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EZ A KIADVÁNY A SOPRONIKEREKPAR.HU EGYIK TURISTATÁJÉKOZTATÓJA. 
GYŰJTSE ÖSSZE MINDET A SOPRONIKEREKPAR.HU OLDALON IGÉNYELVE! 



 

#1 Közép-Európa harmadik legnagyobb tava 
A Fertő-tó 

 

 
 

 

Az Alpokalja keleti lábánál elterülő 

sztyepptavat mára az UNESCO a 

Világörökség részévé nyilvánította. 

Természeti, szakrális, építészeti és 

gasztronómiai értékei méltán emelik a 

kerékpárral kirándulók listájának is az első 

helyére. 

Kerülete a B10-es kerékpárúton 120 km, így jó edzés a Balaton körre. A domborzat közel 

sík jellege miatt akár 10-12 óra alatt is megkerülhető, de érdemes rá minimum 1 teljes 

nyári vagy őszi napot szentelni napkeltétől napnyugtáig. A több napos kerülést strandok, 

kempingek és kerékpáros barát szálláshelyek segítik. 

Fertőmeggyes (Mörbisch) és Illmic között kerékpáros kompjárat közlekedik kettészelve a 

tavat. Így tehetünk egy nagyobb kört (80 km) az osztrák vagy kisebb kört (40 km) a 

magyar oldalon. 

Kiszáradás ellen a Soproni Borvidék hideg pincéi és az útrakész palackos borok 

szolgáljanak. Emellett érdemes a helyi sörök világában is elmerülni. 

 

 

AMIT CSAK KEVESEN TUDNAK 

 Fertőrákos tópartján 

Európában is ritkaságnak számító, 

víz fölé épült cölöpházsor épült. 

 

Keressük a hajókikötők mellett! 



 

#2 Az ezerarcú 
Fertőrákos 

Van itt minden, ami kell: 

 Közelség Sopronhoz (7 km), a nagy szállodákhoz; 

 Strand a Fertő partján kenukölcsönzővel; 

 Kikötő, óránként induló sétahajókkal; 

 Télen-nyáron marasztaló borozók; 

 Színvonalas éttermek; 

 Falusi szállás, kemping, kőfejtő; 

 Komp Fertőmeggyesre és a Rusztra; 

 Elektromos kisvonat. 

Fertőrákos már a római korban is gazdag volt, amit a bornak köszönhetett. Így érdemes 

nekünk is beköszönni a település hangulatos borozóiba a nap végén. Előtte viszont 

számtalan, javarészt vízhez kötődő, megfizethető élmény várja a kerékpárral érkezőket 

megfizethetetlen emlékekkel. 

 
AMIT CSAK KEVESEN TUDNAK: 

 Fertőrákos Fő utcáján, a Vasfüggöny 
Múzeumban a mai napig működik az egykori 
elektromos jelzőrendszer egy szakasza. 
Magyarországon egyedül itt! Ki kell próbálni! 
 

  

 

 A Mithrász-szentély egy kb. 2000 éves római 

kori vallási rejtekhely. A titokzatos Mithrász 

(római kori napisten) vallás egy színtere. 

Magyarországon ez maradt fenn legszebben a 4 

közül. Ingyenesen látogatható. 



 

#3 Mindenütt jó, de legjobb 
Sopron 

A Kékfrankos fővárosa közismert turistaparadicsom a kerékpárosok körében.  3 éjjel-

nappal működő kerékpárkölcsönzője jó minőségű túrakerékpárokat kínál a rövid 

csillagtúrákhoz vagy többnapos Fertőkerülésre is. 

Bár Sopron nem tartozik a nagyvárosok közé, az egyes részeinek bejárásához 

elengedhetetlen a kerékpár. A történelmi belváros után mindenképp keressük fel a Bécsi-

dombot (a borosgazdákról híres Poncichter negyedet). A hegyvidéki városrészben, a 

Lővérekben találjuk a kedvelt kilátókat, ahonnan elláthatunk akár Balatonig is, de a 

középkor kedvelői a Taródi-várat sem hagyhatják ki. 

Az extrém sportok kedvelőinek kiemelt zarándokhelyei a soproni downhill és freeride 

pályák, amelyekre nem csak Magyarországról érkeznek. Figyelem, e pályákra csak arra 

alkalmas, speciális bringákkal és védőfelszereléssel szabad menni. 

 

AMIT CSAK KEVESEN TUDNAK 
 

 SPÓROLNI LEHET VELE ÉS KÉNYELMES 

Sopronba olcsóbban hozhatjuk kerékpárjainkat az 
ország bármely pontjáról, ha „Fertőparti 
kerékpárjegyet” kérünk a jegypénztárban Sopronig. 
Így csak 420 Ft a kerékpárszállítás távolságtól 
függetlenül. Ha messze kerültünk a várostól és 
elfáradtunk, irány az első vasútállomás.  

 

 

 A Lővérekben áll egy elszánt várépítő 

életműve, a középkori jellegű Taródi-vár. 

50 év kétkezi munkájának eredménye, 

ami minden nap látogatható. 

 

 



 

#4 Sopron elrejtett kincse 
Bánfalva 

A Sopronnal közigazgatásilag és építészetileg is összeforrt 
település percek alatt elérhető a belvárosból. 
 
Itt találjuk Nyugat-Magyarország egyik legszebb katonai 
temetőjét, ahol az I. és II. világháborús honvédő katonák 
méltó helyen pihenhetnek az örök időkig. 
 
A Pálos-Karmelita kolostor és templom Magyarország egyik 
legnagyobb fennmaradt pálos zarándokhelye. Ma elvonulási 
központként (nívós szálláshelyként) működik, ahol test és 
lélek egyaránt feltöltődhet.  
 
A Szalamandra-tó alpesi hangulatával, fenyőfák ölelésével 
és a Soproni-hegyvidék legfinomabb forrásvizével várja a 
szomjas kerékpárosokat. Talán ez az egyetlen hely, ahol 
fogyasztásra nem bor ajánlott. 
 

 
 

 

 

AMIT CSAK KEVESEN TUDNAK 
 A bánfalvai templomban egy 
restaurátor az 1970-es években Sztálin 
arcképéről mintázta meg az ördögöt egy 
bibliai jelenetet ábrázoló freskó 
felújításakor. 

 
A plébános és a bátor restaurátor tettére 
csak a rendszerváltás után figyeltek fel. 
Az életnagyságú falfestményt a templom 
karzatán, az orgona mellett keressük.  

 



 

#5 A bányavidék 
Görbehalom és 
Brennbergbánya 

 

Kis települések nagy múlttal, melyeket egykoron vasút 

kapcsolt Sopronhoz. A hegyvidék irányában egy alpesi 

hangulatú völgyben bújik a két egykori bányász 

település. Az 1700-as évektől 250 éven keresztül a 

magyar szénbányászat központja épült meg itt. Az 

ország szénkészletének 40 %-át innét termelték ki. 

Később a bányászokkal együtt Tatabányára került át az 

üzem, csak az emlékek maradtak helyben. 

 

Görbehalmon a Bányamúzeum, Brennbergbányán a 

bányászok védőszentjéről elnevezett Szent Borbála 

templom várja a bringás országjárókat. 

 

Útközben a Görbehalom határában nyújtózó 

Pisztrángos vagy más néven Fehérúti tóhoz is térjünk 

ki! 

 

AMIT CSAK KEVESEN TUDNAK 
 

 Brennbergbányán van az ország 
egyetlen olyan temploma, amelyet 
reggel nem plébános, hanem a 
kocsmáros nyit ki. 
A Szent Borbála templom aljában 
ugyanis kocsma működik. A kis 
távolságok nekünk is kedveznek, 
egyiket se hagyjuk ki! 
„Kocsmatemplom” néven keressük! 

 



 

#6 Ahol a víz az úr 
Hegykő 

Hegykő a falusi turizmus mintaképe a Sopron Régió turisztikai övezet színfoltja. 

Az Európa szerte híres sókoncentrátumú, gyógyhatású termálvizének, termálfürdőjének 

és gyönyörű környezetének köszönhetően kedvelt turistacélpont. Az 1434 méter mélyről 

felszínre hozott 55°C hőmérsékletű hegykői termálvíz hatása orvosilag bizonyított, 2004 

óta elismert gyógyvíz. Idült mozgásszervi betegségek gyógyítására alkalmas, szakorvosi 

javaslat alapján. Jó eredménnyel alkalmazható rehabilitációs kúraként gyógyult 

csonttörések, ficamok, ízületi rándulások, izomhúzódások kezelésére. A termálfürdő 

rendszeres használata oldja a sportolással, fokozott izommunka igénybevételével járó 

megterhelést. A vízfelszínről felszálló és belélegzett vízgőzök előnyösen hatnak a légúti 

panaszokra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
AMIT CSAK KEVESEN TUDNAK 
 
 Hegykő a Fertő-táj világörökség 

területét alkotó 10 magyarországi 

település egyike. 

 1954-ben itt született Eperjes Károly 

színművész. 



 

#7 Ahol Széchenyi a zúr 
Nagycenk 

Nagycenk a reformkori gondolkodó, Széchenyi István „a legnagyobb magyar” és 

családjának évszázados székhelye. A franciakerttel és angolparkkal körbevett barokk 

kastély, valamint az előtte lévő 200 éves védett hársfasor nemzeti emlékhellyé lépett elő. 

Nevezetességei: 
 Széchenyi-kastély; 
 A Széchenyi István Emlékmúzeum a kastélyban; 
 A kastélyhoz tartozó hársfasor végén találjuk a legnagyobb magyar fiának, 

Széchenyi Bélának és ifjú, szép nejének, Erdődy Hannának gyönyörű síremlékét; 
 A Széchenyi család mauzóleuma a plébániatemplom mögött található; 
 Szent István tiszteletére szentelt templom előtti téren áll Széchenyi István szobra; 
 A Széchenyi kastély közelében, 1972-ben épült meg a keskeny nyomtávú, 

Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút Fertőbozt és Nagycenket összekötve; 
 Turul-szobor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
AMIT KEVESEN TUDNAK 
 A kastélyt felújították. Belépve nem csupán a 
túldíszített termekből álló régi épülettel 
találkozunk, hanem a Széchenyi család 
hazaszeretetével átszőtt, gigantikus nemzetépítő 
erejét ismerhetjük meg a modern, szép tárlaton át. 



 

#8 A gólyák városa 
Ruszt 

A Fertő tó partján épült városka ízig-vérig hasonlít 

Sopronhoz. Egykoron a Soproni Borvidék része volt, ma 

Ausztriához tartozik. A kapcsolat viszont örök, ma Tokaj 

testvérvárosa. 

Középkori hangulatot idéző, de 21. századi vendéglátást 

nyújtva a Várvidék (Burgenland) egyik legtöbb kirándulót 

vonzó települése és nem csak az emberek számára. Ruszt 

ma a gólyák városaként ismert. A Fertő partjának nedves 

rétjeit táplálkozásra, a belváros házainak kéményeit 

lakhatásra vették birtokba. Szinte minden házon találunk 

legalább egy gólyacsaládot. 

A gólyák kelepelését érdemes egy borozó udvaráról 

hallgatni. 

 

 

 

 

 

 
 
AMIT KEVESEN TUDNAK: 
 
 Ruszt a Magyar Királyság legkisebb 

városa címmel is büszkélkedhet. 

 

 



 

A SOPRONIKEREKPAR.HU 

NONSTOP KÖLCSÖNZŐI SOPRONBAN 
 

FELSZERELT 
TÚRAKERÉKPÁROK 
 

ONLINE FOGLALÁSI 
LEHETŐSÉG 
 
2 KÖLCSÖNZŐ 

 
 

 Hotel Sopron  Hotel Szieszta 
 recepcióján recepcióján 
 Sopron, Fövényverem utca 7. Sopron, Lővér körút 37. 
 

 

 

 

 

 

 

AKIK TÖBBET AKARNAK LÁTNI ÉS ÉREZNI E VIDÉKBŐL 
MINDEN ÉRTÉKES PERCÜKET KIHASZNÁLVA: 

 

KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÉS + TÚRAVEZETÉS 
 2 FŐ RÉSZÉRE IS 
 

 „Vasfüggöny” kerékpártúra Sopronból a Fertő-tóhoz 
 Vasfüggöny Múzeummal és borkóstolással (hetente több alkalommal) 

24 ÓRÁS NYITVA TARTÁS 

INGYENES PARKOLÁS 

INGYENES KIEGÉSZÍTŐK 
(MELLÉNY, SISAK, PÓK) 


