
Kastélyok, várak, sziklák, kövek, vízesések, zene és bor 

Ausztriai kalandozások 1. Burgenland 

2019. szeptember 25-29. 
 

A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete nevében sok szeretettel várjuk az érdeklődőket a 2019. 

szeptember 25–29. között megrendezendő tanulmányútra Burgenlandba. 

A mai Burgenlandot három egykori magyar vármegye (Moson, Sopron és Vas vármegyék) nyugati részeinek 

összeolvasztásából hozták létre. Magyar elnevezése "Várvidék”, tehát sok-sok vár és kastély szerepel útitervünkben. 

Liszt és Haydn emlékeit is megnézzük, hallgatjuk, Eszterházi kincsek után kutatunk, és még egy bányába is 

leereszkedünk. Gyönyörű vízeséseket csodálhatunk meg vadregényes szurdokokban, egy titokzatos vallást és véres 

legendákat is megidézünk. Ijedtségünkön jófajta soproni borokkal tehetjük túl magunkat. Utunkon Bíró Gábor, az érdi 

Vörösmarty Gimnázium történelem-földrajz szakos tanára fog kalauzolni bennünket. 

RÉSZLETES PROGRAM: 

1. nap: Indulás Szegedről 6 órakor a Rákóczi térről. Pihenőkkel (Inárcs, Érd, Győr) 

Fertőd Eszterházy kastély – Nagycenk Széchenyi kastély és Mauzóleum – Sopron szállás elfoglalása – 

Sörházdombi kilátó 

Borkóstoló és vacsora a Taschner Pincészetben 

2. nap: Páneurópai Piknik emlékműve – Haydn városa, Kismarton: Esterházy-kastély, városi séta, Haydn-

Templom – Muggendorf: a csodálatos Myra-vízesések (Myrafälle) és Alsó-Ausztria legvadabb és 

legérdekesebb szurdoka, a Steinwandklamm 

Sopron Koronázó-domb – Virágvölgy (szép kilátás) 

Vacsora a szállodában 

3. nap: Doborján Liszt-ház - Léka vára, a Kanizsay-, Nádasdy-, Esterházy-családok vára - Fraknó vára és 

kincstára - túra a Rozália-kápolnához 

Vacsora a szállodában 

4. nap: Fertőrákosi Kőfejtő és a titokzatos Mithras-szentély – a Hohe Wand Natúrpark kilátópontjai 

Borkóstoló és vacsora a Bónis-Reitter vagy az Ottó Pincészetben 

5. nap: Városszalónak (Stadtschlaining) ódon vára - Borostyánkő (Bernstein) Sziklamúzeum 

(Falsteinmusem): Nemesszerpentin bánya, féldrágakő gyűjtemények - Németújvár (Güssing) a Batthyány-

család ősi fészke. 

Hazautazás Balatonlelle, Érd, Inárcs pihenőhelyekkel. Érkezés Szegedre a késő esti órákban. 
 

A kirándulás költsége: 62500 Ft + a belépők: kb. 80 € + 6900 Ft (felnőtt), 4900 Ft (nyugdíjas), 2900 Ft 

(70 év felettiek és MKE kártyával rendelkezők) 

Ez fedezi a 4 éjszakai szállást, a 4 reggeli, 2 vacsora a szállóban, a két borvacsorát, a nemzetközi 

előírásoknak mindenben megfelelő, kényelmes autóbusz költségeit, a belépők árát, a szervezés díját. 

A CSMKE 2500 Ft-ot térít a tagjai számára. 

Hivatalos pénznem: forint és euró. 

Szállásunk: a 3 csillagos Hotel Szieszta, Sopronban, félpanziós ellátással, szállodai wellnesshasználattal, 

belépővel a közeli Lővér uszodába, 2 ágyas szobákban (házaspároknak) és 3 ágyas szobákban. 

(https://hotelszieszta.hu/) 

Szükséges úti dokumentum: érvényes útlevél vagy személyazonossági igazolvány, MKE igazolvány a 

kedvezményes belépőkhöz) 

Biztosítás: egyénileg kiváltott Uniós Egészségügyi Kártya (ingyenes), csoportos biztosítási kiegészítéssel (ezt 

majd szeptemberben intézzük annak, aki kéri) 

Jelentkezés: 2019. június 25-ig 20.000,- Ft előleg befizetésével a szervezőknél (lásd lap alján). (Ezután 

előleget csak akkor tudunk visszaadni, ha sikerül az illetőnek maga helyett mást találni!) 

a 2. részletet (20.000,- Ft) július 25-ig, 

a 3. részletet (22.500,- Ft) augusztus 24-ig 

a 4. részletet (belépőjegyek ára) szeptember 16-ig kérjük befizetni a szervezőknél. 
 

Jó utat, jó időt és szép élményeket kívánunk! 

 

A szervezők: Nagy Zsuzsanna, Oros Sándor 

Somogyi-könyvtár 

6720, Szeged, Dóm tér 1-4. 

Tel.: (62)425-525 ; Fax: (62)426-521 

E-mail: nagy.zsuzsa@sk-szeged.hu, 

 oros.sandor@sk-szeged.hu 
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