
 

AZ ESTERHÁZYAK  VILÁGA 
 

(Önköltséges 2 napos buszkirándulás – Kismarton, Fertőd, Fraknó) 
Szervező: Váci Mihály Művelődési Ház, Veresegyház 

 
 

         
 
 
Az Esterházy hercegek három legjelentősebb rezidenciája a családi székhelynek számító 
kismartoni (Eisenstadt) palota, a kultúra „tündérkertjeként” ismert fertődi kastély és a 
hadászati bázisként kialakított Fraknó (Forchtenstein) vára. A kétnapos buszkirándulás során 
felkeressük és magyar nyelvű idegenvezetéssel megtekintjük az ausztriai (Kismarton, Fraknó) 
és a magyar (Fertőd) helyszíneket, megismerkedve az Esterházyak több évszázados múltjával 
és világával.  
 
Túravezető: Varga Kálmán történész-muzeológus. 
Időpont: Június 6–7. (szombat, vasárnap) 
Részvételi díj: 25.000 Ft. Jelentkezéskor befizetendő 10.000 Ft, a további összeg az 
utazáskor. A részvételi díj tartalmazza az úti- és szállásköltséget (reggelivel), a múzeumi 
belépődíjakat és kétszeri étkezést (első nap: vacsora, második nap: ebéd). 
Jelentkezés: Az Innovációs Centrum recepcióján, határidő: amíg van hely a buszon. 
 
PROGRAM: 
 
Június 6-án:   6.30 órakor: Gyülekező és indulás Veresegyházról, a Búcsú térről. 

            11 órakor: Érkezés Kismartonba, a kastély kiállításainak megtekintése magyar 
            nyelvű idegenvezetéssel. (Az Esterházyak kincsei és történelme. Izgalmas 
            időutazás az elmúlt évszázadokba.) 
           12.30–14 óra között: Szabad program – séták Kismartonban. 
           14.30 órakor: Indulás Fertődre. 
           15.30 órakor: Érkezés Fertődre, a szállás elfoglalása a Rábensteiner Panzióban. 
           (Lehetőségek délutánra: Kerékpározás, látogatás egy bélyegestégla gyűjtőnél, 

széplaki tájházak megtekintése, kis túra a Fertő-tavi madárlesre.) 
           18 órakor: Vacsora a Gránátosház Étteremben. 

 
Június 7-én:   9 órakor: Tematikus séta a kastélyparkban vezetéssel. 

10 órakor: A kastély megtekintése. (Hercegi lakosztályok és díszterek.) 
11.30 órakor: Ebéd a Gránátos Étteremben. 
12.30 órakor: Indulás Fraknóra. 
14 órakor: Érkezés a fraknói várhoz. (Itt pezsgős koccintással várnak 
bennünket, majd megtekintjük a várat, a kincseskamrát 
és a fegyvergyűjteményt.) 
16 órakor: Indulás vissza Veresegyházra. 



20–21 óra között: Érkezés haza. (Búcsú tér) 
 
Érdemes tudni: 

● A Rábensteiner Panzió Fertőd központjában van (Fő út 10.), 
   honlapja: www.rabensteiner.hu  Az apartmanok többfélék, a jelentkezéskor 
   felírjuk az egyedi igényeket és a beosztásnál megpróbáljuk figyelembe venni. 
● A Gránátosház Étterem Fertődön közvetlenül az Esterházy–kastéllyal szemben 
   található. 
● Az első napi vacsora, illetve a második napi ebéd menüjének összeállításakor 
   lehetőség van vegetariánus menüt kérni. (Az igényt a jelentkezéskor rögzítjük.) 

 
 
 

 

CSALÁDI TÚRA KÉKKŐI JÁTÉK- ÉS 
BÁBTÖRTÉNETI MÚZEUMBA 

  
(Önköltséges egy napos buszkirándulás Kékkőre /Modrý Kameň, 

Szlovákia/) 
Szervező: Váci Mihály Művelődési Ház, Veresegyház 

 
 
 

    
 
A szlovákiai Kékkő vára a magyar múltú erődítések egyik romjaiban is szép emléke. A 
középkorban többször ostromolt vár Balassi Bálint őseinek, a Balassáknak a székhelye volt 
egészen a 19. századig. A romok területén a 18. században kastély épült, itt működik a Játék- 
és Bábszínháztörténeti Múzeum, amelynek kiállításai felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt 
különleges élményt ad. Kékkőről visszafelé az úton megállunk két kis múzeumot 
megtekinteni: Mikszáthfalván (Szklabonya, Sklabiná) a Mikszáth Kálmán emlékházat, 
Zsélyen (Želovce) pedig a helytörténeti gyűjteményt. 
 
Túravezető: Pálinkás Tibor, az ipolysági Hont Múzeum igazgatója és Varga Kálmán. 
Időpont: Június 13. (szombat) 
Részvételi díj: Felnőtteknek: 3.500 Ft, gyerekeknek, diákoknak és nyugdíjasoknak 2.500 
Ft. A díj az utazáskor fizetendő. (Tartalmazza az útiköltséget és a múzeum minden 
kiállítására szóló belépőt is.) 
Jelentkezés: Az Innovációs Centrum recepcióján, határidő: amíg van hely a buszon. 
 
PROGRAM: 



 
8 órakor: Gyülekező és indulás Veresegyházról, a Búcsú térről. 
9.30 órakor: Érkezés Kékkőre. A vár és a játékmúzeum megtekintése. 
12–13 óra között: Szabadidő (ebéd, séták). 
13 órakor: indulás vissza Veresegyházra. Útközben kb. 1–1 órányi időtartamokra 
megállunk Mikszáthfalván és Zsélyen a helyi kis múzeumokat megtekinteni. 
18 órakor: Érkezés haza. (Búcsú tér) 

 
Érdemes tudni: 

● A Múzeum honlapja a Szlovák Nemzeti Múzeum honlapján (www.snm.sk) 
keresztül érhető el a „Múzeá” (Múzeumaink) menüpont alatt. 
● Étkezésre a várban lévő gyorsétteremben lesz lehetőség. 

 


