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Fertő-táj Világörökség Nap www.vilagoroksegnap.hu
www.fertotaj.hu

A 2001. decemberében világörökségi rangot nyert Fertő-táj képviselői 2003. május 18-án vehették át a világörökségi 
diplomát az UNESCO képviselőitől. Ennek emlékére minden évben megrendezzük a világörökségi napot, a Fertő-táj 
Világörökség Magyar Tanácsa és a Civilek a Fertő-tájért Egyesület közös szervezésében.

A Fertő-táj idén ünnepli világörökséggé nyilvánításának 15. évfordulóját.
A megnyitót Nagycenken 10 órai kezdettel a Széchenyi-emlékév tiszteletére 
a Széchenyi-kastélyban tartjuk.

Látogassák meg a tíz világörökségi településen ezen a napon kínált érdekes programjainkat! Idén a települési att-
rakciók mellett minden faluban egy-egy ősi mesterséggel is megismerkedhetnek. (Egyes helyszíneken a program 
ingyenességének előfeltétele az, hogy korábban már más programokon részt vettek! Lásd az egyes helyszínek melletti 
megjegyzést!) A részvételt az egyes programokon a helyi szervezők pecséttel igazolják. 
A kiállítások megtekintésének utolsó időpontja 16.30. A programokat 18.00 órai kezdettel Fertődön a Kulturális és 
Szolgáltató Központban (Fertőd, Bartók Béla u.5.) zárjuk. A résztvevők között, akik a nap folyamán legalább három 
település programján részt vettek, értékes nyereményeket sorsolunk ki, melyeket a rendezvény védnökei adnak át.        
A záró rendezvényen fellép a Soproni Testvériség néptánc együttes.

A Fertő-táj egyes vendéglátói szeretettel várják 10 és 18 óra között a Fertő-táj ízeire éhes vendégeket. (Az akcióban 
részt vevő éttermek listáját lásd a füzet végén)

A 2016.év védnökei: Csiszár Jenő rádiós és televízós műsorvezető, Faragó Beatrix WIBC profi világbajnok ökölvívó, 
Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő és Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgó, Eperjes Károly 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, Széchenyi Mihály, Csollány Szilveszter olimpiai, világ- és Európa-bajnok 
tornász, Bakos Piroska híradós műsorvezető és a Dirty Led Light Crew a Hungary’s got talent győztese
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FERTŐRÁKOS

SOPRON-BALF

Kőfejtés és kőfaragás
Helyszín: Fertőrákos, Fertőmeggyes felé vezető kerékpárút menti kőfejtő

Fertőrákos történeti és művészeti emlékei révén kiemelkedik a legtöbb magyar falu közül. Az egyetlen olyan magyaror-
szági község, amelyet városfal övezett, és püspöki palotája is volt. Szép természeti környezetben fekszik, és csaknem 
minden épülete műemlék. A település egyik nevezetessége a kőfejtő, melynek anyagát adó lajtamészkő keletkezése 
10-12 millió évre vezethető vissza. Ebben az időben a környéket a Pannon-beltenger borította. Sekély, meleg vizében 
éltek azok a mészvázas vörösmoszatok, amelyek hatalmas iszaptömeget hoztak létre. A mésziszapba rakódott bele 
sokféle állat teteme és növény maradványa. Ezek együttese alkotja a lajtamészkővet. A Világörökség Napon a kőfejtés 
és kőfaragás mint ősi mesterségek kerülnek bemutatásra. Lehetőség nyílik a kőfaragás kipróbálására. 
A Világörökség nap alkalmából a legalább 3 másik helyszínen már járt résztvevők ingyenesen tekinthetik meg a Püspö-
ki palotát. A részvételt a pecsétfüzet segítségével igazolhatják.

Borászat és eszközeinek bemutatása a Weninger Pincészetben
Helyszín: Sopron-Balf, Weninger pincészet, Balf, Fő u. 23.

Balf neve írásos emlékben először 1199-ben került említésre Farkasd néven. A település 1999-ben ünnepelte fennál-
lásának 800. évfordulóját. Híres gyógyhatású vizét már a rómaiak is ismerték.
Franz Reinhard Weninger 1979-ben született. Szülei szőlőbirtokán, a Közép-Burgenlandi Horitschonban nőtt fel, 
a tótól alig néhány kilométernyire, és még annál is közelebb a borhoz. Horitschonban nemcsak a borkészítés for-
télyait leshette el az édesapjától, de a saját magában munkálkodó szenvedélyes érdeklődést is felfedezhette. Miután 
elvégezte a klosterneuburgi borászati iskolát, egy ideig az olaszországi Schloss Sallegg, a kaliforniai Kendall Jackson 
/ Winwood Cellars és az ausztráliai Mundrakoona Estate pincészeteknél tanoncoskodott. A borral kötött  bensőséges 
ismeretséget a szülői fészek földrajzi közelsége iránti vágy követte, és 2000-ben az ifjú Weninger átvette a család balfi 
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birtokának  Amikor 1982-ben Franz Ludwig Weninger átvette szülei pincészetének irányítását, rengeteg tapasztalat volt 
a tarsolyában. A csupán 7 hektárnyi területen már azelső évben, 1983-ban kivívta a Blaufränkisch Kabinett elismerését. 
Karrierje sokatmondóanindult, a birtok mára elérte a 28 hektáros nagyságot, az elővigyázatos terjeszkedés mellett a 
minőség szempontokat mindig is szem előtt tartotta, ígynem véletlen, hogy hazai és nemzetközi szinten is mindig 
a legjobbak közétartozott. Habár a családi gazdaság nagyobb méreteket öltött, a mindennapokban mindenki kiveszi 
a részét, legyen az szervezőmunka, adminisztráció, hagyományosborászkodás, vagy új impulzusok, ötletek a fiatal 
családtagok részéről.

FERTŐBOZ
A település neve a bodza szóból származik. A táj termékeny talaja sok forrásával, a tó vizével ideális lehetőséget nyúj-
tott a letelepüléshez. Egyes feltevések szerint a rómaiak idején fürdőhely is működött itt. A település nevezetessége a 
Gloriett kilátó, melyet 1802-ben gróf Széchenyi Ferenc építetett József nádor (a magyar nemesi seregek vezére) látoga-
tása emlékére a templom fölötti dombon. Attól nyugatra csodálatos kilátás nyílik az egész vidékre.

Nád aratás, nád osztályozás, nádazás bemutatása, VNÁD Nádipari KFT. www.nadteto.hu
Helyszín: Fertőboz, Julianus-völgy 

A Fertő-tavi nádasok hasznosításához történelmi hagyományok fűződnek. Kezdetben, legelőként szolgáltak, majd 
építőanyagként nyertek egyre nagyobb jelentőséget. A hagyományos kézi aratás mellett a hatvanas évek közepétől 
megjelent az üzemszerű gépi aratás is. A figyelem a minőségi nád letermelésére irányult, megnőtt az öreg, avas nád-
területek kiterjedése. A letermelt nád kiszállítására kialakított mintegy 300 km-es főcsatorna- és keresztárok hálózat 
kiépítése megváltoztatva a nádasok természetes jellegét. A Fertő-tavi nádasok erős leromlása az alkalmazott helytelen 
aratási technológiák és a kísérő vízminőségi és áramlástani problémák együttes hatásával hozható összefüggésbe. 
A Fertő-tó Magyarországra eső, 75 km2 kiterjedésű nádasaira 2007-ben elkészült azok minősítése, mely alapján a 
tóterület 84 %-át borítja nádas, 16 % a szabad vízfelszín aránya. Kívánatos, hogy ez az arány ne romoljon tovább a 
szabad vízfelszín rovására.



2016-ban Magyarország leghíresebb személyiségének, gróf Széchenyi Istvánnak ünnepeljük születése 225. évfor-
dulóját.  Nagycenk 2016-ban is sok programmal várja a világörökség nap látogatóit. Régi és új látnivalók sokaságából 
válogathat az érdeklődő! 

Szövés, cirokseprű készítés és kosárfonás
Helyszín: Nagycenk, Alkotóház (a kastéllyal szemben)

Nagycenk egyik legrégebbi épületében, az egykori ispánlakásban, a ma Alkotóházként működő házban várják a 
nagycenkiek az érdeklődőket. Szövéssel, cirokseprű készítéssel és kosárfonással ismerkedhetnek meg a látogatók.

Régi mesterségek szerszám kiállítása
Helyszín: Nagycenk,Gráf-Műhely, Széchenyi tér 18. (templom mellett)

Gráf Gyula nagycenki asztalos mester kiállítása a Széchenyi tér 18. szám alatti kiállító teremben található. Műhelyből 
átalakított múzeum négy, lassan feledésbe merülő mesterség szerszámait mutatja be: ács, cipész, bognár, kádár.
Elsősorban a családján belüli egykori mester emberek szerszámait lehet megtekinteni, de van közöttük olyan is, amely 
felajánlásból, szorgos gyűjtőmunkából fakad. Nosztalgia fotózás korhű ruhákban és zsíros kenyér medvehagymával 
várja az érdeklődőket. A Világörökség nap alkalmából a legalább 3 másik helyszínen már járt résztvevők ingyenesen 
tekinthetik meg a nagycenki kastélyt. A részvételt a pecsétfüzet segítségével igazolhatják.

NAGYCENK

XV. Bodzavirág Fesztivál
Helyszín: Fertőboz, Julianus-völgy 
A hagyományos bodzaünnepen néptáncbemutatók, gyerekjátszóház, koncertek és bodzabál várja az érdeklődőket. 
Napközben bor és bodzából készült szörp és sütemény kóstolására van lehetőség..
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HIDEGSÉG

FERTŐHOMOK

Hagyományos piktoros mesterség
Helyszín: Hidegség, Toronhegyi Pajta (Nagycenk felől a domb tetőn)

Hidegség a nevét a “Dézsma pincében” fakadó hidegvízű forrásról kapta. Hidegség határában található az 1700-
1800-as években épült legendás csőszkunyhó, melyet Grubits János újított fel néhány éve. A hajlékból idegenforgalmi 
látványosságot varázsolt. A kunyhó mellett található, kiállításoknak, koncerteknek otthont adó pajtát 2002-ben Gru-
bits János hidegség lokálpatriótája és családja építette, mely Hidegség egyfajta kultúrcentruma lett, élettel telik meg 
a világörökségi napokon. Az idei évben a rendezvény alkalmából megtekinthető lesz a Toronhegyi pajta kiállítása, 
bemutatásra kerülnek a hagyományos piktoros mesterség eszközei és ki lehet próbálni a mintázást is.

Kosárfonás, kemencés rétes és hagyományos kenyérsütés
Helyszín: Fertőhomok, Tájház

Első írásos említése 1274-ben Praedium Humuky néven történt Csák bán és testvéreinek osztályos egyezségében. A 
község lakói többségükben a XVI. században betelepített horvátok. A helyi tamburazenekar és néptánc-együttes az ő 
hagyományaikat ápolja. Az idősebb korosztály ma is szívesen beszéli a horvát nyelvet, a fiatalok azonban már egyre 
kevésbé használják. A fertőhomoki tájház célja, hogy segítsen megőrizni és bemutatni a település sajátos kultúrájú 
múltját és hagyományait. Az épületet, mely az 1930-as tűzvész után épült, a település önkormányzata vásárolta meg 
és újíttatta fel tájház céljára 2001-ben. Világörökség napon megtekinthető lesz a tájház kiállítása, a tájház kemencéjé-
ben hagyományos kenyérsütésre kerül sor, helyi kosárfonó mesterek segítségével a kosárfonás eszközei, munkafo-
lyamatai, fogásai kerülnek bemutatásra. Az érdeklődők a rétes készítés rejtelmeibe is betekintést nyerhetnek.



A település Európa szerte híres gyógyhatású termálvizéről, termálfürdőjéről és gyönyörű környezetéről. Hegykő Ester-
házy-tulajdon volt 1771-ig, ekkor ifj. Esterházy-Miklós Széplak községért és a hegykői Széchenyi féle erdőért cserébe 
adta Hegykőt gróf Széchenyi Zsigmond özvegyének.

Kézi hímzés, csipkekészítés (varrás), csipke-kiállítás megtekintése, 
Helyszín: Hegykő, Csipkeház, Kossuth u./templom mellett/

Hegykő főterén, a Szent Mihály-templom közvetlen szomszédságában lévő, volt bíró ház felújítása 2015-ben 
befejeződött. A több, mint százesztendős egykori lakóházban höveji csipkemúzeum nyílt tavaly a Világörökség napon. 

Halászat, régen
Helyszín: Hegykő, Úsztató,  Fertő utca végén / templom melletti utca/

Az Úsztató: a Fertő utca végétől 100 m-re található,kb. 1 ha nagyságú természetes tó. Közvetlenül a templom melletti 
utcában érhető el a helyszín. Ezen a napon, szép természeti környezetben kerülnek bemutatásra a régi halászati esz-
közök. Lehetőség nyílik horgászásra horgászbottal gyermekeknek és távcsöves madárfigyelésre a tó melletti kilátóból.

Pálinka főzés
„Egy csepp pálinka” üzem /Fertő u.-ban, az Úsztatóval szemben található

Pálinkafőzde újonnan alakult, a tulajdonosok pálinka iránti rajongása hozta létre. Kellő odafigyeléssel és alázattal o-
lyan pálinkákat készítenek, melyek után komoly élmény marad a kóstolók ízlelőbimbóin. Világörökség nap alkalmából 
az érdeklődők nem csak megtekinthetik a pálinka főzőt, de meg is kóstolhatják - fizetős program !

HEGYKŐ
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Fertőszéplak a Széchényiek ősi családi sasfészke, a hazai barokk szakrális építészet igazi kincses doboza. Az egyedül-
álló kéttornyú templom az azt körülvevő kálváriákkal „Széplaki Hármas halom” néven vált ismertté. Velük szemben 
látható Széchenyi Ferencnek az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum meglapítójának, Széche-
nyi Istvánnak a Legnagyobb Magyar édesapjának szülőháza. Több házból álló falumúzeumunk egyedülálló módon 
mutatja be a régi Fertő-táji életformát.

Illatdíszek és virágdíszek készítése
Helyszín: Fertőszéplak, Lámpamúzeum, Soproni u. 13.

Haragovics József vasúti lámpákból álló magán gyűjteményét tekinthetik meg a látogatók Fertőszéplakon, a múlt 
század elején épült tornácos parasztházban. Régi korok szépségét idézik a különleges lámpák, amelyek 22 ország 
különféle vasútjain voltak használatosak. 251 db különböző lámpát tekinthet meg a látogató, melyek a világ szá-
mos vasúttársaságát jellemzik, Hollandiától Mongóliáig, illetve az Egyesült Államokig. Világörökség nap alkalmából 
ingyenesen megtekinthető a Lámpamúzem, a résztvevők organzából illatzsákot (levendula és rózsa), illatgolyót, 
hungarocellből virág mellé díszt és felakasztható díszt készíthetnek. 

Rózsából , levendulából , gyógy és fűszernövényekből virágdíszek, illatzsákok, gyógynövénycsokrok, pot - pouri  készítése 
Helyszín: Fertőszéplak, Tájházak, Nagy Lajos u. 31-39.

Fertőszéplakon a Nagy Lajos utca 31-39. sz. alatt találjuk azt az öt tájházat, amely a Fertő-menti paraszt-barokk épí-
tészet szép példája. A XIX. század végén épített széplaki utcasor legszebb öt épülete oromfalas és tornácos. A jel-
legzetes fűrészfogas beépítés a Kisalföld népi építészetének remeke. Az öt szomszédos épület helyreállításával az 
országban szinte egyedülálló módon őrizték meg a falu XIX. századi utcaképét is.1982-ben nyílt meg az a kiállítás, 
amely a Fertő-vidék magyar népességű falvainak életmódját, lakáskultúráját és gazdálkodását mutatja be az 1850 

FERTŐSZÉPLAK



Település fő nevezetessége az Esterházy-kastély épületegyüttese és a benne látható kortörténeti kiállítás, Magyaror-
szág egyik kiemelkedő turisztikai látnivalója. Mai formáját a 18. század második felében nyerte el, Esterházy Miklós 
herceg elképzelései alapján. A herceg idejében közel húsz év alatt alakult ki az épület, amely a bécsi Schönbrunn és 
a párizsi Versailles méltó párja. Az itt lakó Esterházy hercegek művészetpártoló tevékenysége révén a 18. század végi 
Magyarország egyik fő kulturális központja volt a kastély, melyet Magyar Versaillesnak is neveznek.

Régészet és Kastélylátogatás
Helyszín: Fertőd, Esterházy-kastély

A fertődi Esterházy-kastély épületegyüttese és a benne látható kortörténeti kiállítás Magyarország egyik kiemelkedő 
turisztikai látványossága. Mai formáját a 18. század második felében nyerte el, Esterházy (Fényes) Miklós elképzelései 
és tervei alapján. Több építész dolgozott rajta, mint Martinelli, Jacoby és Hefele Menyhért, de a műegyüttes alkotója 
lényegében Esterházy (Fényes) Miklós volt. A barokk épületegyüttes a maga korában egyedülálló építészeti jelenség-
ként értékelhető. Az itt lakó Esterházy kastély művészetpártoló tevékenysége révén a 18. század végi Magyarország 
egyik fő kulturális központja volt a kastély. „Magyar Versailles”-nak is nevezik. A kastély fénykora 1768-tól 1790-ig 
tartott. Az első nagyszabású ünnepséget 1770-ben rendezték, amikor a herceg bemutatta az udvartartását a bécsi 
arisztokráciának. A kastélyban egy lakosztályt tart fenn az állam az Esterházy családnak, azaz jelenleg herceg Esterházy 
Antal számára. A kastélyban a régészet mesterségével ismertetik meg a vendégeket. A Világörökség nap alkalmából 
a legalább 3 másik helyszínen már járt résztvevők ingyenesen tekinthetik meg a kastély múzeumot. A részvételt a 
pecsétfüzet segítségével igazolhatják.

FERTŐD

és 1950 közötti évekből. Az 5 helyreállított házban 7 önálló lakás található, amelyekben a Fertő-part és a környék 
életének írásos és tárgyi emlékeit tekinthetjük meg. Világörökség nap alkalmából rózsából , levendulából , gyógy- és 
fűszernövényekből virágdíszek, illatzsákok, gyógynövénycsokrok, pot - pouri  készítése a résztvevőkkel.
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Sarród (Sarród, Nyárliget, Fertőújlak) település a Fertő és a Hanság között elterülő kiemelkedésre épült. Határának 
legnagyobb része a tó elhagyott medrének peremére esik. A Fertő valamikor a kertek aljáig ért, jelenleg több kilo-
méterre esik a falutól. A falu életében fontos szerepet játszik a hagyományok tisztelete, ápolása és továbbadása.  
Ezt jól bizonyítja az, hogy a településhez köthető sás-gyékényfonás majdnem kizárólag Sarródi specialitás. Sásból, 
gyékényből lábtörlőt, padlógyékényt, szatyrot készítenek.

Kiemelkedő természeti értéke, látványossága az idén 25. születésnapját ünneplő Fertő-Hanság Nemzeti Park, amely-
nek magyarországi központja a Kócsagvár a település határában található.

Patkolás bemutatása, lovaglási lehetőség
Helyszín: Sarród, Széplak Lovasudvar

A családi vállalkozásként működő lovarda a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal határos területen helyezkedik el. Hazai és 
külföldi tapasztalatok felhasználásával a lovarda célja, hogy számos hasznos program kezdeményezőjévé váljanak, s 
általuk hozzájáruljanak a hazai lovas sport szélesebb bázisnak megteremtéséhez. Világörökség nap alkalmából egy 
igazi patkoló kovácsot nézhetnek meg a látogatók munka közben. Lovaglási lehetőség kicsiknek és nagyoknak.
Bővebb info: www.szeplaklovasudvar.hu

Szappanfőzés és mézeskalács készítés
Helyszín: Sarród, Tájház, Szeder u. 8.

Aki finom illatokra, ízekre vágyik annak Sarródon a tájházban a helye, két nőiesnek gondolt, de cseppet sem könnyű 
mesterség mutatkozik be nálunk, a mézeskalácsos és a szappanos. Helyben kipróbálhatóak ezen ősi mesterségek 
fogásai, lehet gyúrni, formázni, megszagolni, megtapintani, kóstolni. A program része a mesterségekhez kapcsolódó 
időszaki kiállítás is. 

SARRÓD



● Szappanos – Bemutatkozik a Réka Szappanműhely Bt.
Már a középkorban is működtek szappanfőző műhelyek: Sopron város legrégibb, 1379-ből való telekkönyvében talál-
tak említést egy  szappanos mesterről. A parasztság eleinte a vásárokon, később a helybeli vegyeskereskedésekben 
vásárolta a szappant.  A vásárolt szappant leginkább mosdáshoz használták, a ruha mosására fahamu és lúg szol-
gált egészen a múlt század végéig, a háziszappan készítése is elterjedt volt.A foglakozás során illatos fürdőgolyót, 
fürdősót… készíthetnek, ill. megvásárolhatók a szappanműhely termékei. 
● Mézeskalácsos - Ütőfás mézeskalács készítés
A mézeskalács készítés hagyományos változata a  keményfából faragott formák, úgynevezett ütőfák segítségével 
készült mézeseket jelenti. Az egyes műhelyek több tucat ütőfával is rendelkeztek, melyek gondos karbantartás mellett 
generációról generációra öröklődtek. Kedvelt minták voltak a  szív,a  huszár, a baba, bölcső, kar, olló, a kerek mézes 
tányér. Az ütőfás mézeskalács receptje eltér a ma használatos, puha, könnyű tésztát eredményező receptektől, fontos 
volt az eltarthatósága. Elsősorban ajándéktárgyként funkcionált, de emellett fogyaszthatók  is voltak. A foglalkozás 
során megismerkedhetnek ezekkel a fából faragott mintákkal, és az ütőfás mézeskalács készítés fortélyaival.

Szíjgyártó és nyerges mesterség
Helyszín: Sarród, Lászlómajor

A Fertő-Hanság Nemzeti Park területén lévő Lászlómajorban, az Esterházyak egykori majorsági központjában 
került kialakításra egy régi magyar háziállat-bemutatóval, valamint kiállításokkal fűszerezett új, nemzeti parki láto-
gatóközpont. Az egykori falusi életet bemutató látványgazdaság fő attrakcióját a régi magyar háziállatfajták jelentik. 
A patinás épületegyüttesben egy 120 főt befogadó konferenciaterem, a Fertő-táj és a Hanság természetvédelemét és 
gazdálkodástörténetét ismertető kiállítás található. Világörökség Napon a szíjgyártó és nyerges mesterség fogásaival 
lehet megismerkedni egy bemutató keretében. A helyszíni kiállításon a mesterség több egykor készült termékét is meg 
tudják tekinteni az érdeklődők.



Általános ügyelet: Taschner Tamás 20/775 68 04

Gyere és kerekezz velünk, a Fertő/Neusiedlersee kultúrtájon, 
nemzeti parki környezetben, ott ahol a nádasok között a kó-
csagok élnek! Egy kellemes túra szőlősorok között, borvi-
dékeken át, szikes tavakon keresztül, ahol megismerkedhetünk 
ezzel a csodálatos tájjal és élővilágával. Jó minőségű kerékpáru-
tak és egy jó csapat vár rád!

●  117 kilométer 
● vezetett túra 
●  frissítőpontok 
● szervizszolgálat 
● egészségügyi személyzet 
● gulyásparti



A FERTŐ-TÁJ VILÁGÖRÖKSÉG ÁLTAL AJÁNLOTT ÉTTERMEK, 
AHOL A TÁJ ÍZEIVEL ÉS KEDVES KISZOLGÁLÁSSAL 
VÁRJÁK ÖNÖKET

PANORÁMA ÉTTEREM
9494  Sopron-Balf, Fürdő sor 25.
Tel: 99/339 141
www.balfpanorama.hu
balf@t-online.hu

BALF

NYERGES VENDÉGFOGADÓ
9437 Hegykő, Nyárfa sor 8/a.
Tel: 99/376-744
www.nyerges-vendegfogado.hu
info@nyerges-vendegfogado.hu

TORNÁCOS ÉTTEREM
9437 Hegykő, Kossuth L. u. 74-78.
Tel: 99/ 540 210
www.tornacos.hu
info@tornacos.hu

HEGYKŐ

GRÁNÁTOS ÉTTEREM
9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2.
Tel: 99/370-944
www.rabensteiner.hu

FERTŐD



Általános ügyelet: Taschner Tamás 20/775 68 04

Nagycenk: 
Gráf műhely

Hegykő: 
Úsztató

Nagycenk: 
Alkotóház

Fertőszéplak: 
Lámpamúzeum

Nagycenk: 
Széchenyi-kastély

Fertőszéplak: 
Tájház

Fertőrákos
Meggyesi  út

Fertőd: 
Esterházy-kastély

Balf 
Weninger Pincészet

Sarród: 
Tájház

Fertőboz: 
Juliánusz-völgy

Sarród: 
Széplak lovasudvar

Hidegség: 
Toronyhegyi-pajta

Sarród: 
Lászlómajor

Fertőhomok: 
Tájház

Név: ......................................................   Cím: ..............................................................................................
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