
SÉTÁK, KIRÁNDULÁSOK, KERÉKPÁRTÚRÁK A HOTEL SZIESZTÁTÓL 
 
Séta a Károly-kilátóhoz / Lővér Kalandparkhoz 
(oda-vissza kb. 4 km) 
A Hotel Szieszta parkolóját hátra, az erdő felé vezető lépcsőn elhagyva, majd a 
hotel hátsó kiskapuján kilépve a Ciklámen-tanösvényre érünk. Jobbra (az uszoda) 
irányába indulva a rózsaszín ciklámenvirág jelzést követve először a Deák-kúthoz, 
majd tovább sétálva a Lővér Kalandparkhoz jutunk. A kalandpark parkolójában 
elhagyjuk a ciklámen jelzést és az aszfalt úton (a kalandpark kerítése mellett) 
felfelé sétálva 450 méter után feljutunk a Károly-kilátóig, az új épületben helyet 
kapó erdei büféig és a Kőhalmi Tamás Vadászati Múzeumig. 
Az ökocentrum 3 szintes kiállítása egész évben ingyenesen megtekinthető. 
Belépés a büfén keresztül. A Károly-kilátó napközben látogatható, belépődíjas. 
Fentről szép kilátás nyílik a Kisalföldre, a Fertő-tájra és az Alpokaljára. 
A kilátótól a hotelig a sárga vagy kék háromszög jelzésen érhetünk vissza. A kék 
háromszög jelzés átvezet a közeli Daloskő nevű magaslaton és a soproni sípályán 
is. 
Autóval a szállodától az uszoda felé indulva a Lővér körúton balra az első aszfaltút 
(650 m - Récényi út) vezet felfelé a Károly-kilátó alatti parkolóig/kalandparkig. 
Innen csak gyalogosan szabad továbbmenni a kilátóig (450 m, 5 perc séta). 
 
Séta a Sörházdombi-kilátóhoz(oda-vissza kb. 1 km) 
A Hotel Szieszta főbejáratán kilépve a Lővér körúton balra (az uszoda irányában) 
elindulva kb. 200 méter megtétele után egy jobbra nyíló kis utcához (Becht Rezső 
utca) érünk. Innen a kereszteződéstől 3 nyelvű, barna színű tábla mutat a kilátó 
irányába. A Becht Rezső utcába érve az első lehetőségnél elkanyarodjunk balra 
(felfelé) a Sörházdombi útra. Innen kb. 150 méter a kilátó, amit szintén baloldalt 
vehetünk majd észre a fák között. A kilátóhoz a Sörházdombi útról jól látható 
lépcsősor vezet fel. 
A kilátó éjjel-nappal ingyenesen látogatható. Fentről szép kilátás nyílik a 
hegyvidékre és a városra.Útvonal a Google térképén >> 
Autóval ugyanezen az útvonalon lehet közlekedni. A kilátó közvetlen közelében 
ingyenesen lehet parkolni az út szélén. 
 
Séta az Erzsébet-kerthez, a Sopron Vármegye Makettparkhoz és az egyetemi 
botanikus kerthez (oda-vissza 4 km) 
Több úton lejuthatunk a hegyvidékről a belváros szélén lévő parkokhoz. A 
legegyszerűbb, ha a Hotel Szieszta főbejáratán kilépve az uszoda irányában (balra) 
a Lővér körúton elsétálunk az Erzsébet-kertig (1,8 km). Egy másik lehetőség szerint 
a Lővér körutat még az uszoda elérése előtt elhagyjuk a Printz Ferenc 
pihenőpadnál jobbra a város irányába, a zöld csík  jelzésen. Ez a Sörházdomb 
egy sétaútján vezet el az Erzsébet-kertig.A park sétaútjait járva nem nehéz 
megtalálni Magyarország egyik legnagyobb és legidősebb óriás mamutfenyőjét. 
Látni fogjuk a zenepavilont és a II. világháborúban elpusztult sörház - a 
Sörházdomb névadó - emlékhelyét. Az Erzsébet-kert Bánfalvi út felé lévő sarka 
után, a Rák patak felett átkelve találjuk a Sopron Vármegye Makettparkot 
(www.makettpark.hu). Visszatérve a körút alján lévő közlekedési lámpákig, attól 
nem messze (kb. 100 m), az Ady Endre útról nyílik az egyetemi botanikus kert 
egyik bejárata. Az egyetem épületei, nemzeti emlékhelyei (pl. 1956-os szobor) a 
vadregényes botanikus kertben elszórtan állnak. Betérhetünk az egyetem Ligneum 
nevű látogatóközpontjába (www.ligneum.hu). A botanikus kertet érdemes a 
főbejáraton (Bajcsy-Zsilinszky út felé) elhagyni. Kilépve balra a belváros, jobbra 
(felfelé) pedig a Hotel Sziesztához visszavezető Honvéd út, majd Becht Rezső út 
következik. A főbejáratnál ingyenes parkolási lehetőség és buszmegálló (1-es járat 
belváros felé, 2-es járat a Lővérek felé) található. 
Útvonal a Google térképén >> 

 
 

PROGRAMOK 

MINDEN NAP 

TÚRAVEZETŐVEL 

A HOTEL SZIESZTÁTÓL 

 
KIRÁNDULÁS 
A KÁROLY-KILÁTÓHOZ 
TÚRAVEZETŐVEL 
Ismerkedés a soproni erdők 
növény- és állatvilágával, a 
helyi látványosságokkal, a 
Károly-kilátóval és a Kőhalmi 
Vadászati Múzeummal. 
Élményteli kaland minden 
évszakban… 
SOPRONISETA.HU >> 

 

(FÁKLYÁS ESTI) 
SÉTA A SÖRHÁZDOMBI-
KILÁTÓHOZ 
1 órás ismerkedés a Fertő-
tájjal, a Kisalfölddel és az 
Alpokaljával a naplemente 
utolsó sugaraival, az esti 
fények díszletében. Élvezze a 
klimatikus gyógyhellyé 
nyilvánított Lővérek friss 
levegőjét és tudja meg, 
honnan származik a 
jellegzetes illata. A séta 
sötétben fáklyákkal bővül. 
SOPRONISETA.HU >> 

 

SOPRON ZÖLD SZIGETEI 
Séta vezetővel a Sörház-
dombon át az Erzsébet-kertbe 
az ország legnagyobb mamut-
fenyőjéhez és Gróf Bánffy 
Miklós emlékhelyéhez, majd a 
soproni botanikus kert és a 
Nyugat-magyarországi 
Egyetem vadgazdálkodási 
gyűjteményének meg-
tekintése tárlatvezetéssel. 
Visszafelé az Árpádházi Szent 
Margit Plébánia felé haladva 
ismerkedés a Lővérekkel. 
SOPRONISETA.HU >> 
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Séta a Taródi-várhoz (oda-vissza kb. 3,8 km) 
A Hotel Szieszta főbejáratán kilépve a Lővér körúton balra elindulva (800 m után) 
érhetjük el az uszodát (hatalmas sárga kupolás épület). Az uszodánál lévő zebrát 
elhagyva rátérünk a balra nyíló Fenyves sorra. A második kereszteződésnél (400 
méter után) ismét balra fordulunk, fel a Hársfa sorra. Az utca a dombon 
elkanyarodik jobbra. Ezután az első lehetőségnél jobbra megyünk tovább, 
ahonnan már lehet látni a Taródi-vár tornyait. 
Autóval ugyanezen útvonalon lehet feljutni. A Hársfa sor végén a vártól 100 
méterre ingyenes parkoló található. Autóval a Hársfa sor egyirányúsága miatt a 
parkolótól a Kőfejtő úton lehet visszajutni a Lővér körútra. 
Útvonal a Google Térképén >> 
 
Séta az Alsólővéreken át a belvárosba (csak oda 2 km) 
A Hotel Szieszta főbejáratán kilépve a Lővér körúton jobbra indulunk el, majd kb. 
80 m után balra, a Károlymagaslati úton haladunk 120 métert. Ekkor a Villa sorra 
érünk. Itt a velünk szemben lévő lépcsőn is lesétálhatunk a Mikoviny útig, de 
szebb élményben lesz részünk, ha a Villa soron balra kanyarodunk, majd a 90 
méter múlva a szerpentines Winkler úton sétálunk lefelé a Mikoviny útig. Azon 
átkelve a cseresznyefáiról és szép házairól nevezetes Alsólővér úton folytatjuk 
utunkat egyenesen a belváros irányába. Az Alsólővér út alján a vasúti síneket és a 
Csengeri utat keresztezve érünk el a Deák térig, majd jobbra a Deák étteremig. 
Onnan az Erzsébet út vezet a Széchenyi térre, ahonnan a történelmi belváros utcái 
kezdődnek. 
Útvonal a Google térképén >> 
 
Rövid körséta a Villa-soron és Lővér körúton (1,5 km) 
A Hotel Szieszta főbejáratán kilépve a Lővér körúton jobbra indulunk el, majd kb. 
80 m után balra, a Károlymagaslati úton haladunk 120 métert. Ekkor a Villa sorra 
érünk. Itt a város felé, lefelé vezető lépcsősornál jobbra fordulunk. A Villa sor jobb 
oldalán találkozhatunk a jellegzetes, alpesi stílusban épült házakkal, családi 
palotákkal. 400 méter után a barokk stílusú Nepomuki Szent János Kápolnához 
érkezünk. Közelében találjuk a legszebb villákat. A kápolna melletti Várisi úton 
jutunk ki a Lővér körútra. Azon visszafelé (jobbra) sétálva jutunk haza a Hotel 
Sziesztáig. Itt két fagylaltozó és több vendéglő is útba esik. Érdemes a fagylaltozók 
előtt áttérni a Lővér körúton és a kis erdőn keresztül a zenepavilont érintve 
megközelíteni a hotelt. 
Útvonal a Google térképén >> 
 
Séta Állami szanatórium parkjához és az Ojtózi-fasorhoz (oda-vissza 700 m a 
fasorig) 
A Hotel Szieszta parkolóját hátra, az erdő felé vezető lépcsőn elhagyva, majd a 
hotel hátsó kiskapuján kilépve a Ciklámen-tanösvényre érünk. Balra (a Hotel 
Lövér, szanatórium) irányába indulva a rózsaszín ciklámenvirág jelzést követve a 
Hotel Lövér kő buszvárójáig, buszfordulóig érünk. A mellettünk lévő zöld kerítéssel 
bekerített park a szanatórium kertje. Ide a főbejáraton keresztül napközben 
ingyenesen betérhetünk. Ha az úton átkelünk, közvetlenül a Moa Étterem mellett 
elsétálva rögtön a Hotel Fagus elé érünk. Tovább sétálva az erdő felé, a szálloda 
előtti aszfalt út az Ojtózi-sétányra vezet. A sétány 900 méter hosszan vezet be az 
erdőbe a Lővér kemping irányába, esténként hangulatos világítást is kap. 
Útvonal a Google térképén >> 
 
 
  
 

A GARANTÁLT ÉLMÉNYÉRT… 

SÉTÁK, KIRÁNDULÁSOK, 

KERÉKPÁRTÚRÁK 

MINDEN NAP VEZETŐVEL 

A HOTEL SZIESZTÁTÓL 

 
KIRÁNDULÁS 
A KÁROLY-KILÁTÓHOZ 
TÚRAVEZETŐVEL 
Ismerkedés a soproni erdők 
növény- és állatvilágával, a 
helyi látványosságokkal, a 
Károly-kilátóval és a Kőhalmi 
Vadászati Múzeummal. 
Élményteli kaland minden 
évszakban… 
SOPRONISETA.HU >> 

 

 

(FÁKLYÁS ESTI) 
SÉTA A SÖRHÁZDOMBI-
KILÁTÓHOZ 
1 órás ismerkedés a Fertő-
tájjal, a Kisalfölddel és az 
Alpokaljával a naplemente 
utolsó sugaraival, az esti 
fények díszletében. Élvezze a 
klimatikus gyógyhellyé 
nyilvánított Lővérek friss 
levegőjét és tudja meg, 
honnan származik a 
jellegzetes illata. A séta 
sötétben fáklyákkal bővül. 
SOPRONISETA.HU >> 

 

SOPRON ZÖLD SZIGETEI 
Séta vezetővel a Sörház-
dombon át az Erzsébet-kertbe 
az ország legnagyobb mamut-
fenyőjéhez és Gróf Bánffy 
Miklós emlékhelyéhez, majd a 
soproni botanikus kert és a 
Nyugat-magyarországi 
Egyetem vadgazdálkodási 
gyűjteményének meg-
tekintése tárlatvezetéssel. 
Visszafelé az Árpádházi Szent 
Margit Plébánia felé haladva 
ismerkedés a Lővérekkel. 
SOPRONISETA.HU >> 
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LÁTOGATÁS 
A TARÓDI-VÁRBA 
TÁRLATVEZETÉSSEL 
Könnyed séta Sopron 
középkori jellegű várához, 
amelyet egy elszánt, önkéntes 
várépítő polgár egymaga 
épített fel az 1950-es évektől 
kezdve 2010-ig. 
A vár egyénileg is látogatható, 
de titkai csak idegen-
vezetéssel fedezhetőek fel. 
SOPRONISETA.HU >> 

 

ÉVSZÁZADOS LŐVÉREK 
A XIX. SZÁZADI VILLA-
SORRAL 
Könnyű séta a soproni 
fenyves erdő aljában, 
amelynek elején vissza-
utazunk a XIX. század végére, 
hogy megcsodálhassuk az 
elfeledett kor csodás házait a 
Villa soron. Az Alsólővérek 
ékességei között találjuk meg 
a szintén korabeli Nepomuki 
Szent János kápolnát, a maga 
egyedülálló történetével. Az 
élősövények mesés 
birodalmában barangolva a 
Sörházdombi-kilátó is 
érintésre kerül. Kortól 
függetlenül, mindenki 
számára ajánlott séta! 
SOPRONISETA.HU >> 

 

CSALÁDI SÉTA A 
SOPRONI PARKERDŐBEN 
Könnyű, ismeretterjesztő 
erdei kalandozás a soproni 
erdők világában. Szülőknek és 
gyereknek is egyaránt 
hasznos, játékos ismerkedés 
az erdő életével. Mesék, 
legendák, erdei játszótér, 
levél- és termésbábkészítés, 
kirakó és még sok játék várja 
az őszi erdő kalandorait kortól 
függetlenül. 
SOPRONISETA.HU >> 

 

https://www.google.hu/maps/dir/Sopron,+Hotel+Szieszta,+L%C5%91ver+krt.+37,+9400/Tar%C3%B3di+v%C3%A1r,+Sopron,+Csalog%C3%A1ny+k%C3%B6z/@47.6741466,16.5627762,16z/data=!4m19!4m18!1m10!1m1!1s0x476c3b508cdd54b1:0xcb1e2f3464f80e6a!2m2!1d16.575207!2d47.671084!3m4!1m2!1d16.5642312!2d47.6779656!3s0x476c3b5273c2d479:0x22fb868f6319b129!1m5!1m1!1s0x476c3b4dacbef86f:0x6f9fcca4836fc90c!2m2!1d16.560866!2d47.677195!3e2
https://www.google.hu/maps/dir/47.6832331,16.5884005/47.6714056,16.5747812/@47.6780214,16.574872,15z/data=!4m19!4m18!1m15!3m4!1m2!1d16.586437!2d47.6805976!3s0x476c3ca61dd32147:0x8006ead5b3b8ea62!3m4!1m2!1d16.5841832!2d47.6813287!3s0x476c3ca7d39b2f2f:0x491335f637aa82c9!3m4!1m2!1d16.577941!2d47.6738836!3s0x476c3caa88b87319:0xa46024636dba1b4c!1m0!3e2
https://www.google.hu/maps/dir/47.6712096,16.5748797/47.6712089,16.575152/@47.6717928,16.5765262,16z/data=!4m14!4m13!1m10!3m4!1m2!1d16.5781611!2d47.67301!3s0x476c3caac05989e7:0x34c7ab0ac8544693!3m4!1m2!1d16.582223!2d47.6705531!3s0x476c2354b293e2d9:0xf870929d37302880!1m0!3e2
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Kerékpáros kirándulás a Pálos-kolostorhoz, Szalamandra-tóhoz, Természetbarát 
forráshoz (oda-vissza 12 km) 
A Lővér körúton balra indulva az uszoda irányába leereszkedünk a Lővér körúton 
az Erzsébet-kertig. A kertet kerékpárral is bejárhatjuk. Érdemes egy rövid kitérőt 
tenni a közlekedési lámpák után lévő egyetemi botanikus kertbe is. Utunkat a 
Lővér körút elhagyása után az Ady Endre úton ne a belváros felé (ne a lámpák 
felé), hanem a másik irányba, balra, Sopronbánfalva (Sopronkertváros) felé 
folytassuk. A Sopronnal összenőtt településen áthaladva, annak legvége előtt, 
kevéssel a Sopronbánfalva végét jelző tábla előtt találunk egy narancssárga táblát, 
mutatva a Szalamandra-tóhoz vezető utcát. Az utca végén földút vezet tovább az 
alpesi hangulatú tavunkhoz. A tó partján találjuk a Soproni-hegyvidék legfinomabb 
ízű forrását. Visszafelé ugyanezen az útvonalon jövünk. Sopronbánfalva főterén, a 
Hajnal téren a Lángos Házban olthatjuk éhségünket. A Hajnal tér fölött magasodik 
a Pálos-Karmelita Kolostor és templom. A kolostor mellett világháborús, hősi 
temető őrzi az elhunyt katonák örök nyugalmát. 
Útvonal a Google térképén >> 
 
A kirándulást tovább bővíthetjük. Sopronbánfalva után a völgyben Görbehalom 
településen Bányászati Múzeumot és egy hatalmas pisztrángos tavat nézhetünk 
meg. A következő település Brennbergbánya, melynek legismertebb látványossága 
a “kocsmatemplom”. 
 
Kerékpáros kirándulás a Fertő-tóhoz (oda-vissza 30 km) 
Legegyszerűbb útvonal: Lővér körút (balra), Deák-tér kerékpárútja, Mátyás Király 
út kerékpárútja, Várkerület kerékpárútja, Ikvahíd út, Balfi út kp.út., 
Szentháromság kp.út, Sas tér kp.út., Szent Mihály út kp.út, Szent Mihály templom. 
A templom melletti körforgalomtól egyértelműen táblázott a kerékpárút Tómalom 
külvároson át Fertőrákos tópartjáig. 
Fertőrákoson érdemes felkeresni a pellengért a városháza előtt és betérni a 
Vasfüggöny Múzeumba (Fő út 242.). A tópart strandolási és sétahajózási lehetőség 
is nyújt. 
Útvonal a Google térképén >> 
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MINDEN NAP 

TÚRAVEZETŐVEL 

A HOTEL SZIESZTÁTÓL 

 

„PÁLOS” KERÉKPÁROS 
KIRÁNDULÁS A 
SZALAMANDRA-TÓHOZ 
Kirándulás a Soproni-
hegyvidék alpesi völgyében 
Sopron legfinomabb ízű 
forrásához és a Pálos-
kolostorhoz. 
SOPRONISETA.HU >> 

 
„VASFÜGGÖNY” 
KERÉKPÁRTÚRA 
A FERTŐ-TÓHOZ 
Egész napos kerékpártúra a 
Fertő-táj szakrális, természeti 
és gasztronómiai értékeinek 
felfedezéséhez borkóstolással 
fűszerezve. 

Útvonal: H. Szieszta kerékpár-
kölcsönzője  Szent Mihály 
templom   Tómalom   
Kecske-hegyi kilátó   
Fertőrákos   Vasfüggöny 
Múzeum   BORKÓSTOLÓ   
Pellengér Mithrász szentély   
Országhatár Fertőmeggyes 
(Ausztria) Fertő-part 
Országhatár    Páneurópai 
Piknik Emlékpark     
Sopronkőhida H. Szieszta 
SOPRONISETA.HU >> 

 

KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ 

A HOTEL SZIESZTÁBAN 

Nonstop kölcsönzés 

   Online foglalási lehetőség 

Felszerelt túrakerékpárok 

Csomagtartó táska 

Bukósisak 

Sárga mellény 

   Gumipók 

SOPRONIKEREKPAR.HU >> 

 

https://www.facebook.com/L�ngos-H�z-Sopronb�nfalva-154840244600160/
https://www.google.hu/maps/dir/Sopron,+Hotel+Szieszta,+L%C5%91ver+krt.+37,+9400/Szalamandra-t%C3%B3,+Sopron/@47.6762783,16.5376603,14z/data=!4m29!4m28!1m20!1m1!1s0x476c3b508cdd54b1:0xcb1e2f3464f80e6a!2m2!1d16.575207!2d47.671084!3m4!1m2!1d16.5673445!2d47.6756997!3s0x476c3b531b907fb5:0xfe208e1b387d0664!3m4!1m2!1d16.5730381!2d47.6823881!3s0x476c3b50a1ed7c6f:0x3767af6c95796ea9!3m4!1m2!1d16.5643979!2d47.6828239!3s0x476c3b4f9e39ff9d:0x468a42d1f790ad80!1m5!1m1!1s0x476c3b53f68bf62b:0xd8c923517b6b6a12!2m2!1d16.5437644!2d47.6676515!3e2
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