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AKTUÁLIS ÉLMÉNYTÚRÁK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelentkezés legkésőbb indulás előtti napon Sáros Viktor túravezetőnél: 06 30 999 2585 

vagy a kiránduló program oldalán online. 
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KIRÁNDULÁS A KÁROLY-KILÁTÓHOZ 
Kellemes, még télen is látványos ismeretterjesztő séta. Cél a Károly-kilátó és az erdőgazdaság újonnan 

átadott, ingyenesen látogatható vadászati múzeuma. Az üdítő kirándulás során erdőmérnök 

túravezető mutatja be a soproni erdők világát és a magyar erdőgazdálkodás vívmányait. Érintjük a 

Ciklámen-tanösvényt, a sípáját a Lővérek fenyveseit és a Dalos-hegyi kőfejtőt is. 

Gyere velünk és láss többet Sopronból! 
 

A KÁROLY-MAGASLATRÓL 

 

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 része. 

Ez a kirándulás a város melletti hegyvidéknek köszönhetően kiválóan 

alkalmas arra, hogy ezen a nem kimerítően hosszú útvonalon minden 

érdekesség szem elé kerüljön. Megismerheted az erdő életét és 

érdeklődéstől függően, akár részletesen is betekintést kaphatsz a 

magyar erdőgazdálkodás szakmaiságába. A Károly-kilátóból és több 

magaslati pontról is szemügyre vehetjük 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 VEZETETT KÁROLY-MAGASLATI KIRÁNDULÁSRÓL 
 

Indulás, érkezés: Hotel Lövér recepciója (Sopron, Várisi út 4.) 

Tartam:  5 km, 3 óra 

Útviszony:  könnyű-közepes, átlagos fizikummal nyugdíjasoknak is teljesíthető 

Ajánlott korosztály: minden korosztálynak 

Díja:   Honlapon feltüntetve 

 

 

Úti cél Károly-kilátó 

JELENTKEZZ IDE KATTINTVA ERRE A PROGRAMRA HONLAPUNKON 

VAGY CSOPORT ESETÉN KÉRJ AJÁNLATOT 

Legnépszerűbb 

Soproni 

kirándulás 

http://www.soproniseta.hu/soproni_kirandulas/kirandulas-a-soproni-karoly-kilatohoz/
http://www.soproniseta.hu/soproni_kirandulas/kirandulas-a-soproni-karoly-kilatohoz/
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FÁKLYÁS ESTI SÉTA 
A SÖRHÁZDOMBI-KILÁTÓHOZ 

 
E rövid, 1 órás program a nap esti óráiban nyújt izgalmas kikapcsolódást. A könnyű séta alkalmával a 

szállodákhoz közeli Sörházdombi-kilátóhoz sétálunk. A városhoz legközelebbi kilátónkból a 

naplemente utolsó sugarai mellett élvezhetjük Sopron és vidékének pazar szépségét.  Legendáikon 

keresztül madártávlatból bemutatásra kerül az Alpokalja és a Fertő-táj és az egykori Hanság világa, a 3 

táj találkozása. Visszafelé a kilátótól, amikor az est leszáll, fáklyát gyújtunk és az éjszakai erdő 

vadvilágával ismerkedünk. Olykor testközelből. 

 

A FÁKLYÁS ESTI SÉTÁNKRÓL 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E rövid, egy órás, 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 kilátót elhagyva az est leple alatt fáklyát gyújtunk vadgazda mérnök túravezetőnkkel az éjszakai 

vadvilág után kutatunk. A séta nyomokban baglyokat, denevéreket és egyéb állati dolgokat tartalmaz!  

 

A PROGRAM RÉSZLETEI 

 

Indulás, érkezés: Hotel Lövér recepciója (Sopron, Várisi út 4.) 

Tartam:  2 km, 1,5 óra 

Útviszony:  Könnyű (átlagos fizikummal) 

Ajánlott:  Minden korosztály számára. Nyugdíjasoknak is. 

Infrastruktúra: Jelölt turistaút, kivilágított aszfaltút, járda. 

Díja: Honlapon feltüntetve 

 
 
 

 
 

Könnyű, 1 órás, 

kora esti program 

JELENTKEZZ IDE KATTINTVA ERRE A PROGRAMRA HONLAPUNKON 

VAGY CSOPORT ESETÉN KÉRJ AJÁNLATOT 

http://www.soproniseta.hu/soproni_kirandulas/faklyas-esti-seta-sorhazdombi-kilato/
http://www.soproniseta.hu/soproni_kirandulas/faklyas-esti-seta-sorhazdombi-kilato/
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A Taródi vár egyénileg is 

látogatható, de csak a 

SoproniSÉTA.hu 

idegenvezetésével fedi fel 

egyedi titkait, építésének 

érdekességeit, építőjének 

céljait! 

LÁTOGATÁS A TARÓDI-VÁRBA TÁRLATVEZETÉSSEL 

Könnyed séta a Felsőlöverekben Sopron újkori látványosságához, a méltán híres Taródi-várhoz 

és annak megtekintése tárlatvezetéssel. Tudj meg mindent ez alatt a néhány óra alatt a 

Lőverek rejtett világáról, építészetéről és Sopron egyetlen, ma is álló várának történetéről! 

A TARÓDI-VÁRRÓL 

 

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 várlátogatás közben összehasonlítjuk, hogy miben különbözik és hasonlít 

a sokak által ismert székesfehérvári Bory-vár és soproni „testvére” a Taródi-

vár. 

A rövid séta Sopron különös történeteiről és egyedi világáról híres 

városrészén, a Lővereken át vezet. 

A program ára a vár belépőjét is tartalmazza.  

 
 
A VEZETETT VÁRLÁTOGATÁSRÓL 
 

 

Indulás, érkezés: Hotel Lövér recepciója (Sopron, Várisi út 4.) 

Tartam:  3 óra, 3,8 km 

Útviszony:  Könnyű (átlagos fizikummal) 

Ajánlott korosztály: Minden korosztály számára ajánlott. 

Díja:   Honlapon feltüntetve 

 

 

 

 

 

A középkori lovagvárak 

szerelmeseinek 

JELENTKEZZ IDE KATTINTVA ERRE A PROGRAMRA HONLAPUNKON 

VAGY CSOPORT ESETÉN KÉRJ AJÁNLATOT 

http://www.soproniseta.hu/soproni_kirandulas/soproni-tarodi-var-bolondvar-latogatasa-vezetessel/
http://www.soproniseta.hu/soproni_kirandulas/soproni-tarodi-var-bolondvar-latogatasa-vezetessel/
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ÉVSZÁZADOS LŐVÉREK 
A XIX. SZÁZADI VILLA SOR ÉRINTÉSÉVEL 

Romantikusan vadregényes gyümölcsöskertek, élősövényes labirintusok, XIX. századi alpesi 

villák és egy utánozhatatlan miliő, ami a csend és béke szigeteként ismert Lővérek 

városrészben fogad minket. Honnan ez a furcsa név és mitől ennyire csodás itt az élet? 

Túravezetőnk alaposan beavat a titkok rejtelmeibe 

  A LŐVÉREK VÁROSRÉSZRŐL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A VEZETETT SÉTÁNKRÓL 
 

ÚTVONAL: Hotel Szieszta → Sörházdombi-kilátó → Lővérek élősövényes labirintusa, rejtett utcái → 

XIX. századi Villa sor alpesi házai → Nepomuki Szent János kápolna → Hotel Szieszta 

Indulás, érkezés: Hotel Szieszta recepciója (Lővér körút 37.) 

Időpontok: Október 15. és május 3. között: kedd, csütörtök, péntek 10:00-kor. 

 Május 4. és október 14. között: szerda 17: 00-kor, péntek 13:00-kor. 
Tartam:  2 óra, 2 km 

Útviszony:  Könnyű (átlagos fizikummal), sík úton 

Ajánlott korosztály: Elsősorban felnőtteknek, nyugdíjasoknak. 

Kisgyereknek kevésbé izgalmas. 

Díja:   Honlapon feltüntetve 

 

A hűség ezerarcú városa az Alpok lábánál őrzi a hegyvidéki élet titkait, 

annak minden különlegességével és szépségével. 

Az Évszázados Lővérek sétánkon 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 1764-ben 

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. 

 

A hétköznapi gondok feledését az Alpokalja friss levegője garantálja. 

JELENTKEZZ IDE KATTINTVA ERRE A PROGRAMRA HONLAPUNKON 

VAGY CSOPORT ESETÉN KÉRJ AJÁNLATOT 

Az Alpokalja 

kedvelőinek. 

http://www.soproniseta.hu/soproni_kirandulas/evszazados-loverek/
http://www.soproniseta.hu/soproni_kirandulas/evszazados-loverek/
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KÖNNYŰ SÉTA A SOPRONI PARKERDŐBEN 

 

Könnyű családi séta a Soproni Parkerdőben az erdei Tűztorony sétaúton és az Ojtozi-sétányon 

kalandozva. Szülőknek és gyereknek egyaránt hasznos játékos ismerkedés az erdő életével. A 

sétaút egyes megállóin Sopron és a Fertő-táj értékei, színfoltjai is bemutatásra kerülnek az 

információs táblák és a túravezető által. 
 

  A SOPRONI PARKERDŐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VEZETETT PARKERDEI SÉTÁNKRÓL 
 

Indulás, érkezés: Hotel Lövér recepciója (Sopron, Várisi út 4.) 

Tartam:  3 km, 2 óra 

Útviszony:  Könnyű 

Ajánlott korosztály: Bárkinek. Különösen kisgyerekkel vagy szépkorúval. 

Díja: Honlapon feltüntetve 

 

 

 

Tegyél egymagad vagy családoddal egy sétát a Soproni Erdészet által 

gondozott parkerdő babakocsival is járható sétaútján. Vedd észre az 

erdő ajándékait, miközben élvezed a klimatikus gyógyhelyünk friss 

levegőjét. 

Az út a felnőtteknek felüdülést, a gyerekeknek játszóteret, az út mellé 

kihelyezett fajátékokat és tornapályát tartogat a minél közelibb erdei 

élményért. Ha mindez kevésnek bizonyulna, a túravezető táskájában is 

lapul néhány kicsiknek is nagyoknak érdekes ismeretterjesztő játék. 

 
A Lőverek különleges világú fenyveseiben és az őket körülölelő 

tölgyesekben évszaktól függetlenül számtalan növény- és állatfajt 

ismerhetünk meg elérhető közelségből, mint egy kihelyezett 

természetismeret órán. 

 
A Tűztorony sétaúton, majd az Ojtozi fasoron az információs táblákkal 

és az idegenvezetővel együtt megismerheted Sopron városának és a 

Fertő-táj világának színfoltjait. Emellett a hazai erdőgazdálkodás 

izgalmas és érdekes oldalával is találkozhatsz 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 Ojtozi-szorosnál történt küzdelmeinkre. 

 

Időseknek és 

gyerekeknek is 

ajánlott. 

JELENTKEZZ IDE KATTINTVA ERRE A PROGRAMRA HONLAPUNKON 

VAGY CSOPORT ESETÉN KÉRJ AJÁNLATOT 

http://www.soproniseta.hu/soproni_kirandulas/konnyu-seta-a-soproni-parkerdoben/
http://www.soproniseta.hu/soproni_kirandulas/konnyu-seta-a-soproni-parkerdoben/
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TÖRTÉNELMI BELVÁROS 
Klasszikus, de izgalmas idegenvezetés Sopron belvárosában, szakavatott idegenvezetővel 

melynek során az ódon utcák között felelevenednek a város helyi és országos hírű történelmi 

eseményei, jótevői és ellenségei. A rómaiaktól a napjainkig végig követhetjük a kultúra a 

művészet meghatározó korszakait a bor, az építészet és a zene világában. Mert 

idegenvezetővel mindent máshogy láthatsz! 

SOPRON BELVÁROSÁRÓL 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aki Sopronba utazik, a belvárosban biztosan tervez egy sétát. Ebben elfáradni nem lehet, hiszen alig 4-5 

utca alkotja a történelmi városmagot. Mit nem lehet ott észrevenni, tehetjük fel a kérdést? Kevesen 

gondolnánk, de e néhány ódon utca az egész magyar történelmet magában rejtegeti. Híres házaival és 

vendégeikkel, a falban maradt ágyúgolyókkal, máig folyamatosan világító gázlámpájával, a rejtélyes 

utcák közötti átjáróival… 

 

Sopron, a műemlékekben leggazdagabb vidéki város. Budapest után az első a Kárpát-medencében. Még 

Bécs is Sopron után vágyakozik. Idegenvezetőnk így kifogyhatatlan tartalommal tölti meg a belvárosi 

sétára szánt időnket, hogy nekünk csak a szánkat és a szemünket kelljen nyitva tartani.  

 

Lelkes és egyben lokálpatrióta idegenvezetővel útikönyvek és térképek heteken át való tépkedésétől 

válthatjuk meg magunkat időt és pénzt spórolva. Legyen gondtalan és hasznosan eltöltött minden 

Sopronban eltöltött percünk. Bízzunk az idegenvezető vendégszeretetében és töltsünk vele egy kellemes 

kirándulást a Hűség városának szívében! 

 
BELVÁROSI IDEGENVEZETÉSRŐL 

 

Indulás és érkezés: Tűztorony bejárata (Fő tér 1.) 

Tartam :  kb. 1,5-2 óra, 2 km 

Útviszony:  Könnyű, sík 

Ajánlott korosztály: Minden korosztály számára ajánlott. Nyugdíjasoknak is. 

Díja: Honlapon feltüntetve  

 
 
 

 

Idegenvezetés 

Sopron szívében 

JELENTKEZZ IDE KATTINTVA ERRE A PROGRAMRA HONLAPUNKON 

VAGY CSOPORT ESETÉN KÉRJ AJÁNLATOT 

http://www.soproniseta.hu/soproni_kirandulas/idegenvezetes-sopron-tortenelmi-belvarosaban/
http://www.soproniseta.hu/soproni_kirandulas/idegenvezetes-sopron-tortenelmi-belvarosaban/
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ESTI TÖRTÉNELMI BELVÁROS 
Városnézés este? Mi a jó abban? Szó szerint mást látunk, mint nappal. Mintha ugyanaz a 

színházi díszlet lenne, de a következő jelenetben más szögből és addig nem látott színekkel 

megvilágítva. A belváros azért este sem fekete-fehér. Az idegenvezetés közben utcáról utcára 

színezzük ki helyi történeteinkkel a macskaköves utcákat. 

TÖRTÉNETEK LÁMPAFÉNY MELLETT 
 

 

Kellemes esti séta Sopron belvárosában. A szűk utcácskák önmagukban egyedi hangulatot adnak, esti 

fényekben pedig még különlegesebb élményben lehet részük. A rómaiaktól napjainkig bepillantást 

nyerünk Sopron történelmi eseményeibe. A belváros szívét a helyi mondák és a titkos átjárók teszik még 

varázslatosabbá. Tarts velünk egy felejthetetlen városnézésre! 

 
AZ ESTI BELVÁROSI IDEGENVEZETÉSRŐL 
 

Időpontok: Egész évben. Egyéni időpontban indul minimum 3 fővel vagy 3 fő díjáért. 

Indulás és érkezés: Tűztorony bejárata (Fő tér 1.) 

Tartam :  kb. 1-1,5 óra, 2 km 

Útviszony:  Könnyű, sík 

Ajánlott korosztály: Minden korosztály számára ajánlott. Nyugdíjasoknak is. 

Díja: Honlapon feltüntetve 

 
 
 

 

Idegenvezetés 

Sopron szívében 

JELENTKEZZ IDE KATTINTVA ERRE A PROGRAMRA HONLAPUNKON 

VAGY CSOPORT ESETÉN KÉRJ AJÁNLATOT 

http://www.soproniseta.hu/soproni_kirandulas/esti-idegenvezetes-sopronban/
http://www.soproniseta.hu/soproni_kirandulas/esti-idegenvezetes-sopronban/


9 

KAPCSOLAT 
 

 
 
 

ÁRAJÁNLAT KÉRÉS pl. osztálykirándulás vagy más csoport esetén: 

 

 info@soproniseta.hu 

  
 
 

JELENTKEZÉSI www.soproniseta.hu honlapon a programnál, vagy 

MÓDOK  info@soproniseta.hu (általános esetben) 

  06 30 999 2585 (sürgős esetben) 
 

 
 

ÉRDEKLŐDÉS www.soproniseta.hu honlapon a programnál 

  info@soproniseta.hu 
 www.facebook.com/erdeiseta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@soproniseta.hu
http://www.soproniseta.hu/
mailto:info@soproniseta.hu
http://www.soproniseta.hu/
mailto:info@soproniseta.hu
http://www.facebook.com/erdeiseta
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5 OK,   MIÉRT VÁLASSZ IDEGENVEZETÉST? 

 

 

1. Olyan helyeket mutatunk, melyek létezésére nem is gondolnál. 
 

2. Időt takarítasz meg. Nagyon sok időt, amit másra is fordíthatsz. 
 

3. Gyakorlatunk van a bemutatásban. Tapasztalatból tudjuk, mi érdekli 

inkább a kirándulókat. 
 

4. Izgalmas eltévedni, de még jobb helyette gazdaságosan élni az idővel. 
 

5. Idegenvezetőnk és túravezetőnk még azokra a kérdésekre is gyorsan 

válaszolnak, amit a Google sem derít fel. 
 

 
 

 

+1 ÉLMÉNYGARANCIA 
Bízunk programjaink sikerében és elégedettségedben. 

Ezért ha nem tetszett, neked nem kerül semmibe. 
 

Ők már életre szóló emlékekkel gazdagodtak a Vasfüggöny kerékpártúrán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


