Ausztria I. – Esterházy vár
2017. szeptember 30-október 1. (szombat-vasárnap)
Ára 23 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, a belépők és tárlatvezetések, a vacsora, a
szállás, a reggeli díjait és a biztosítást.

2017. szeptember 30.
Indulás: Kozármisleny 5.00 Felszállási lehetőség Pécs, Dómus parkoló 5.15.
Közben megállás Zalaegerszegen 1 órára
Érkezés Myrafälle szurdok 12.00

A Myrafälle http://www.myrafaelle.at/
Ausztriában, Muggendorf mellett egy igazi kis ékszerdobozra bukkanunk. A Myra-patak egy
szurdokban, óriási sziklák között zúdul le több, kisebb vízesés formájában, körülbelül 600
méteren át.. A vízeséseket egy kitáblázott témaút mentén, jól kiépített fahidakon és lépcsőkön
járhatjuk be.

Indulás: Myrafälle szurdok 13.45
Érkezés Frakno 15.30

A fraknói vár tárlatvezetéssel http://esterhazy.at/hu/fraknovara/index.do
Várlátogatás a fegyvergyűjtemény megtekintésével
Fraknó vára Burgenland egyik legismertebb jelképe. A Rozália-hegység nyúlványán
már messziről feltűnik domináns épületkomplexuma.
A középkori várat a Nagymartoni grófok építtették, akik új lakhelyük után „Fraknó urainak”
is nevezték magukat. Ebből a korszakból származik a Nagymartoni grófok címerével díszített
öregtorony, illetve a nagy torony is. 1450 körül kihalt a család férfi ága, és a vár 170 évre a
Habsburgok tulajdonába került, akik azt Weißpriach és Hardegg grófjainak adták zálogba.
Ebben az időszakban a várban nem történtek jelentős építészeti változtatások.
Mivel Esterházy Miklós az északkelet-magyarországi munkácsi uradalmat átengedte Bethlen
Gábor erdélyi fejedelemnek, cserébe 1622-ben II. Ferdinánd császártól megkapta Fraknó
várát és az uradalmat, amely négy évvel később az örökös grófi címmel együtt örökölhető
birtokká vált. Gróf Esterházy Miklós nádor ezután elkezdte a düledező vár hatalmas
erődítménnyé való bővítését. Elkészült az alaposan megerősített bástyaöv, 1632-től a
várkápolnán, 1642-tól pedig a kincstáron, illetve az új lakószárnyakon dolgoztak.

Fia, Pál a XVII. század második felében Domenico Carlone tervei alapján és a hercegi
építőmester, Simone Retacco kivitelezésében kezdte el a fellegvár kiépítését. Az építési
munkálatok során a művészi elemekre is nagy hangsúlyt fektettek: az ellenálló erődítményt
dekoratív falfestmények, szobrokkal díszített főkapuk, egy barokk lovas szobor, valamint egy
1707-ben felfüggesztett, 2,5 m hosszú krokodil is ékesítette. Pál herceg halála után az
erődítmény rendeltetése is megváltozott: már nem biztonságos lakóhelyként, hanem
kincstárként, levéltárként és a hercegi csapatok fegyverarzenáljának őrzőhelyeként szolgált.

Indulás: Frakno 17.45
Érkezés Szombathely 19.15

Szállás: 1-2-3 ágyas szobákban vacsorával és reggelivel.

2017. október 01.
Indulás: Szombathely 8.00
Érkezés Kőszeg 8.30

Kőszeg – 2 órás városnézés idegenvezetővel

- http://www.utazzitthon.hu/koszeg-

latnivalok.html

Kőszeg egy 12 000 fős hangulatos kisváros Magyarország nyugati határszélén. Történelmi
belvárosa, felújított terei rengeteg látnivalót és érdekességet kínálnak az ide látogató
turistáknak.
Gazdag történelméből kiemelkedik az 1532-es török ostrom, amikoris a maréknyi várvédő
Jurisics Miklós vezetésével visszaveri a százezres török hadsereg támadását.
Kőszegen található Magyarország három patikamúzeumából kettő, de mindenkinek látnia kell
a vármúzeumot vagy a kilátást a Hősok-tornyából. Ugyancsak Kőszegen található
Magyarország legkisebb lakóháza is.
10.30-14.30-ig szabad program
Indulás: Kőszeg 14.30
Érkezés Pécs, Dómus parkoló 19.45, illetve Kozármisleny 20.00

Jelentkezés és bővebb információ: Palotai János (06-30/48-777-38)
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny

Kőszeg néhány látnivalója:
Jurisics vár: http://jurisicsvar.hu/

• Belépőjegy: 1.200.-Ft
• Csoportos jegy, min. 20 fő felett: 960.-Ft/fő
• Kedvezményes jegy (18 év alatti és 60 év
feletti, mozgássérült és egyéb fogyatékos): 800.Ft
KŐSZEG - Napi múzeum bérlet mely érvényes
a Jurisics várba, a Tábornokházba (Jurisics tér 4.)
és az Arany Egyszarvú Patikamúzeumba (Jurisics
tér 11.)
• Teljes áru belépőjegy: 2.000.-Ft
• Csoportos jegy, min. 20 fő felett: 1.600.- Ft/fő
Kedvezményes jegy (18 év alatti és 60 év feletti,
mozgássérült és egyéb fogyatékos): 1.300.- Ft

Kőszegi Városi Múzeum (Tábornokház ‐ Hősök tornya)
(Jurisics tér 6. Tábornokház)
Kőszeg azon ritka városok közé tartozik, amelyek középkori városfala még áll,
városszerkezete nemigen változott. E több száz éves városfal részét képezte az egykori Árpádkori déli kapu, melynek helyén az 1932-ben épített Hősök Tornya, a város jelképe áll, mellette
található a Tábornokház, mely ma a Városi Múzeum központi épülete.
A Kőszegi Városi Múzeumban (Tábornokház)
a kőszegi kézművesipar történetét bemutató
kiállítás található. A kiállítás az országban
egyedülálló, hasonlót, legközelebb csak
Prágában lehet látni. Kőszeg az egyetlen olyan
település, ahol egy több éven át tartó szervezett
gyűjtést követően a helyi műhelyek teljes
felszerelésükkel kerültek a múzeumba. Az
épület első emeletén enteriőrszerűen bemutatott
műhelyeket összetartozó műtárgyakkal
rendezhették be. Ezen műhelyek (nyerges és
szíjgyártó, cukrász, mézesbábos, hentes, fésűs, órás, könyvkötő, kéményseprő, lakatos,
borbély, takács, fényképész, asztalos) mindegyike a Kőszegen egykor élt és dolgozott
mesterek hagyatékaként kerültek megőrzésre, így a tárgyak olyan személyekhez köthetők,
akiket a helybeli lakosok még ismerhettek is. A mai Kőszegen is sokan jártak még például
Püsky bácsihoz fagyizni vagy cukorkáért, akinek egykori cukrászdája helyén ma már
kerékpáros bolt működik. Az enteriőrszerűen kialakított tárlatot a céhtörténeti kiállítás
céhládái, mesterlevelei, artikulusai, a Mária Terézia által alapított rajztanoda diákjai
életkorukat meghazudtoló rajzai és egyéb figyelemfelkeltő tárgyak színesítik.

A nyugat‐dunántúli patikák történetéből
(Jurisics tér 11.)

Az Arany Egyszarvú Patikában látható
kiállítás Vas megye 17-19. századi
polgári és szerzetesi patikáinak
emlékeiből mutat be válogatást a 18.
századi állapotnak megfelelően
helyreállított egykori patikaépületben.
A múzeumba betérő látogatók
megtekinthetik a hazai viszonylatban
egyedülálló szárítópadlást vagy
drogpadlást, ahol a patikusok egykor
a gyógyszerek előállításához
szükséges gyógynövényeket
szárították, ezt tesszük mi is a
rekonstruált ládafiás szárítópolcozaton, így mai napig a száradó friss növények
kellemes illatta lengi be a drogpadlást.
A múzeum belső udvarán található a barokkos kialakítású patikakert, melyben a 17.
században gyógynövényként használatos növényekből mutatunk be közel nyolcvan
félét.

Főnix‐Ház ‐ Szamos Marcipán Múzeum
Cím: 9730 Kőszeg, Rajnis utca 9
Szamos Marcipán Mesegaléria és Várak Tájak Borok
Több, mint egy évtizede nyílt meg
Kőszegen, a Főnix Házban a Szamos
Marcipán Mesegaléria. A Jurisics vár
Elővárának szépen felújított termeiben a
meseirodalom kedvelt alakjai szinte életre
kelnek – marcipán szobor formában.
Látható itt Pöttöm Panna, a tücsök és a
hangya, az aranyszőrű bárány, Lúdas
Matyi, Csipkerózsika és sorolhatnánk még
sokáig.
A Főnix Ház nemcsak látnivalót nyújt: A
Szamos Marcipán külföldön is híres
marcipán édességei és finomdesszertjei
Főnix Ház édességboltjában meg is
vásárolhatók. Nyugat-Dunántúlon a legnagyobb választékban.

Belépődíj: felnőtteknek 400, ‐Ft, nyugdíjasoknak 300,
Nyitvatartás:
Hétfő – vasárnap: 10:00 – 17:30
Télen: 10:00 – 17:00
Felnőtt: 400 Ft
Várak Tájak Borok
A galéria pinceszinti négy termében 2011. május 15-től László János és Vígvári Tamás légi
fotói és 3D-s képei segítségével 70 magyarországi vár ismerhető meg, hozzájuk kapcsolódva
pedig hazánk sok borvidéke és számos bora az ország keleti csücskétől a nyugati végekig
200.- Ft letéti díj ellenében a kiállítás megtekintéséhez 3D-s szemüveget biztosítunk.

