
A Melléklet a Magyar Turisztikai Ügynökség szakmai támogatásával készült. 

A Fertő a második legnagyobb tavunk, igaz, területének csak negyede tartozik 
Magyarországhoz, és ennek jó része nádas, fürdésre alkalmatlan terület. Így aztán ha 
szóba kerül, akkor az osztrák oldal híres üdülőterületeire gondolunk elsősorban. Pedig 
a mi oldalunk is legalább annyi felfedeznivalót nyújt: a fertőrákosi kőfejtő, a fertődi 
Esterházy-kastély vagy Sopron több ezer éves belvárosa olyan kincsek, amik miatt   
érdemes ide elutazni akár több száz kilométerről is. Június végén történt egy tragédia 
a Fertőn: a tó egyik fő attrakciójának nevezhető cölöpös, nádfedeles házak nagy 
része megsemmisült a viharos szélben gyorsan terjedő tűzvészben. Ottjártunkkor 
ámulatba ejtett minket a hely szépsége, irigykedve néztük a szerencséseket, akik 
az erkélyről ugorhatnak fejest a Fertő-tóba, és egész estés programként szerettük 
volna ajánlani a helyszínt. Jelenleg nem tudni, meddig tart majd a helyreállítás. Sajnos 
a közel egykilométeres cölöpsétány valószínűleg egész nyáron zárva lesz, csakúgy, 
mint a sor végén található, romantikus vacsorákhoz tökéletes, afrikai szafarikat 
idéző Haus Im See étterem, amelyet a két Michelin-csillagos Taubenkobel éttermet 
(Schutzen an Gebirge, Ausztria) is működtető Eselböck család üzemeltet.

DE MINDEZ NE SZEGJE KEDVÜNKET!
A Fertő tó magyar oldala 20 kilométeres körön belül sok csodát rejteget. Többnapos 
helyszíni tapasztalat után azt ajánljuk, hogy a tóhoz legközelebbi Fertőrákoson 
keressünk szállást: közel leszünk a magyar oldal egyetlen strandjához és 
a Tómalomhoz, helyben van a kőfejtő, jól kiépített a környék kerékpáros úthálózata. 

RÉGI ÚTICÉL 
ÚJ KÖNTÖSBEN
Néha úgy alakul, hogy nem sikerül megszervezni a nagy családi nyaralást, de 
az élet megajándékoz egy hosszú hétvégével vagy néhány plusz szabadnappal. 
Ilyenkor kell rögtönözni gyorsan, egy-két nap alatt megszervezni utazást, 
szállást, programokat. Szinte lehetetlen vállalkozás, azonban van egy 
nagyszerű tippünk: a Fertő-táj.

SZÖVEG ÉS KÉP   —
PÁCZAI TAMÁS
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A Fertőrákosi Kőfejtő „előcsarnoka”
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A Melléklet a Magyar Turisztikai Ügynökség szakmai támogatásával készült. 

Sopron belvárosában a parkolás a budapestinél 
is körülményesebb, a többi faluban pedig a víztől 
leszünk az ideálisnál távolabb. Szálláskereséshez 
érdemes felkeresni a, falu honlapját (fertorakos.hu) 
az igazán jó „last minute” ajánlatokról pedig telefonon 
érdeklődjünk! Például a Huber panzió és a Szentesi 
panzió családbarát szálláshelyek, és míg előbbi kitűnő 
éttermet működtet, utóbbi tökéletesen gondozott 
virágos, panorámás kertjével bűvöl el – négy 
személy részére jellemzően 15 ezer forint/nap áron 
foglalhatunk.

SZÉLLEL BÉLELVE
Fertőrákostól három kilométerre van a magyar oldal 
egyetlen strandja. Az odavezető úton érdemes figyelni 
és óvatosan vezetni, mert a párhuzamos csatornából 
nyári lúdcsaládok sétálhatnak át az úttesten, 
jelenlétükre tábla is figyelmeztet. 

A belépőjegy 650 forint felnőtteknek, a parkolás 
250 forint/óra, a háromórás jegy egész napra érvényes. 
A part jól gondozott, a büfésor és az épületek 
kifejezetten kellemes látványt nyújtanak. A strand 
mellett találjuk a jachtkikötőt, ez a Fertő Tavi 
Vitorlás Szövetség székhelye is egyben. Kajakot, 
kenut és SUP-ot bérelhetünk 1600 forint/óra 
ártól (greenyachting.hu). Érdemes a vezetett 
kenutúrákat kipróbálni! A Na-Túra napfelkeltekor és 
naplementekor indít túrákat, ilyenkor mutatja a nádas 
a legváltozatosabb arcát. A háromórás program egy 
nagy kenuval indul, így maximum tízfős csoportokat 
fogadnak, a naplementés túra például 3900 forint/fő 
áron foglalható. Indulás a Csárdakapui-főcsatornától, 
előzetes jelentkezés és árak: tura.na-tura.hu. 
A Fertő-Hanság Nemzeti Park is indít vezetett 
vízitúrákat 2500 forint/fő ártól, 
részletek: www.ferto-hansag.hu.

Kajakosok a Fertőn

A már felújított Új utca (Sopron)

Őrtorony a Páneurópai Piknik emlékhely 
közelében (Fertőrákos-Piuszpuszta)    

Tómalom fürdő (Sopron)

Ráspi étterme (Fertőrákos)

Nyári ludak a Fertő-tóhoz vezető úton
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láthatunk, valamint Melocco Miklós szoborcsoportja és 
egy tanösvény emlékeztet a történelmi fordulópontra; 
a határállomás pedig ismét üzemel.

Este érdemes betérni Ráspi vendéglőjébe. Horváth 
Józsefet, azaz Ráspit nyughatatlan és megosztó 
személyiségnek tartják, éttermének fogásait és saját 
készítésű borait mindkét irányban szélsőséges jelzőkkel 
illetik a hozzáértők. Az biztos, hogy saját maga tervezte 
étterme gyönyörű, a Gault Millaunál 12 pontos, 
ajánlottra értékelt. www.raspi.hu.

EGY NAP A BÁNYÁBAN
A végére tartogattuk a Fertő-táj „fenegyerekét”, 
a Fertőrákosi Kőfejtőt. Itt bányászták évezredekig 
a híres Lajta-mészkövet, amelyet a római korban 
Scarbantia (Sopron) építéséhez használtak, később 
a lébényi templomhoz, 1857-től kezdve pedig Bécs épült 
belőle, hogy csak néhányat említsünk. A kitermelés 
hatalmas tereket alakított ki a hegy gyomrában. 
Dohnányi Ernő, a 20. század első felének híres 
zeneszerzője ismerte fel a tér kitűnő akusztikáját, és 
1970-től rendszeresek a színházi előadások a kőfejtőben. 
2013–15 között teljes körű felújítás történt a helyszínen, 
témaparkokat, kilátókat építettek a hegy gyomrába, 
korszerűsítették a színházat. Az egész helyszín túlzások 
nélkül rendkívüli, a 795 férőhelyes színházban pedig 
rendszeresek az előadások. 
Infó: www.fertorakosikofejto.hu.

Érdemes a kőfejtőt délelőtt felkeresni, mert 
a Sopronkőhida mellett található Tómalom fürdő 
napozóteraszait déltől világítja be a nap. Jó úszók 
fogják élvezni, ugyanis gyorsan mélyül, leginkább 
egy hatalmas medencének lehet tekinteni. Mégis 
ideális kisgyermekes családoknak is, mert biztonságos 
gyerekmedence van elkerítve, valamint egy közepes 
vízállású medence is a kevésbé bátor strandolóknak. 
A kiszolgálóépületek, a gyep és a játszótér tökéletesen 
tiszták és gondozottak, a napozóágyak használatát 
a belépődíj tartalmazza. A Tómalom az ország 
egyik legszebb strandja, különlegessége az is, hogy 
a napozóteraszokról egy vidéki halastó látképe tárul 
elénk. Jegyár 650 forint/fő, nyitva: 8.30 – 20.30-ig.  

Az extrém sportok kedvelőinek tökéletes helyszín 
kite-hoz a Fertő tó, ez ugyanis Európa második 
legszelesebb tava a Garda-tó (Svájc) után. Mint 
Sallai Leventétől, a Magyar Extrémsport Klub Kite 
Szakosztályának elnökétől megtudtuk, déli szélben erős 
a magyar oldal, ilyenkor sokan átsiklanak Ausztriából, 
nem ritka, hogy egyszerre 80–100 sportoló is színesíti 
az eget a jellegzetes szélernyőkkel. Leventéék kite-
központja a strand és a jachtkikötő között található. 
Oktatást is szerveznek, az alapoktól a magabiztos tudás 
elsajátításáig 12 szeles nap szükséges, a teljes képzés 
díja kb. 400 euró (120 ezer forint), minden szükséges 
felszerelést biztosítanak hozzá. 

Kisgyermekes családok a sétahajózást is 
választhatják, a kikötőből két társaság is indít járatokat 
különböző programokkal, de menetrend szerinti járat is 
van az osztrák oldalra, Mörbisch-be.  
Bővebben: www.fertohajo.hu, www.fertotavihajoutak.hu.

EGY NAP A TÖRTÉNELEMBEN
A vadvizekről kerékpárral „evezzünk” tovább 
Sopronba, Fertőrákostól 10 km a táv. Belvárosát 
gőzerővel újítják fel, az óriási munkálatokon látszik, 
hogy jövő nyárra igazi ékszerdobozt faragnak 
az óvárosból. A város felfedezéséhez válasszuk 
a tematikus séták valamelyikét, így ismerhetjük 
meg legjobban a rengeteg műemléket, a vaskor óta 
folyamatos történelmét. A túrák a Tourinform iroda 
elől (Liszt F. u. 1.) indulnak, 490 Ft/fő a részvételi díj, 
szerdán és vasárnap ingyenes szervezett sétákat is 
indítanak.

Visszaúton Fertőrákos előtt tegyünk kitérőt 
az osztrák határhoz, a Páneurópai Piknik 
emlékhelyéhez. Mint emlékezetes, izgalmas 
előzmények után 1989. augusztus 19-én szimbolikus 
határátkelőt nyitottak az ausztriai Szentmargitbánya 
és a Fertőrákoshoz tartozó Piuszpuszta között, 
háromórányi időtartamra. Akkoriban több ezer NDK-s 
család várakozott főleg a Balatonnál és Budapesten, 
de nem bíztak benne, hogy megnyitják a határt, ezért 
csak 600 család jutott át Ausztriába azon a napon. 
A helyszínen a vasfüggöny egy részét és egy őrtornyot 
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Hotel Kapitány����superior Wellness
8330 Sümeg, Tóth Tivadar u. 19. • Tel./Fax: +36 87 550 166 • +36 87 550 167

E-mail: sales@hotelkapitany.hu • foglalas@hotelkapitany.hu • www.hotelkapitany.hu

ÜNNEPI HÉTVÉGE A SÜMEGI VÁR LÁBÁNÁL

Augusztus 20 • Új kenyér ünnepe
a Hotel Kapitány����superior Wellness-ben!

2 éjszaka félpanzióval,
megújult történelmi lovasjátékok bemutatóval

- mongol lovaskaszkadőr show-val,
változatos animációs és gyerekprogramokkal

most még 49 900 Ft / fő / 2 éj-től foglalható!

Vakációzzunk együtt,
nálunk minden nap új élmény Vár!
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„LÁTNAK A SZÍNFALAK MÖGÖTT, 
FÁRADTAN, NYŰGÖSEN, SÍRVA, 
ELESETTNEK, SMINK NÉLKÜL, 
SZAKADT MELEGÍTŐBEN… DE 
MINDIG ÖRÜLNEK NEKEM, ÉS 
FELTÉTEL NÉLKÜL SZERETNEK. 
ŐK A CSALÁDOM: CSISZÁR 
BIBI ÉS CSISZÁR ZSOLT.”

MIKLÓSA ERIKA




