
szokásait: a villát benépesítő nagypolgári család és személyzetük 
lázasan készülődik lányuk, Liza esküvőjére, járják a műhelyeket, 
hogy a nagy napra, mikor az ifjú pár örök hűséget esküszik egy-
másnak, minden készen álljon.

2. NAP
A belvárostól karnyújtásnyira: Szent Mihály 
Látogatóközpont  Pékmúzeum  Lenck-villa

3. NAP
Egy nap a szabadban: Taródi-vár  Villa sor  
Sopronbánfalva, Kolostor 

Sopron talán legkülönösebb látnivalója a Bolondvárként, Bagoly-
várként is elhíresült TARÓDI-VÁR. Nagyrészt egyetlen ember, 
Taródi István 50 évi keze munkáját dicséri, aki 150 vasúti kocsira 
való követ és téglát épített bele a falakba.

Az Alsó-Lőverekben a VILLA SORON sétálva a 19-20. század 
fordulóján épült, jellegzetes egy vagy kétszintes, alpesi stílusú 
villákat csodálhatjuk meg.

A Szentek Lépcsőjén keresztül vezet az út SOPRONBÁNFALVI 
PÁLOS-KARMELITA KOLOSTORBA ÉS MENNYEK KIRÁLYNŐ-
JE TEMPLOMBA. A mai Sopronbánfalva településen, 1441-ben 
Szent Farkas tiszteletére egy kis kápolnát emeltek, amit egy pá-
los remete gondozott, s pár év múlva megtelepedtek rendtársai 
is. A templomot a kolostorral együtt a pálos kolostor alapítása 
körüli időben, 1482 táján kezdték építeni. Itt került elhelyezésre 
a czestochowai Fekete Madonna kegykép legkorábbi magyaror-
szági másolata.

SEGÍTÜNK NEKED A 
TERVEZÉSBEN!

NÉHÁNY NAPOT SOPRONBAN ÉS  
KÖRNYÉKÉN TÖLTESZ?

Egy kis időutazásra invitálunk benneteket! 

A történelem számos csodát mesél nektek  

Sopron épületeiről, parkjairól, programjairól.  

Egy kis ízelítőt kínálunk - a teljesség igénye nélkül –, 

hogy élményekkel gazdagodva szívesen gondoljatok 

vissza Sopronra és térjetek vissza hozzánk!


