Informatív
séták és kerékpártúrák
A hűség városában

Kirándulás kalauz
egyénileg kérhető és fix időpontban is induló programokkal.
egyéni kirándulók, családok, felnőtt csoportok és osztálykirándulások részére

A választott csomagra az alábbi elérhetőségeken jelentkezhet
Interneten:
E-mailen:

www.soproniseta.hu
info@soproniseta.hu

Telefonon:

06 30 999 2585

Megrendelés

A fix időpontban meghirdetett programok mellett a katalógusban szereplő valamennyi
csomag indítható a kirándulni vágyók igénye szerinti időben. Szabad erőforrás esetén
akár 1 fővel is. Az indulási és érkezési pont kérés szerint Sopronon belül megválasztható.

Ismerje meg az erdők életét és a
magyar erdőgazdálkodást egy kellemes kirándulás közben!
Amiért érdemes a túravezetés mellett dönteni
Az túravezető mindig azon az útvonalon vezet, ahol a legtöbb érdekesség, látványosság fellelhető.
Így biztos lehet benne, hogy idejét hasznosan és a legjobb helyeken töltheti el.
A túravezető nálunk nem csak egyszerű kísérő, aki az irányt mutatja. Kalauzolása során bemutatja
és szemlélteti az erdő életét, annak növény- és állatvilágát.
Hétköznapi nyelven kerül ismertetésre a magyar erdő- és vadgazdálkodás szakmai oldala.
Megtudhatják, miért és hogyan gazdálkodnak ma az emberek az erdővel Magyarországon és Föld
más tájain.
A látni kívánt nevezetességeket, a célállomást igényei szerint elég kiválasztania akár a felkínált
túracsomagok közül, akár egyedi ajánlat kérése után. Az erdőben viszont nem kell az útvonalak
jelzéseinek sokaságában elvesznie, mert a túravezető fejben tartja azt a térkép és a lekopott erdei
jelzések helyett.
Kérdéseit bátran felteheti, és első kézből kaphat rá választ az erdészeti szakembertől.
A túravezetővel biztonságban érezheti magát. Garantáltan nem tévedhet el, így bátran vállalhatják
az erdei kikapcsolódást.
Igény szerint úticsomagról is gondoskodunk, mert az Alpokalja friss levegőjén még a rossz
étvágyúak is megkívánnak némi harapnivalót.
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Kirándulás a Károly-kilátóhoz
ÚTVONALTERV:
Indulási pont
Lővérek fenyvesei
és kilátó Ciklámen-tanösvény Érkezési pont

sípálya

Dalos-hegy

Károly-magaslat

Információk
Időbeli hossza, ára:
Térbeli hossza:
Nehézség:
Indulás, érkezés:
Infrastruktúra:
Ajánlott korosztály:
Indul:

3-4 óra , 1500 Ft/fő
Legnépszerűbb
5 km
kirándulásunk
könnyű-közepes (átlagos fizikummal)
Hotel Szieszta recepciója (Lővér körút 37.)
félúton, a Károly-magaslaton büfé és WC
minden korosztálynak
Fix időpontban szombatonként 09.50-kor (ingyenes alkalom).
Egyéni időpontkérésre napszaktól év évszaktól függetlenül igényelhető.

A kirándulásról

Károly-kilátó

A körpanorámás kilátást nyújtó Károly-kilátó a Tűztoronyhoz és az
erdei ciklámenhez hasonlóan Sopron és a várost övező erdő jelképévé
vált. Éppen úgy, mint a fenyőillatú hegyvidéki levegő. A könnyebb
kirándulás során ezen csodák között kalandozunk el betekintést nyerve
a hazai erdőgazdálkodásba.
A soproni Lőverek szállodái felett őrködő Károly-kilátó felkerése
osztálykirándulások, családi városlátogatások kellemes emlékét
nyújthatja.
Ez a kirándulás a város melletti hegyvidéknek köszönhetően kiválóan
alkalmas arra, hogy ezen a nem kimerítően hosszú útvonalon minden
érdekesség szem elé kerüljön. Megismerhetik az erdő életét és
érdeklődéstől függően, akár részletesen is betekintést kaphatnak a
magyar erdőgazdálkodás szakmaiságába. Emellett két kilátóból és több
magaslati pontról is szemügyre vehetik Sopront, valamint a Fertő-tó
vidékét. A város és az erdő szoros kapcsolata önmagában is különleges
érzést nyújt mind a helyi polgároknak, mind az ide látogatóknak. Ezt
tovább tetőzik az évszakok változása nyomán bekövetkező szezonális
látványosságok, mint a lombfakadás, tavaszi kikelet, nyári
fajgazdagság, szentjánosbogarak násza, ciklámenvirágzás, őszi
lombszíneződés vagy a téli, havas erdő látványa. Ez az útvonal minden
időben tartogat olyan látványosságot, amivel rabul ejti a kirándulók
szívét. A hétköznapi gondok feledését az Alpokalja friss levegője
garantálja.
Bővítési lehetőségek
Pedagógus-forrás
Fáber-rét
Gloriette-kilátó
Szalamandra-tó

+ 40 perc
+ 40 perc
+ 1,5 óra
+ 1,5 óra
3

INFORMATÍV

E R DE I S É T Á K

S O P RO NB A N

Látogatás a Taródi-várba a Felsőlőverek legszebb utcáin át (séta)
ÚTVONALTERV: Indulási pont

Felsőlöverek utcái

Taródi-vár

Sörházdombi-kilátó

Érkezési pont

Könnyed séta a Felsőlöverekben Sopron újkori látványosságához, a méltán híres Taródi-várhoz és annak
megtekintése tárlatvezetéssel. Tudjon meg mindent ez alatt a néhány óra alatt a Lőverek rejtett világáról,
építészetéről és Sopron egyetlen, ma is álló várának történetéről!

Információk

A középkor
kb. 3-3,5 óra, 2000 Ft/fő (várbelépővel)
szerelmeseinek
4 km
Könnyű (átlagos fizikummal)
Hotel Szieszta recepciója (Lővér körút 37.)
Hotel Szieszta
Az út során a várban vehető igénybe WC.
A várban ajándéktárgy (emlékplakett, képeslap,
hűtőmágnes) és ismertető füzet vásárolható.
Ajánlott korosztály: Minden korosztály számára ajánlott.
Indul:
Fix időpontban hétfőnként 09:00-kor,
keddenként, csütörtökönként és vasárnaponként 13:00-kor.
Egyéni időpontkérésre naponta 09:00 és 13:00 között indítható.
Időbeli hossza, ára:
Térbeli hossza:
Nehézség:
Indulási hely:
Érkezési hely:
Infrastruktúra:

A sétáról
Úticél a középkori jellegű Taródi-vár, amelyet egy elszánt, önkéntes
várépítő polgár egymaga álmodott meg és épített fel saját erejéből az
1960-as évektől kezdve. Életművén az építő 50 éven át dolgozott,
különleges emléket hagyva az utókornak. A sokak által "Bolondvár"
gúnynévvel is gyakran illetett építmény számtalan titkot őriz magában. A
rejtélyeket és a válaszokat csak idegenvezetéssel ismerheti meg a kedves
látogató! E modern kori csoda megtekintésére akár 1-1,5 órát is igénybe
vehet, miközben többek között megtudhatják, miért is kezdett ilyen
különös építkezésbe Taródi István. A rövid séta Sopron különös
történeteiről és egyedi világáról híres városrészén, a Lővereken át vezet.
A csomag ára magába foglalja a vár belépőjét is.

Bővítési lehetőségek
Fáber-rét
Károly-kilátó
Bánfalvai Hősi Temető
Bánfalvai Karmelita kolostor
Vas-hegy, Gloriette-kilátó
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Évszázados Lővérek a XIX. századi Villa sor érintésével (könnyű séta)
ÚTVONALTERV: Indulási pont
Sörházdombi-kilátó
Lővérek élősövényes, rejtett utcái
XIX. századi Villa sor házai Nepomuki Szent János kápolna Érkezési pont
Információk
Időbeli hossza, ára:
Térbeli hossza:
Nehézség:
Indulási hely:
Érkezési hely:
Infrastruktúra:
Ajánlott korosztály:
Indul:

kb. 2 óra, 1500 Ft/fő
Az Alpokalja
kb. 2 km
kedvelőinek.
Könnyű (átlagos fizikummal)
Hotel Szieszta recepciója (Lővér körút 37.)
Hotel Szieszta
Az út során WC és mosdó nem található. Az útvonal könnyen járható.
Elsősorban felnőtteknek, nyugdíjasoknak, családoknak.
Fix időpontban szerdánként 13:00-kor és péntekenként 13:00-kor.
Egyéni időpontkérésre bármikor indítható.

A sétáról

A hűség ezerarcú városa az Alpok lábánál őrzi a hegyvidéki élet
titkait, annak minden különlegességével és szépségével.
A Szieszta a Lőverekben nevű séta során először a Lőverek nevének
eredetével ismerkedünk, ezt követően egy időutazást teszünk a
XIX. század villái, alpesi stílusú házai között. Megtudjuk, mit rejt egy
soproni lőver?
Bemutatásra kerül a soproni polgárok kedvelt imahelye, az 1764ben épült Nepomuki Szent János-kápolna.
Az élősövények mesés birodalmában barangolva a Sörházdombi
kilátóból megtekinthetjük, hogyan fonódik egybe Sopron az őt ölelő
erdőrengeteggel.
A cél ez esetben nem a megerőltető túrázás, hanem egy könnyed,
kellemes és ismereteinket bővítő pihenés a szállodák közelében, az
Alpokalja friss levegőjén.

Bővítési lehetőségek
Deák-kút

+ 50 perc

Ojtózi-fasor

+ 1 óra

Soproni Parkerdő sétaútjai

+ 2 óra
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Séta a Soproni Parkerdőben (könnyű, családi séta)
ÚTVONALTERV:
Indulási pont

Tűztorony sétaút

Ojtózi fasor

Ojtózi emlékmű (I. világháború)

A parkerdő
felfedezőinek

Információk
Időbeli hossza, ára:
Térbeli hossza:
Nehézség:
Indulási hely:
Érkezési hely:
Infrastruktúra:
Ajánlott korosztály:
Indul:

Érkezési pont

kb. 2 óra, 1500 Ft/fő
kb. 2 km
Könnyű (átlagos fizikummal)
Hotel Szieszta recepciója (Lővér körút 37.)
Hotel Szieszta
Az út során WC és mosdó nem található. Az útvonal könnyen járható.
Elsősorban felnőtteknek, nyugdíjasoknak, családoknak.
Fix időpontban szombatonként 14:00-kor,
valamint vasárnaponként 10:00-kor.
Egyéni időpontkérésre bármikor indítható.

A sétáról

Tegyen egy sétát a Soproni Erdészet által gondozott, közjóléti célt
szolgáló parkerdőben.
A Lőverek különleges világú fenyveseiben és az őket körülölelő
tölgyesekben évszaktól függetlenül számtalan növény- és állatfajt
ismerhetünk meg elérhető közelségből.
A Tűztorony sétaúton az információs táblákkal és az
idegenvezetővel együtt megismerheti Sopron városának és a Fertőtáj világának színfoltjait. Emellett a hazai erdőgazdálkodás izgalmas
és érdekes oldalával is találkozhat a természet lágy ölén.
Utunk a történelmi emlékhelyként is ismert Ojtozi-fasoron át vezet,
ahol az Ojtozi emlékmű is áll, emlékeztetve minden honfitársunkat
a Keleti-Kárpátokban lévő Ojtózi-szorosnál történt küzdelmeinkre.
Bővítési lehetőségek
Sörházdombi-kilátó

+ 40 perc

Deák-kút

+ 40 perc

Károly-kilátó

+ 2 óra

Kecske-patak völgye, Pedagógus-forrás

+ 2 óra
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Sopron zöld szigetei (séta)
ÚTVONALTERV: Indulási pont Sörházdombi-kilátó Erzsébet-kert Gróf Bánffy Miklós emlékhely
Nyugat-Magyarországi Egyetem Botanikus kertje
NYME vadgazdálkodási gyűjteménye
Szent Margit plébánia Érkezési pont
Városi
Információk
túlélőknek
Időbeli hossza, ára:
Térbeli hossza:
Nehézség:
Indulási hely:
Infrastruktúra:
Ajánlott korosztály:
Ajánlott időpont:
Indul:

kb. 3,5-4 óra, 1500 Ft/fő
kb. 7 km
Könnyű (átlagos fizikummal)
Hotel Szieszta recepciója (Lővér körút 37.), érkezési hely: Hotel Szieszta
Az út során WC és mosdó található. Az útvonal könnyen járható.
Elsősorban felnőttek számára és légző- vagy mozgásszervi gonddal élőknek.
Évszaktól és napszaktól függetlenül.
Fix időpontban hétfőnként 13:00-kor és szerdánként 09:00-kor.
Egyéni időpontkérésre bármikor indítható.

A sétáról

Ez a könnyed séta főként azoknak a nyugdíjasoknak
ajánlott, akik szeretnék felkeresni Sopron zöld
kincseit, de erőnlétüknél fogva nem vállalkoznak a
számukra nehezebb erdős terepre. Szerencsére
nekik sem kell lemondani a természet adta
élményekről, hiszen a város zöld parkjai, botanikai
gyűjteményei számukra is könnyen elérhetőek.
Ha ezt a sétát választja, a túravezetővel
megismerheti Sopron különleges növényvilágát, a
legkülönlegesebb fákat, melyek közöttünk élnek,
beleértve Magyarország legidősebb és legnagyobb
mamutfenyőjét.
Megmutatjuk, mi minden rejlik észrevétlenül a
szemünk előtt a város zöld szigeteiben és a NyugatMagyarországi Egyetem vadgazdálkodási és
növénytani gyűjteményeiben.

Bővítési lehetőségek
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Fáklyás esti séta a Sörházdombi-kilátóhoz
ÚTVONALTERV:
Hotel Szieszta

Lővér körút

Sörházdombi erdő

Sörházdombi-kilátó

Könnyű, rövid,
kora esti program

Hotel Szieszta

E rövid, 1 órás program a nap esti óráiban nyújt izgalmas kikapcsolódást. A könnyű séta alkalmával a
résztvevők a Lővérekkel, mint klimatikus gyógyhellyel ismerkedhetnek, valamint megtudhatják,
milyen anyagokból tevődik össze az erdő illata. Az úticélhoz, a Sörházdombi-kilátóhoz érve
madártávlatból bemutatásra kerül az Alpokalja és a Fertő-táj és az egykori Hanság világa, a 3 táj
találkozása. Ha az est leszáll, fáklyát gyújtunk.
Információk
Időbeli hossza, ára:
Térbeli hossza:
Nehézség:
Indulási hely:
Érkezési hely:
Infrastruktúra:
Ajánlott korosztály:
Ajánlott időpont:
Indul:

kb. 1 óra, 1000 Ft/fő
1 km
Könnyű (átlagos fizikummal)
Hotel Szieszta recepciója (Lővér körút 37.)
Hotel Szieszta
Jelölt turistaút, kivilágított aszfaltút, járda.
Minden korosztály számára ajánlott. Nyugdíjasoknak is.
Évszaktól függetlenül a sötétedés kezdetekor.
Hétfőn, szerdán, pénteken, vasárnap 20:00-kor,
és szombaton 17:00-kor.
Egyéni időpontkérésre bármikor indítható.

A sétáról

A rövid, csak könnyed emelkedőt magában rejtő séta még világosban indul a Hotel Sziesztától a Soproni
Parkerdő peremén. A klimatikus gyógyhellyé nyilvánított Lővérek fenyőfái alatt haladva a túravezető a
helyi érdekességekről, a Sörházdomb történetéről tart rövid előadásokat. Az úticélt elérve a kilátóból
pedig szintén a soproni túravezető gondolataival, a látottak részletes bemutatásával válik teljessé az
ismeretterjesztő séta.
A díszletről az Alpok mögé bújt Nap utolsó sugarai gondoskodnak.
Sopron és a környező települések esti fényei ugyanúgy képesek magával ragadni a szemlélődőt, mint
nappal a Hűség városának ódon utcái.
A visszaérkezés az est leple alatt már kivilágított, aszfaltozott úton történik egy rövidebb úton.
8
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Túra hegyen-völgyön át
ÚTVONALTERV: Indulási pont
Erzsébet-kert
Nándor-magaslat
Cserkészkápolna
Taródi-vár
Gloriett-kilátó
Vas-hegyi páholy
Fáber-rét
Szalamandra-tó, Természetbarát-forrás
Hétbükkfa Pedagógus-forrás Sörházdombi-kilátó Érkezési pont
Igazi kaland
természetbarátoknak

Információk
Időbeli hossza, ára:
Térbeli hossza:
Nehézség:

kb. 6-7 óra, 2800 Ft/fő
12,5 km
Közepes (átlagos fizikummal), az emelkedők és lejtők miatt nem ajánlott
mozgásszervi megbetegedésben szenvedőknek.

Indulási hely:
Érkezési hely:
Infrastruktúra:

Hotel Szieszta recepciója (Lővér körút 37.)

Hotel Szieszta
Az útvonal első szakasza kebab ételbár (vasárnap zárva) mellett vezet, ugyanitt ital
kapható. Útközben iható vizű források.
Ajánlott korosztály: 60 év felett a domborzat miatt nem ajánlott, helyette más útvonalat javasolnék a
főbb úticélokhoz.
Ajánlott időpont:
Évszaktól függetlenül, délelőttől kora délutánig érdemes elindulni.
Délutáni indulás esetén szép naplementében lehet részük, amit a Fáber-rétről vagy
a Sörházdombi kilátóból évezhetnek.
Indul:
Jelenleg fix időpontban nem indul a program, csak egyéni időpontkérésre.
A túráról
A fiataloknak és középkorúaknak, osztálykiránduláson résztvevőknek,
kalandoroknak, természetjáróknak ajánlom ezt az egész napos
kirándulást, ami nem megerőltető, de végén biztosan szívesen ül
majd le egy padra vagy rétre a naplementében gyönyörködni.
Az útvonal kisebb hegyeken és barátságos völgyeken át kanyarog
Sopron határában. Érintve szinte minden olyan látványosságot, amit
érdemes megnézni a Felsőlőverektől a Szalamandra-tó környékéig.
A változatos domborzati viszonyok lehetővé teszik a magyar
erdőgazdálkodás bemutatását és a helyi értékek sokszínűségének
megismerését. A változatos táj, a magaslati pontok, a vár, a fa kilátók,
az üde, virágos rét, a hegyvidéki tó és a források közötti barangolás
közben biztosan nem éri utol az unalom és a hétköznapok gondjai,
amit az Alpokalja friss levegője is gyógyít. Az útvonal érinti a nyár
végétől, egész ősszel virágzó ciklámen élőhelyét is.

Bővítési lehetőségek
Várhely-kilátó, kelta halomsírok, Hármas-forrás,
Károly-kilátó
Bánfalvai Hősi Temető és Bánfalvai Karmelita kolostor
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Kelták útján a ciklámen nyomában (túra)
ÚTVONALTERV:
Indulási pont
Deák-kút
Pedagógus-forrás
Hétbükkfa
Hármas-forrás
halomsírok Várhely-kilátó Béla-forrás Sopron-Bánfalva Erzsébet-kert

Várhely, kelta kori
Érkezési pont

Információk
Időbeli hossza, ára:
Térbeli hossza:
Nehézség:
Indulási hely:
Érkezési hely:
Infrastruktúra:
Ajánlott korosztály:
Ajánlott időpont:

Indul:

Túra
6-7 óra, 2800 Ft/fő
csúcshódítóknak
12 km
Közepes (átlagos fizikummal)
Hotel Szieszta recepciója (Lővér körút 37.)
Hotel Szieszta
Az útvonal során nincsen vásárlási lehetőség és mosdó.
Minden korosztály számára ajánlott.
Évszaktól függetlenül jól járható.
Tavasszal és nyáron délelőtt és délután is indulhat, ősszel és télen a korai
sötétedés miatt csak délelőtt érdemes elindulni.
Jelenleg fix időpontban nem indul a program, csak egyéni időpontkérésre.

A kirándulásról
Klasszikus kirándulás, ami javarészt a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.
által kijelölt Ciklámen tanösvényen halad. Nevéhez hűen az útvonal
az egyedi és védett növényünk, a ciklámen természetes élőhelyén
vezet át, ami csak Nyugat-Magyarország tölgyeseiben fordul elő úton.
A kirándulás időnként kissé letér az ismeretterjesztő táblákkal is
szegélyezett tanösvényről a változatosabb program érdekében.
Ajánlott mindenkinek, aki egy kellemes kirándulásra vágyik a
ciklámenek élőhelyén. Az útvonal szabadon kiegészíthető az alább
javasolt bővítési pontokkal.
A ciklámen a legtöbb virágos növényünktől eltérően nem
tavasszal, hanem a nyár derekától október közepéig virágzik.
Ettől eltérő időben csak leveleivel találkozhatunk.
Bővítési lehetőségek
Bánfalvai Karmelita kolostor
Bánfalvai Hősi Temető
Fáber-rét
Szalamandra-tó
Károly-magaslat és kilátó
Alom-hegy, Nándor-magaslat
Gloriette-kilátó és Fáber-rét
Taródi-vár
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+ 10 perc
+ 15 perc
+ 15 perc
+ 30 perc
+ 35 perc
+ 40 perc
+ 40 perc
+ 2 óra

INFORMATÍV
Bátraknak

E R DE I S É T Á K

S O P RO NB A N

Éjszakai túra a Soproni-hegységben

ÚTVONALTERV: Indulási pont
Érkezési pont

Vas-hegy, Gloriette-kilátó

Fáber-rét

Sörházdombi-kilátó

Egy szokásostól eltérő, esti kalandozás a városközeli erdőben. Igazi különlegesség azok számára, akik
szeretik próbára tenni a bátorságukat és új ötleteket kipróbálni.
Információk
Időbeli hossza, ára:
Térbeli hossza:
Nehézség:
Indulási hely:
Érkezési hely:
Infrastruktúra:
Ajánlott korosztály:
Ajánlott időpont:
Indul:

kb. 3-4 óra, 2800 Ft/fő
7,8 km
Közepes (átlagos fizikummal)
Hotel Szieszta recepciója (Lővér körút 37.)
Hotel Szieszta
Az útvonal során nincs vásárlási lehetőség és mosdó.
Minden korosztály számára ajánlott.
Évszaktól függetlenül, késő délután, napnyugta előtt érdemes elindulni.
Jelenleg fix időpontban nem indul a program, csak egyéni időpontkérésre.

A túráról
Indulás napnyugta előtt, hogy egy kilátóból szemlélhessék a
naplementét. Az utolsó napsugarak alábukása után felkerekedünk,
hogy betekintést nyerjünk az éjszaka vadonjába. Természetesen
mindezt a biztonságot szem előtt tartva.
Ezt a nem mindennapi éjszakai programot fiataloknak,
középkorúaknak, osztály-kiránduláson résztvevőknek, kalan-doroknak
ajánlom elsősorban, de nem fosztanám meg az élménytől az
idősebbeket sem.
A napnyugta után gyorsan változik a levegő hőmérséklete,
ezért a nyári hőségnapok kivételével erősen ajánlott
rétegesen öltözködni, meleg ruhát hozni.
Gondoljunk arra, hogy a Fáber-réten lefeküdni, leülni érdemesebb
pokrócra vagy törölközőre, mint a fűre. Ez véd az esetleg hűvös,
nedves talajtól és csökkenti a kullancsveszélyt, ami ellen érdemes
továbbá kullancsriasztó szerrel készülni, de elég csak a helyszínen a
ruhára fújni.

Bővítési lehetőség
Éjszakai séta a kivilágított Ojtózi-sétányon
Alom-hegy, Cserkészkápolna, Nándor-magaslat
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+ 45 perc
+ 50 perc
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Őszi gesztenyézés a Lővérekben (könnyebb túra)
ÚTVONALTERV: Indulási pont
Sörházdombi-kilátó
kilátó Fáber-rét Érkezési pont

Lővérek szelídgesztenyés erdőfoltjai

Károly-

Haspárti
gyűjtögetőknek

Információk
Időbeli hossza, ára:
Térbeli hossza:
Nehézség:
Indulási hely:
Érkezési hely:
Infrastruktúra:

kb. 5(-6) óra, 2800 Ft/fő
kb. 8-14 km (eredménytől és a kirándulók kedvétől függően)
Könnyű (átlagos fizikummal)
Hotel Szieszta recepciója (Lővér körút 37.)
Hotel Szieszta
Az út során WC és mosdó nem található. Szükség esetén a Károly-kilátónál igénybe
vehető.
Ajánlott korosztály: Minden korosztály számára ajánlott.
Ajánlott időpont:
A kirándulás csak ősszel, a szelídgesztenye termés érésének idején indul, ami
október közepe felé időszerű. Időjárástól függően szeptember végétől november
elejéig is terjedhet a gesztenyehullás.
Indul:
Jelenleg fix időpontban nem indul a program, csak egyéni időpontkérésre.
A kirándulásról

A pirosló és aranyló színekben pompázó őszi erdő hívogatóan
csalogatja az erdő szerelmeseit. Az ősz a jutalom évszaka,
beérik mindaz, amiért egész évben dolgoztunk, amire vártunk.
Élvezze Ön is az őszi erdő szépségét és ajándékait!
Lepje meg magát egy kellemes erdei sétával a soproni Lőverek
gesztenyéseibe. A túravezető elkíséri a szelídgesztenyés
erdőfoltokba, ahol kedve szerint maga gyűjtögethet és
válogathat a finom szelídgesztenye termésből, miközben
mindent megtudhat erről az értékes fafajunkról.

Bővítési lehetőségek
Vas-hegy, Gloriette-kilátó
Bánfalvai Hősi Temető
Bánfalvai Karmelita kolostor
Várhely – kelta-kori halomsírok,
Várhely-kilátó (- Tolvaj-árok*)
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+ 30 perc
+ 20 perc
+ 40 perc
+ 2 (2,5*) óra
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Választható bakancsos séták, kirándulások és túrák
Az indulási és érkezési pont minden esetben tetszőlegesen választható Sopronon belül.

Kirándulás a Károly-kilátóhoz

3-4 óra |5 km | 1500 Ft/fő

Lővérek fenyvesei sípálya Dalos-hegy Károly-magaslat és kilátó
Deák-kút Sörházdombi-kilátó Erzsébet-kert

Látogatás a Taródi-várba tárlatvezetéssel

Ciklámen tanösvény

3 óra | 4 km | 2000 Ft/fő (várbelépővel)

Könnyed séta Sopron újkori látványosságához, a méltán híres Taródi-várhoz és annak megtekintése
tárlatvezetéssel.

Évszázados Lővérek a XIX. századi Villa sorral
Villa sor

Nepomuki Szent János kápolna

2 óra | 2 km | 1500 Ft/fő

Szanatórium parkja

Fáklyás esti séta a Sörházdombi-kilátóhoz
Hotel Szieszta

Sörházdombi erdő

1 óra |1 km | 1000 Ft/fő

Sörházdombi-kilátó

Hotel Szieszta

Sopron zöld szigetei, városi parkjai

3,5-4 óra | 7 km | 1500 Ft/fő

Sörházdombi-kilátó Erzsébet-kert Nyugat-Magyarországi Egyetem
NYME vadgazdálkodási gyűjtemény Szent Margit plébánia

Botanikus kert

Séta a Soproni Parkerdőben

2 óra | 2 km | 1500 Ft/fő

Tűztorony erdei sétaút

Ojtózi emlékmű (I. vh.)

Ojtózi-fasor

Túra hegyen-völgyön át

6-7 óra |13 km | 2800 Ft/fő

Erzsébet-kert
Nándor-magaslat
Cserkészkápolna
Taródi-vár
Gloriette-kilátó
Vas-hegyi páholy
Fáber-rét
Szalamandra-tó, Természetbarát-forrás
Hétbükkfa
Pedagógusforrás Sörházdombi-kilátó

Kelták útján a ciklámen nyomában

6-7 óra |12 km | 2800 Ft/fő

Deák-kút
Pedagógus-forrás
Várhely, kelta kori halomsírok Várhely-kilátó

Hétbükkfa
Hármas-forrás
Béla-forrás Sopron-Bánfalva Erzsébet-kert

Éjszakai túra a soproni erdőben
Vas-hegy, Gloriette-kilátó
Erzsébet-kert

Fáber-rét

3-4 óra | 8 km | 2800 Ft/fő
Károly-magaslat

Sörházdombi-kilátó

Őszi gesztenyézés a Lővérekben
Sörházdombi-kilátó

(Ojtozi sétány)

5-6 óra | 8-14 km | 2800 Ft/fő

Lővérek szelídgesztenyés erdőfoltjai

Károly-kilátó

Fáber-rét

Szentjánosbogarak esti násza – időszakosan indul júniusban
Áfonyaszüret a Soproni-hegységben – időszakosan indul június és július hónapokban
Egyedi séták, kirándulások, túrák saját elképzelés, ötlet, kérés alapján – egyedi ajánlatra
13
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„VASFÜGGÖNY” kerékpártúra
Vasfüggöny Múzeummal, borkóstolással

Határtalan tekerés a
Fertőmellékidombságon

ÚTVONALTERV: Hotel Szieszta (kerékpárkölcsönzője) – Szent Mihály templom – Tómalom
– Kecske-hegyi kilátó – *Fertőrákos+ – Vasfüggöny Múzeum – Fertő-tó tópart – Mithrász-szentély –
*Fertőmeggyes (Mörbisch)+ – *Sopronkőhida-Sopronpuszta+ Páneurópai Piknik emlékerdő – Hotel
Szieszta

Fedezze fel kerékpárpárral a Fertő-táj Sopronhoz közel fekvő településeit a Fertő-tavi vasfüggöny
emléktúra keretén belül, amelynek során megismerheti az egykori műszaki határzár történetét és
eljuthat az Európát kettéválasztó vasfüggöny lebontását elindító áttörés történelmi helyszínére! A túra
szakrális emlékhelyeken és csodálatos panorámát kínáló utakon át vezeti körbe a kirándulókat a
Fertőmelléki-dombság településein.
További információk
Térbeli hossza:
Időbeli hossza:
Nehézség:
Indulási hely:
Érkezési hely:
Okmányok:
Infrastruktúra:
Ajánlott korosztály:
Indul:
Kerékpárkölcsönzés:

kb. 40 km (kb. 30 % lejtő, 40 % sík terület, 30 % emelkedő)
kb. 8 óra (érdeklődéstől és pihenők hosszától függően)
Tájékoztatásul: Az út kényelmes sebességgel 4-6 óra alatt teljesíthető a látnivalók és hosszabb pihenők nélkül.
közepes (átlagos fizikummal)
Hotel Szieszta kerékpárkölcsönzője/recepció
Hotel Szieszta
A túra áthalad az osztrák-magyar határon, ezért személyigazolvány és lakcímkártya vagy útlevél szükséges.
A túra kerékpárúton halad, javarészt aszfalton, néhol jobb minőségű földúton. Valamennyi kerékpártípussal járható,
javasolt montain bike (MTB), trekking vagy országúti kerékpár.
Kb. 14 év felett. (Gyereküléses kerékpár bérelhető.)
Keddenként és csütörtökönként 09:00-kor, valamint egyéni időpontkérés esetén.
Hotel Szieszta recepcióján a nap 24 órájában. (www.sopronikerekpar.hu)
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„PÁLOS” kerékpáros kirándulás
a Szalamandra-tóhoz

Testi és lelki
felfrissülés

ÚTVONALTERV: Hotel Szieszta (kerékpárkölcsönzője) – *Sopronbánfalva+ Szalamandra-tó,
Természetbarát-forrás – Pálos-Kármelita Kolostor és templom – I. és II. világháborús Hősi Temető –
Hotel Szieszta

Tekintse meg kerékpárral az Alpokalja páratlan szépségű hegyvonulatai között megbújó féltett
kincseinket, ahol a világháborúk hősei is nyugszanak. Ismerje meg a túravezetővel az egyetlen magyar
alapítású szerzetesrend történetét, egyik legnagyobb épen maradt kolostorával és templomával. A
testi és lelki felfrissüléshez Sopron legfinomabb forrásvize lesz a segítségünkre a Szalamandra-tó
partján.
További információk
Térbeli hossza:
Időbeli hossza:
Nehézség:
Indulási hely:
Érkezési hely:
Infrastruktúra:
Ajánlott korosztály:
Indul:
Kerékpárkölcsönzés:

kb. 10 km
kb. 3 óra (érdeklődéstől és pihenők hosszától függően)
Tájékoztatásul: Az út kényelmes sebességgel 2 óra alatt teljesíthető a látnivalók és hosszabb pihenők nélkül.
könnyű (átlagos fizikummal)
Hotel Szieszta kerékpárkölcsönzője/recepció
Hotel Szieszta
A túra aszfaltozott úton halad, néhol jobb minőségű földúton. Valamennyi kerékpártípussal járható, javasolt
montain bike (MTB), trekking vagy országúti kerékpár.
Kb. 14 év felett. (Gyereküléses kerékpár bérelhető.)
Szerdánként és péntekenként 16:00-kor.
Hotel Szieszta recepcióján a nap 24 órájában. (www.sopronikerekpar.hu)
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„BÁNYÁSZ” kerékpártúra
Bányászati Múzeummal

A helyi bányászat
és a kisvasút
nyomában.

ÚTVONALTERV: Hotel Szieszta (kerékpárkölcsönzője) – *Sopronbánfalva+ Szalamandra-tó,
Természetbarát-forrás – *Görbehalom+ Fehér Dániel-forrás, Bányászati Múzeum, Pisztrángos-tó –
egykori vasút nyomvonala – *Ágfalva+ – Hotel Szieszta

Tekintse meg kerékpárral az Alpokalja páratlan szépségű hegyvonulatait, völgyeit, valamint az itt
található kisebb tavakat a hegyvidéki kerékpártúra alkalmával. Ennek során megismerheti
Brennbergbánya és környékének egykori szénbányászatát, eszközeit. A túra során Sopron
legfinomabb ízű forrásaiból merítve olthatjuk szomjunkat, miközben az 1921-es népszavazással
Sopronnal együtt Magyarország mellett maradt településeket érintünk részben az egykor
Brennbergbányát és Ágfalvát összekötő vasút nyomvonalán.
További információk
Térbeli hossza:
Időbeli hossza:
Nehézség:
Indulási hely:
Érkezési hely:
Infrastruktúra:
Ajánlott korosztály:
Indul:
Kerékpárkölcsönzés:

kb. 21 km (kb. 50 % enyhe emelkedő, 30 % enyhe lejtő, 20 % sík útszakasz)
kb. 3 - 5 óra (érdeklődéstől és pihenők hosszától függően)
Tájékoztatásul: Az út kényelmes sebességgel 2 óra alatt teljesíthető a látnivalók és hosszabb pihenők nélkül.
könnyű (átlagos fizikummal)
Hotel Szieszta kerékpárkölcsönzője/recepció
Hotel Szieszta
A túra aszfaltozott úton halad, néhol jobb minőségű földúton. Valamennyi kerékpártípussal járható, javasolt
montain bike (MTB), trekking vagy országúti kerékpár.
Kb. 14 év felett. (Gyereküléses kerékpár bérelhető.)
Jelenleg fix időpontban nem indul a program, csak egyéni időpontkérésre.
Hotel Szieszta recepcióján a nap 24 órájában. (www.sopronikerekpar.hu)
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Látogatás
a zeneszerző
szülőházához

Liszt Ferenc
kerékpártúra

ÚTVONALTERV: Hotel Szieszta (kerékpárkölcsönzője) – *Harka+ Római katolikus templom, Evangélikus
templom, Milleneumi emlékmű, Hősi emlékmű – *Sopronnyék (Neckenmarkt)+ Szent Donát kápolna,
Szentlélek római katolikus templom – [Haracsony (Horitschon)] – *Doborján (Raiding)+ Liszt Ferenc
szülőháza, Páduai Szent Antal római katolikus templom – Hotel Szieszta

Kiránduljon kerékpárral a nyugat-magyarországi határvidékre kerékpárral, hogy gyönyörködhessen a
borvidék szépségeiben. Látogasson el a harkai tűzvészt egyedül túlélt templomhoz, a határ menti kis
kápolnához és a nyéki erődtemplomhoz. Doborjánban megtekintheti a világ egyik legnépszerűbb
zongoraművészének, Liszt Ferencnek szülőházát. Meghallgathatja zeneművész muzsikáit abban a
házban, ahol az 1400 művet komponáló zongoravirtuóz csodagyerek napvilágott látott.
További információk
Térbeli hossza:
Időbeli hossza:

kb. 30 km (kb. 40 % enyhe emelkedő, 40 % enyhe lejtő, 20 % sík útszakasz)
kb. 3-4 óra (érdeklődéstől és pihenők hosszától függően)
Tájékoztatásul: Az út kényelmes sebességgel 2 óra alatt teljesíthető a látnivalók és hosszabb pihenők nélkül.
Nehézség:
könnyű (átlagos fizikummal)
Indulási, érkezési hely: Hotel Szieszta kerékpárkölcsönzője/recepció
Múzeum belépő:
A részvételi díj nem tartalmazza a múzeum belépőjét (4 €).
Okmányok:
A túra áthalad az osztrák-magyar határon, ezért személyigazolvány és lakcímkártya vagy útlevél szükséges.
Infrastruktúra:
A túra végig aszfalt úton halad. Valamennyi kerékpártípussal járható. Javasolt a montain bike (MTB), trekking vagy
országúti kerékpár.
Ajánlott korosztály:
Kb. 14 év felett. (Gyereküléses kerékpár bérelhető.)
Indul:
Jelenleg fix időpontban nem indul a program, csak egyéni időpontkérésre.
Kerékpárkölcsönzés: Hotel Szieszta recepcióján a nap 24 órájában. (www.sopronikerekpar.hu)
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Árlista

Bakancsos erdei séták, kirándulások, túrák
1000 - 2800 Ft/fő (részletek a programok leírásánál).
13 éves korig szülői felügyelet mellett ingyenes a részvétel.

Csoport vagy egyéni elképzelés esetén kérem, kérjen egyéni ajánlatot.
Osztálykirándulás kedvezménnyel:
félnapos túra
(kb. 3-6 óra)

15 főtől

20 főtől

25 főtől

30 főtől

35 főtől

900 Ft/fő

750 Ft/fő

650 Ft/fő

590 Ft/fő

550 Ft/fő

Kerékpáros túrák
„PÁLOS” kerékpáros kirándulás
kerékpárkölcsönzéssel
Liszt Ferenc kerékpártúra
kerékpárkölcsönzéssel
„BÁNYÁSZ” kerékpártúra
kerékpárkölcsönzéssel, Bányamúzeummal
„VASFÜGGÖNY” kerékpártúra
kerékpártúra, Vasfüggöny Múzeummal, borkóstolással

3000 Ft/fő
4000 Ft/fő
4000 Ft/fő
5000 Ft/fő

Csoport vagy egyéni elképzelés esetén kérem, kérjen egyedi árajánlatot.

Kerékpárkölcsönzés Sopronban
a Hotel Sziesztában
a Hotel Sopronban

9400 Sopron, Lővér körút 37.
9400 Sopron, Fövényverem út 7.

1-4 óra időtartamra
1500 Ft/db
4-6 óra időtartamra
2000 Ft/db
6 óra felett (aznapi visszavétellel)
2500 Ft/db
Több napra
2500 Ft/db x nap
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Kapcsolat

Személyes

érdeklődés, egyedi ajánlatkérés, segítség a döntésben,
kerékpárkölcsönzés foglalásának bejelentése.

E-mail cím:

info@soproniseta.hu

Mobil:

06 30 999 2585

Kerékpárkölcsönző (programok alapértelmezett indulási helye):
Hotel Szieszta - 9400 Sopron, Lővér körút 37.

Közvetett

tájékozódás, nyomon követés.

Honlap:

www.soproniseta.hu
Teljes kínálat, aktuális ajánlatok, részletes túraleírások, letölthető katalógus

Facebook:

www.facebook.com/erdeiseta
Időszerű ajánlatok, kedvezmények, beszámolók, nyereményjáték
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