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Kirándulás az Alpokalján, Sopron és Kőszeg csodái 
(2 nap/1 éj) 
 
Időpont: 2021. május 8-9. 

  2021. szeptember 18-19. 

Utazás:  autóbusszal 

Elhelyezés: Hotel*** 

Ellátás:  reggeli 

1.nap Indulás Miskolcról a kora reggeli órákban, folyamatos utazás rövid pihenőkkel a fertődi 
Esterházy-kastélyhoz. Az 1770-ben elkészült kastély 126 szobájával, dísz- és zenetermével, pompás 
udvarával és parkjával kápráztatja el látogatóit. Ezután Sopronba utazunk, ahol a kanyargós utcák, 
a hangulatos terek, a házak boltíves kapui, míves erkélyei barangolásra hívnak a gyönyörű 
belvárosban. Sétánk során felkeressük a Főteret, a Szentháromság-szobrot, a Tűztornyot, a Kecske-
templomot, a Hűség-kaput, a városházát, a Storno- és Fabricius-házat. A városnézést követően 
szabadidő Sopron hangulatos belvárosában vagy a Harrer csokoládéműhely kínálatával 
ismerkedhetünk egy kóstolóval egybekötött előadás során. Este a szállások elfoglalása. 

2. nap Reggeli után a középkori hangulatú, bájos kisvárossal, Kőszeggel ismerkedünk: a Főtérről a 
Hősök kapuján belépve érkezünk az ország egyik legszebb terére, a Jurisics térre, ahol minden 
épületnek külön történelme van: a legrégebbi városháza, a Sgraffitós-ház, a Lábas ház, Európa 
legszebb patikája az Arany Egyszarvú Patikamúzeum. Meglátogatjuk a Jurisics várat, mely számos 
kiállítással vár minket. Ezt követően, a Kőszegi-hegység legnépszerűbb kirándulóhelyére, Velemre 
indulunk. Itt a Szent Vid-hegyen, Velem község felett őrt álló, fehér falú, piros tetejű kis kápolnát 
látogatjuk meg, ahonnan a panoráma is parádés. Késő délután ellátogatunk a Kőszegi-hegyég 
színfoltjaként ismert, a Cák melletti csodás gesztenyésben található, mesebeli zsúpfedeles 
pincesorra, mely ma skanzenként üzemel.  Késő délután hazaindulás, folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel, hazaérkezés az esti órákban. 

Részvételi díj:  28.900 Ft/, mely tartalmazza az autóbuszos utazás, 1 éj szállás, 1 reggeli költségeit 
és az idegenvezetést. 
Nem tartalmazza a belépőjegyek és az útlemondási biztosítás (részvételi díj 3 %-a) díját. 
 
Belépők: 
 

Fertődi Eszterházy-kastély: 

Felnőtt: 3500 Ft/fő 

Kedvezményes (diák/nyugdíjas): 1750 Ft/fő 

6 év alatt, 70 év fölött: ingyenes 

Jurisics vár: 

Felnőtt: 1600 Ft/fő 

Csoportos jegy (min. 20 fő felett): 1200 Ft/fő 

Kedvezményes (18 év alatt. 60 év felett): 1000 Ft/fő 

 A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek, kismértékben változhatnak.  

Kellemes, élményekben gazdag utazást kívánunk! 

 
 


