EGYNAPOS KIRÁNDULÁSOK
Klosterneuburg – Bécs
2017.03.15., 06.03., 09.02.
Indulás Szombathelyről, Sopronból, utazás az ausztriai Klosterneuburgba. A 900 éves Ágoston-rendi
kolostor impozáns barokk épületében őrzött műkincsek világhírűek, különösen a 12. századi verduni
oltár. Az apátságot helyi vezetéssel, szakrális túra keretében tekintjük meg. Márciusi dátumunknál
ezután az apátság üvegházába látogatunk, amely Nemzetközi Orchidea Kiállításnak ad otthont. 1200
m²-en, mesterségesen kialakított őserdei környezetben láthatjuk a kertészetek által kiállított
virágkülönlegességeket. Ezután Bécsbe utazunk. Buszos városnézés után séta a belvárosban (Opera,
Stephans Dóm, Hofburg, Hősök tere, Mária Terézia tér, Parlament). Szabadidő után hazautazás,
érkezés az esti órákban Sopronba, majd Szombathelyre. (A márciusi dátumnál a bécsi buszos
városnézés után szabadidő, majd hazautazás.)
Részvételi díj Sopronból: 7.100,- Ft/fő
Belépők: kb. 11,- EUR / 17,50 EUR (március)

Kirándulás Wachauban
2017.05.01., 07.01., 09.09., 10.21.
Indulás Szombathelyről, Sopronból a reggeli órákban. Utazás Ausztriába. Első megállónk Schallaburg,
ahol a gyönyörű, itáliai stílusú reneszánsz várkastélyt nézzük meg helyi vezetéssel, majd sétát
tehetünk szépen kialakított kertjében. Továbbutazunk Melkbe, ahol hajóra szállunk. Spitz városáig
utazunk a folyón, miközben gyönyörködhetünk a wachaui táj látványában. Busszal folytatjuk utunkat
Dürnsteinig, a festői kisvárosban régi házak, boltok, borozók között sétálhatunk. Majd Kremsbe, a
Dunakanyar keleti kapujába érkezünk. Óvárosa a világ kulturális örökségének része. Rövid szabadidő
után hazaindulunk, az esti órákban érünk Sopronba, majd Szombathelyre.
Részvételi díj Sopronból: 8.900,- Ft/fő
Belépők: kb. 14, EUR, hajójegy kb. 17,- EUR

Minimundus és a Wörthi-tó
2017.04.29., 07.25., 09.16.
Indulás a kora reggeli órákban Sopronból, Szombathelyről. Utunk először a klagenfurti
Minimundusba vezet, ahol a világ legszebb látványosságainak kicsinyített másolatát csodálhatjuk
meg. A 26.000 m2-es parkban bemutatásra kerül a világ 170 híres épülete, vonata, hajója, építménye,
köztük a budapesti Halászbástya is. Délután utazás a tó partján található 54 méter magas kilátóhoz. A
Pyramidenkogel a tenger szintje felett 851 méter magasan áll és gyönyörű panorámát nyújt a tóra és
környékére. Ezután megnézzük Maria Wörth városát, mely a Wörthi-tó egyik üdülőközpontja, séta a
tóparton. A busz a délutáni órákban indul haza. Érkezés a késő esti órákban Szombathelyre, majd
Sopronba.
Részvételi díj Sopronból: 8.200,- Ft/fő
Belépők: kb. 20,- EUR

Egy nap a Fertő-tó körül
2017.05.20., 06.18., 08.26., 10.23.
Indulás Szombathelyről és Sopronból. Utazás a fertőrákosi kikötőbe, ahol hajóra szállunk és a Fertőtó keleti, ausztriai oldalán található Illmitz-ig utazunk. Útközben a Fertő-Hanság Nemzeti Park
természeti szépségeit csodálhatjuk. Az illmitz-i kikötőből romantikus lovaskocsikázás során
szemlélhetjük meg a szőlőültetvényeket és a Nemzeti Park ausztriai peremzónáját. Ezután
autóbusszal folytatjuk utunkat Potesdorfba, séta a 4 km hosszú tóparti stranddal rendelkező
településen. Frauenkirchenben a barokk bazilikát tekintjük meg, melyet az Esterházyak építtettek és
híres búcsújáró hely, majd látogatás Purbach-ban (Feketeváros), ahol a török legendáját ismerhetjük
meg. Utolsó állomásunk Ruszt, ahol városnéző séta keretében ismerkedünk a hangulatos
„gólyás”településsel. Érkezés Sopronba és Szombathelyre az esti órákban.

Részvételi díj Sopronból: 6.300,- Ft/fő

Belépők: kb. 6,- EUR, hajójegy kb. 2.100,- Ft

Burgenlandi barangolás hajózással
2017.04.16., 07.08., 08.20., 10.01.
Indulás Szombathelyről, Sopronból, utazás Ausztriába. Fraknó vára az 1300-as években épült magyar
végvárként. A XVII. század eleje óta az Esterházy család tulajdonában lévő vár a híres
műgyűjtemények trezorjaként szolgál. A várlátogatás után utazás Kismartonba. A 350 éve az
Esterházy-család birtokában található kastély Burgenland egyik legismertebb jelképe. Kiállításának
megtekintése során betekintést kapunk az épület mozgalmas építéstörténetébe és a hercegi család
fényűző életmódjába. Majd utazás Közép-Európa harmadik legnagyobb állóvízéhez, a Fertő-tóhoz.
Ruszton városnéző séta a gólyák városában, majd Mörbischen hajóra szállva a vízről csodálhatjuk
meg a Fertő táj szépségét. A fertőrákosi kikötőből autóbusszal utazunk vissza Sopronba, majd
Szombathelyre, érkezés az esti órákban.
Részvételi díj Sopronból: 6.300,- Ft/fő
Belépők: kb. 22,- EUR, hajójegy kb. 2.100,- Ft
Operaelőadás Szentmargitbányán
2017.08.19.
Indulás a kora délutáni órákban Szombathelyről és Sopronból, utazás Ausztriába. Az előadás előtti
ráhangolódást a kismartoni Esterházy udvar atmoszférája biztosítja, ahol kastélyvezetés során
megtekintjük a hercegnői lakosztályokat, a Haydn Termet és a kápolnát. Majd indulás a
Szentmargitbányai kőfejtőbe. Fakultatív programként bepillanthatunk a kulisszák mögé (min. 20
főnél 5,- EUR/fő), majd Verdi operaklasszikusát, a Rigolettot tekintjük meg Európa legnagyobb
természetes színpadán. A kőfejtő sziklás, hasadékos tájával lélegzetelállító díszletet teremt a nagy
olasz operának. Előadás után hazautazás, érkezés az éjszakai órákban Sopronba, majd
Szombathelyre.
Részvételi díj Sopronból: 18.900,- Ft/fő
Belépők: kb. 11,- EUR
A részvételi díj tartalmazza az előadás jegyárát a legkedvezőbb árú kategóriában.

Baden - Myrafälle – Bécsújhely
2017.06.05., 08.05., 10.08.
Indulás Szombathelyről, Sopronból. Utazás a Bécstől délre található Badenbe. Városnézés a
termálvízéről híres településen, ahol Európa egyik legszebb és legnagyobb kaszinója is található.
Könnyű séta a 8 hektáros Doblhoffparkban, melynek csodás rózsakertjében júniusban és októberben
virágoznak a rózsák. Ezután továbbutazás a Myrafälle-vízeséshez. A romantikus, erdős túraterületen
kb. 20 fahíd vezet végig a vízesések körül, miközben gyönyörködhetünk a vízzuhatagokban.
Bécsújhely főtere a Szentháromság-szoborral igazi ékszerdoboz. Legjelentősebb épülete a
prépostsági főplébánia-templom, azaz a Dóm, kettős tornyával. A 12. században épült Babenberg
hercegi vár 1752 óta a Mária Terézia Katonai Akadémiának ad otthont. Hazautazás, érkezés Sopronba
és Szombathelyre az esti órákban.
Részvételi díj Sopronból: 6.500,- Ft/fő
Belépők: kb. 4,- EUR

Morva kastélyok
2017.06.04., 08.20., 09.23.
Indulás Szombathelyről, Sopronból a kora reggeli órákban. Utazás Csehország keleti részére,
Morvaországba. Úti célunk az UNESCO Világörökség részét képező Lednice - Valtice kultúrtájon
található két romantikus mesekastély. Először a valticei kastélyt látogatjuk meg, mely a
Liechtensteinek 17. századi családi rezidenciája. A vadászkastély többek között borospincéiről is
nevezetes. Ezután a Lednice várkastély páratlan szépségű épületegyüttesét tekintjük meg.
Lehetőségünk lesz az üvegházat felkeresni, gyalogosan vagy hajóról megcsodálni a gigantikus park

szépségét. Ha megtesszük a park 60 m magas minaretjének lépcsőfokait, lenyűgöző panorámában
lehet részünk. Hazautazás, érkezés Sopronba és Szombathelyre a késő esti órákban.
Részvételi díj Sopronból: 8.500,- Ft/fő
Belépők: kb. 490,- CZK

Bécs – Pozsony hajóval
2017.05.13., 07.15., 09.30.
Indulás Szombathelyről, Sopronból a reggeli órákban, utazás Bécsbe. Séta a Stephansdom,
Kärtnerstrasse, Graben környékén, vagy látogatási lehetőség egy aktuális kiállításon. Ezután
autóbuszos városnézés a Ringen: Staatsoper, Maria-Theresien-Platz, Parlament, Hofburg, Városháza,
Egyetem. Hajóra szállunk a Dunán és innen élvezhetjük az alsó-ausztriai táj szépségét. A kora délutáni
órákban érkezés Pozsonyba, ahol felkeressük a történelmi belváros nevezetességeit és magyar
emlékeit: Szt. Márton Székesegyház, Mihály-kapu, az Országgyűlés épülete, Prímás Palota, Vigadó, Fő
tér. Szabadidő után hazaindulunk, érkezés Sopronba és Szombathelyre az esti órákban.
Részvételi díj Sopronból: 7.300,- Ft/fő
Belépők: kb. 14,- EUR, hajójegy kb. 35,- EUR

Schlosshof és Pozsony
2017.04.15., 06.10., 08.12., 10.07.
Indulás Szombathelyről, Sopronból. Utazás Schlosshofba, Ausztria legnagyobb vidéki kastélyához. A
főúri lakóépületből, a művészien kialakított teraszos kertből és az idilli majorságból álló pazar
épületegyüttest Savoyai Jenő herceg reprezentatív vadászszékhelyeként létesítették az 1720-as
években. Az osztrák-szlovák határ közelében fekvő kastélytól mindössze 30 km-re található Szlovákia
fővárosa, Pozsony. Belvárosi séta keretében ismerjük meg a város nevezetességeit: Szt. Mártonszékesegyház, Mihály-kapu, az Országgyűlés épülete, Prímás Palota, Vigadó, Fő tér. Szabadidőt
követően indulunk haza, érkezés Sopronba és Szombathelyre az esti órákban.
Részvételi díj Sopronból: 6.400,- Ft/fő
Belépők: kb. 17,- EUR

Bled és Bohinj
2017.05.01., 07.22., 09.17., 10.14.
Indulás Sopronból, Szombathelyről a kora reggeli órákban. Utazás rövid pihenővel, majd érkezés
Szlovénia hangulatos kisvárosába, Bledbe. Először látogatást teszünk a középkori lovagvárban, mely a
tó fölé magasodó sziklacsúcson áll. A várlátogatás után szabadprogram, ahol a híres bledi krémest is
megkóstolhatják. Érdemes áthajózni (pletnázni) a tó kis szigetére, ahol az ősi kegytemplomot
tekinthetik meg. Utunkat folytatva, a Triglav Nemzeti Park leghíresebb térségét keressük fel. Ide
tartozik a Bohinji-tó és környéke. Séta a tó körül. Érintetlen természet, meredek hegyek övezik a
Savica-vízesést, melyet megtekintünk. Hazaérkezés az éjszakai órákban.
Részvételi díj Sopronból: 10.300,- Ft/fő
Belépők: kb. 30,- EUR

Dobronak - Ptuj
2017.05.06., 08.19.
Indulás Sopronból, Szombathelyről a reggeli órákban. Utazás Szlovéniába, a magyar határtól
mindössze öt kilométerre fekvő, többségében magyarok lakta Dobronakba, ahol Közép-Európa
egyetlen orchideatermesztő vállalkozása működik. Évente csaknem 500 ezer növényt nevelnek. Az
1500 m²-es látogatóközpontjában csaknem száz féle orchidea tekinthető meg és még kb. 300 féle
különböző növény (pl. banánfélék, kávé- és borscserjék). Vásárlási lehetőség. Ezután felkeressük a
Dobronak község melletti Bakónaki-tó körüli természeti energia parkot, ahol különböző erejű,
jótékony hatású földsugárzást fedeztek fel. A területen található kápolna közelében eredő
forrásvíznek szintén gyógyító erőt tulajdonítanak. Délután ellátogatunk Ptujba, a Dráva partjára épült
városkába. Óvárosi sétánk során érintjük a Szt. György-templomot, a Minorita kolostort, a Városházát
és a Préposti palotát. Szabadidő után hazaindulás, érkezés Szombathelyre és Sopronba az esti
órákban.

Részvételi díj Sopronból: 8.200,- Ft/fő
Belépők: kb. 12,- EUR

Plitvicei Nemzeti Park
2017.04.01., 05.01., 05.27., 06.25., 08.06., 09.10., 10.22.
Indulás Sopronból, Szombathelyről a kora reggeli órákban. Rövid szünetek beiktatása után érkezünk a
Plitvicei Nemzeti Parkba. A 16 tavat magába foglaló, 92 csodálatos vízeséssel tarkított
természetvédelmi terület 1996 óta az UNESCO Világörökség része. A kirándulók gyalog, hajóval,
kisbusszal, kijelölt túra útvonalakon fedezhetik fel a táj szépségeit. Érkezés haza az éjjeli órákban.
Részvételi díj Sopronból: 10.300,- Ft/fő
Belépők: kb. 110-180,- HRK (szezontól függően)

Információ és helyfoglalás:

Blaguss Utazási Iroda
9400 Sopron, Színház u. 15.
Tel.: 99/506-634

