
Bejcgyertyános
Bejcgyertyános je vesnice 
ležící v blízkosti kopců zvaných 
Vasi-Hegyhát. Vznikla roku 
1928 sloučením dvou menších 
osad: Bejc a Hegyhátgyertyános. V jejím sousedství se rozprostírá jeden 
z největších lesů Zadunají, známý „Farkaserdő“ (Vlčí les), který byl jedním 
z prvních chráněných oblastí v župě Vas. Přestože místní pramen Marie 
Terezie již vyschl, les je stále oblíbeným výletním místem, plný platanů a 
jasanů. Oblast je mimo jiné známá díky pěstování vína a řemeslné výrobě 
– pletení košíků. Každoročně se pořádají soutěže kvalitních vín. Roku 2002 
se ve vesnici otevřelo první a v oblasti zatím jediné, věřejné středisko s 
přístupem na internet zvané Teleház. 

Bögöte
Osada Bögöte se nachází na 
rozhraní tří žup: Vas, Zala a 
Veszprém. První zmínka o obci 
pochází z roku 1387. Místní 
katolický kostel je z roku 1756. 
Najdeme zde zámek zemana Miklóse Horvátha z roku 1875. Gróf Ervin Bat-
thyány dal vybudovat roku 1906 takzvanou reformní školu a další zámeček. 

Csénye
V osadě ležící na břehu Gyöngyös se nachází jedna z nejstarších farností 
v župě. Kostel je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. Mezi památky obce 
patří i zastávky křížové cesty v ulici Deák 
Ferenc, které vás zavedou až ke kapličce 
z 19. st. nacházející se na konci ulice. V 
části obce zvané Fűztő, která byla dříve 
samostatnou osadou, se nachází konírna 
z roku 1906, postavená v neoklasicistním 
slohu.Budova má charakter národní 
kulturní památky.
Zajímavé rozptýlení poskytuje pohádkový 
park Eleka Benedeka, významného 
maďarského spisovatele, který najdete 
v ulici Vasút. V parku jsou různé hry 
a prolézačky ze dřeva. Díky hezkému 
prostředí, blízkosti potoků a lesů v okolí 
vesnice je to ideální místo na projížďky na koních i pro myslivectví. Kromě 
toho obcí prochází i nejdelší národní turistická stezka, nazývaná jednoduše 
dle barvy značení „Modrá túra“ – Kéktúra.

Hosszúpereszteg
V blízkosti obce se našli během vykopávek vzácné nálezy pravěkých zvířat 
i rostlin. Místní římsko-katolický kostel pochází z 15. st. Uvnitř ukrývá 
hezký umělecký kříž a klenbu 
zdobenou hvězdami. V majetku 
obce se nacházejí ruiny hradu z 
Arpádovských dob.
Vyhledávaným místem k odpočinku 
je soustava jezírek Szajki, kde je 
vybudovaná infrastruktura vhodná 
ke koupání a rybaření. Na kopcích 
kolem vesnice se pěstují ovocné 
stromy a víno, a najdete tu mnoho malých sklípků, které jsou přístupné 
autem nebo pěšky. V létě se organizují projížďky na koních od jezírek Szajki 
až ke sklípkům, a přímo v obci se můžete ubytovat v zařízeních poskytujících 
kvalitní služby návštěvníkům.

Ikervár
Ikervár je městečko ležící v údolí řeky Ráby, 6 km od Sárváru a již v 
dobách krále Štěpána bylo osadou s kostelem. Dominantou městečka je 
neorenesanční zámek postaven dle plánu slavného architekta Miklóse 

Ybl. Díky veřejné sbírce byla 
v roce 1913 v blízkosti zámku 
umístěna socha prvního 
uherského ministerského 
předsedy, hraběte Lajose 
Batthyányho. V roce 1895 byla 
vybudována v Ikerváru první 
vodní elektrárna v Maďarsku, 
která je dodnes v provozu. V 
roce 1995 zde bylo otevřeno 

muzeum. Další zajímavostí obce je barokní kostel sv. Jiří. Kromě kulturních 
památek doporučujeme pro rybáře hráze a kanály řeky Ráby a místní 
jezírko Patkó-tó. 

Káld
Hranice vesnice zabírá část lesa Farkaserdő, kterou prochází národní 
turistická stezka Kéktúra. V lese můžeme najít i 300 let staré obrovské kmeny 
vyschlých stromů, které místní nazývají „banyafa“, chráněné buky Lajos 
(Lajos byl jejich původní majitel, který je 
zasadil před 250 lety) a rovněž chráněné 
majestátní letní duby v části obce József-
major. Vesnice nabízí několik zajímavostí 
jako např.: pozdně barokní katolický 
kostel sv. Jana Křtitele, uvnitř s oltářními 
obrazy vídeňského akademického malíře 
Istvána Dorfmeistera, dále pozdně barokní 
zámeček Káldy (dnes lékárna) a zámeček 
Maróthy (dnes hospoda – restaurace 
Hubertus). V nedaleké části obce Szita-
major se nachází konírna postavená v 
romantickém stylu.

Meggyeskovácsi
Nejcennější památkou bývalé 
osady Egyházszeg, dnes součást 
obce Meggyeskovácsi, je kostel 
sv. Kosmy a Damiána z dob 
Arpádovců. Na území bývalé osady 
Rábakovácsi se nachází zámek 
Batthyány-Arz. Jeho barokní 
podoba ještě pamatuje slavný rod 
Batthányů, v 19. st. ho přestavěla 

rodina Arzů. V části osady Balozsaj se tyčí klasicistní zvonice. Dům č. 
11 v ulici Rákóczi byl vyhlášen za chráňenou kulturní památku. V místě 
zvaném Jánosmajor, nedaleko obce, se nachází zrekonstruovaný 
zámeček. Oblast je díky řece Rábě vhodná pro rybaření a vzhledem k 
poloze vesnice mimo hlavních silnic, je ideální pro rozvoj venkovského 
turizmu.

Nick
Na okraji obce Nick se nachází 
uměle vybudovaná hráz, která 
zásobováním z řeky Rába 
zajišťuje říčce Kis-Rába po celý 
rok dostatečné množství vody. 
Voda bohatá na kyslík protékající 
umělou hrází, která byla v roce 
1999 zmodernizována, je rájem 
všech rybářů. Projektanti při 
přestavbě hráze nezapomněli ani na milovníky vodních sportů: na 
řece Rába bylo vybudováno zařízení na zdvíhání menších člunů, 
přístaviště a lodní výtah.

Ölbő
Přes toto území 
teče potok Kő-
ris a najdeme tu 
čtyři mokřadová 
jezírka: Bogár-tó, 
Pap-tó, mokřad 
Tegeti a Száraz-tó, 
kde se organizují 
nejen národní, ale 
i evropská mistrovství klubů modelářů lodí. Vesnice pamatuje ještě 
dobu Arpádovců. Římsko-katolický kostel byl postaven ve 13. st. a v 
interiéru najdeme barokní plastiky sv. Petra a Pavla. Na území obce 
se nacházejí 2 studny s teplou vodou bohaté na uhlovodíky, a proto 
zde bylo nedávno vybudováno středisko na těžbu a zpracování 
uhlovodíku.

Porpác
Obec byla poprvé zmíněna roku 
1327. Současná vesnička měla 
dvě osady v průběhu několika 
staletí. Darázs / nebo Nemes/  
byla obývána šlechticemi, 
včetně slavné rodiny Darázsů. 
V Pórporpáci žili nevolníci. 
Obecný kostel byl poprvé 
zmíněn v Kazovských vizitacech 
roku 1698. Současný kostel byl 
postaven v roce 1904 pod jménem Neposkvrněného Srdce Panny Ma-
rie. Na okraji obce byly nalezeny římské nálezy.

Rábapaty
Vesnice vznikla sloučením 
tří osad z Arpádovských 
dob a nabízí několik 
památek. Za návštěvu 
stojí kostel v části obce 
Felsőpaty a zajímavý je 
také exteriér základní 
školy v prostorách 
bývalého zámečku rodiny 
Felsőbüki-Nagy. Obec 

protíná hlavní silnice č. 84, ale i cyklistická stezka. V centru najdete 
obchody, restaurace, jakož i největší obchod s obuví v Zadunají. Obec 
nabízí ubytování pro návštěvníky zajímající se o venkovský turizmus. 
Pletení košíků je jedním ze starých tradičních řemesel přetrvávající 
dodnes.

Sitke
Sitke se nachází na hranici kopců Kemeneshát a náhorní plošiny Ke-
menesalja. Kopcovitá krajina láká turisty. Přes obec přechází národní 
turistická stezka Kéktúra. Nachází se tady i chráněná krajinná oblast, 
domov vzácné rostliny, Zelence bílého, jehož jméno zní v maďarštině 
poeticky „Královnin svícen“. Co se týče kulturních památek, za zmínku 
stojí gotický sloup z 15. st. zvaný  „Turecká památka“ a zámek Felsőbüki-
Nagy v Kissitke se středověkými základy. Původně malá pevnost byla 
nejdříve přestavěna v barokním stylu, v roce 1851 v romantickém 
stylu a od roku 1982 je tady zřízen hotel. V obci Köves stojí kaplička 
Kalvárie, ke které vede křížová cesta z roku 1871. Neogotické poutní 
místo má osmihranné věžičky z pískovce a momentálně se tady konají 
různé umělecké a kulturní události.

Répcelak
První, latinsky psané zmínky o obci pochází z roku 1268. V dobách 
kuruckých bojů v roce 1770 se v místním zámku Radó setkali zástupci 
nedalekého města Kőszeg s vůdci habsburského vojska. Budova je 

dnes vyhlášena za 
kulturní památku. 
D ů l e ž i t ý m 
mezníkem v historii 
vesnice byl rok 1905, 
kdy se zde usadila 
rodina Stauffer. 
Stauferrové začali s 
výrobou sýra a dnes 
v tradici pokračuje 
místní mlékárna 

Pannontej a.s., jedna z největších v Maďarsku, která vyrábí oblíbené 
sýry Karavan a Medve. K rozvoji obce přispělo i zpracování oxidu 
uhličitého po 2. světové válce. Kromě jiného se tady vyrábí sifonové a          
šlehačkové bombičky. Od 1. července 2001 obec získala titul města. 
Dokončily se i projekty na vybudování Vodního centra na nedaleké 
říčce Répce, dle kterých se má vytvořit vodní nádrž  o 100h vhodná k 
rekreaci a rybaření.

Sótony
Původní název obce je Sulthan, 
slovo tureckého původu, později 
změněno na Solthon, a pak 
na Sótony. V 18. st patřila k 
majetkům vasvárské kapituly, 
která místním nařídila pěstovat 
víno na západních svazích kopců 
kolem vesnice. Obyvatelé obce 
se zabývají pěstováním vína 
dodnes a dokonce dodržují tradici 
z dávných dob, dle které se první 
sobotu v květnu setkávají vinaři i 
návštěvníci vesničky u úpatí kopců 
a společně pak kontrolují stav 

zahrad, pozemků i sklípků a samozřejmě nezapomenou ani ochutnat 
víno a občerstvit se. Římsko-katolický kostel pochází z roku 1874. 

Szeleste
Obec je hodně známá 
díky nádhernému 
arboretu o rozloze 
13h. V areálu 
parku se nachází 
z r e k o n s t r u o v a n ý 
zámek rodu 
Festetichů z roku 
1885, dnes fungující 
jako hotel. Lázeňské 
služby se čím dál 
tím víc rozšiřují, v 
současnosti se buduje nový lázeňský hotel pro 140 hostů. Okolní lesy 
jsou oblíbeným mysliveckým revírem. Přes okolní kopce vede známá 
turistická stezka Kéktúra. Vedle hlavní silnice č.86 vede cyklistická 
stezka a lesní cesty slouží turistům po celý rok. Jedna z těchto cest 
směřuje k blízkým lázním Bükfürdő. Mezi obcemi Acsád a Szeleste 
se uskutečňuje každoročně jedna z úseků Savaria rallye, ale mnoho 
návštěvníků láká i setkání automobilů veteránů, organizováno od roku 
2001 u příležitosti slavností dne obce. Nedaleko obce, na poutním 
místě Szentkút, se 20. srpna každoročně koná slavnostní mše.

Uraiújfalu
Vesnice vznikla sloučením 
3 osad, a kromě zámečku 
Bezerédj tady najdeme 
několik zemanských 
usedlostí nazývaných 
kúrie. Za zmínku stojí 
klasicistní budova kúrie 
Okolicsányi a dále 
doporučujeme navštívit 
místní kostel zdobený 

freskami z 14. st. Evangelický barokní kostel byl postaven v roce 1784 
a v jeho blízkosti se nachází kúrie rodiny Nagy. Mezi významné rodáky 
obce patří László Szelestey, básník a politik a Sándor Figedy-Fichtner, 
dirigent a skladatel ve službách vojska. Na jejich rodných domech 
byly umístěny památné tabule. K obci patří chráněný háj dubů letních 
nacházející se v údolí řeky Ráby. Je to ideální cíl procházek či projížděk 
na koních.

Vasegerszeg
Klasicistní zámeček byl postaven 
začátkem 19. st. uprostřed parku 
o rozloze 4ha a je zajímavou 
památkou obce. Pamětní tabule 
u hlavního vchodu uvádí: „Zde 
žil se svou chotí v letech 1850-
1893 Lajos Markusovszky, hlavní 
chirurg polních vojsk během 
revolučních osvobozeneckých 
bojů, jeden ze zakladatelů 
národního zdravotnictví…” V zámečku momentálně sídlí vzdělávací  
středisko. Barokní kostel pochází z první třetiny 18. st., uvnitř najdeme 
výjimečný barokní dřevěný oltář vyřezaný roku 1727. U břehů řeky 
Répce čeká návštěvníky rekreační areál. Místní obyvatelé rozvíjejí 
venkovský turizmus, okolí obce je vhodné k myslivectví.



Celldömölk
Sárvár

Sárvár je jedním z nejhezčích malých měst 
župy Vas, s počtem obyvatel 15 tisíc, ležící 
v obklopení kopců Kemeneshát. Nachází 
se poblíž hlavní cesty č.84, která směřuje 
ze západní hraniční oblasti k Balatonu. 
Pojmenování Sárvár je pravděpodobně 
odvozeno od jména hradu, který byl 
postaven na konci 9. století u soutoku řek 
Ráby a Gyöngyös našimi předky. Hrad se 

stal již od dob svého založení důležitou součástí místních dějin. V 
interiéru hradu se nachází Muzeum Nádasdy Ferenc, které nabízí 
stálé i dočasné výstavy.
Město nabízí návštěvníkům různé kulturní zážitky, např. každoročně 
se konají Mezinárodní Folklórní Festival, Historický Festival Nádas-
dy, Festival Dechové Hudby a Mažoretek, Motorkářský Festival, Trh 
Šimona a Judy.
Město je bohaté nejen na kulturní a architektonické památky. 
Největším lákadlem jsou místní lázně světové úrovně, které nabízejí 
návštěvníkům nejen léčivou vodu působící na různé neduhy, ale i 
možnost příjemné relaxace.
Během pobytu v Sárváru Vám doporučujeme navštívit zajímavosti 
v okolí. Řeka Rába je jednou z posledních neregulovaných řek 
vhodných k vodní turistice. Nedaleké lesy jsou jako stvořeny pro 
pěší túry, cykloturistiku nebo projížďku na koních. Vesnice v okolí 
nabízejí množství architektonických i kulturních památek.
.

Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft.

H-9600 Sárvár, Várkerület 33/C.
Tel.: +36 95 520 178

E-mail: sarvar@tourinform.hu, tdm@sarvar.hu 
Web: www.sarvar.hu
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Historická procházka
pro pěší

Výchozí bod: 1. Hrad Nádasdy: Sárvár byl pojmenován podle 
tohoto hradu. Je součástí Národního Kulturního Dědictví a od 
prosince 2011 je historickou památkou. Původně se jednalo 
o pevnost obklopenou bažinami, jak už název napovídá. 
V 13. až 15. století patřil hrad rodině Kanizsaiů. Posléze byl 
díky manželskému svazku vlastněn rodinou Nádasdyů, kteří 
hrad přestavěli v renesančním stylu a zabezpečili obranným 
systémem kvůli turecké hrozbě. Výrazná stará italská věž, 
kterou je stále možno vidět, byla postavena v 16. – 17. století. 
Jméno vrchního soudce Ference Nádasdyho (III.) je spojeno 
s poslední velkou fází budování hradu. Obřadní síň byla 
vytvořena v této době a jedná se o jeden z nejkrásnějších 
interiérů ve stylu maďarského baroka. Stropní fresky byly 
namalovány Hansem Rudolfem Millerem v roce 1653. Obrazy 
znázorňují patnáctiletou válku (1591-1606) s Turky. Vrchní 
soudce chtěl těmito obrazy vzdát poctu svému dědovi, Ferenci 
Nadásdymu (Fekete Bég). Umělecká sbírka rodiny Nadásdyů, 
rovněž významná v evropském měřítku, je zachována na 
hradě. V roce 1671 byl Ferenc Nadásdy popraven, protože se 
zúčastnil Wesselényiho zrady. V roce 1677 pak císař Leopold I. 
věnoval naprosto zpustošený hrad Miklósovi Draskovichovi a 
jeho ženě, Krisztině Nádasdyové. Hrad byl naposledy využíván 
pro válečné účely v době Rákócziho války o nezávislost. 
Mytologické fresky věžního pokoje mohly být vytvořeny 
v polovině 18. století. Poté István Dorffmaister namaloval 
starozákonní fresky v barokním stylu na boční stěny obřadní 
síně. V roce 1803 koupila rodina Habsburk- Estei hrad a s ním 
i šlechtu. Ferdinand Habsburský a jeho syn Ferenc IV. obnovili 
budovy hradu: stěna z arkád, výstavba mostu vedoucího 
do hradu, zavodňování příkopu, atd. Přední část hradu tím 
byla vizuálně sjednocena. Od roku 1875 byli majiteli hradu 
Ludvík III. Bavorský a jeho žena Marie Tereza Dorottya Estei. 
Hrad se pak zabýval moderním lesním hospodářstvím a byl 
centrem panství, které bylo známé pro svá stáda. Důkazem 
této skutečnosti je hospodářská budova zámku. V roce 1921 
Ludvík III., poslední Bavorský král, na zámku zemřel. Bavorská 
větev rodiny pak hrad vlastnila až do roku 1945.
V současné době sídlí na hradě kromě Kulturního Centra 
a Knihovny Nádasdyova hradu také Muzeum Ference 
Nádasdyho. Díky tomu je na hradu organizováno mnoho 
kulturních programů.
Zámecký park je zeleným pásem kolem hradu. Vládci Modeny 
začali terénní úpravy v západní části v roce 1810. Městský 
soudce Vilmos Eőry pak vytvořil veřejný park ve východní a 
jižní části příkopu v roce 1931. Zámecký park má významnou 
místní a chráněnou přírodní hodnotu.
 2. Radnice: Bývalý městský úřad byl postaven v eklektickém stylu 
a je to jedno z nejkrásnějších děl Lajose Geschreyho. Balkon budovy s 
výhledem na náměstí byl přistavěn ve 20. století.
 3. Zvonkohra: Lidé mohou slyšet melodii zvonkohry několikrát 
denně. V létě: v 11:00, 16:00, 18:45 a v 21:00 hodin; v zimě v 11:00, 
16:00 a v 17:45 hodin.
Kašna na Kossuthově náměstí: Tato kašna vyzdobena 
pohádkovými bytostmi symbolizuje blízké spojení města s 
vodou, a zdůrazňuje jednotu země, vody a vzduchu. Za letních 
nocí je vodní hra doprovázena zvukovou a světelnou show. 
 4. Kostel Svatého Ladislava: Byl poprvé zmíněn v 17. století 
jako starý kostel, předchůdce kaple Sv. Trojice. V roce 1645 
byl přestavěn Ferencem Nádasdym III., ale pak byl během 
Rákócziho války o nezávislost zničen společně s městem. 
Po opakovaných rekonstrukcích a renovacích získal kostel 
dnešní eklektický styl v letech 1926/1927; závěrečné práce 
byly sponzorovány Bavorským královským princem. V kostele 
mohou návštěvníci vidět první venkovní sochu Sárváru: 
smutný příběh Krista bičovaného u kamenného sloupu.
  5. Bývalá dívčí škola: (Batthyánova ulice 29.) Tato budova 
je jednou z nejkrásnějších Sárvárských staveb v klasicistním 

Vitalizační bulvár 
nordic walking a na kole 

 16. Léčebné a Wellness Lázně:
Královské koupele jsou ideálním místem pro dokonalý 
odpočinek, léčení a relaxace. Léčebná část je ostrovem klidu, 
kde najdeme v impozantním prostředí zážitkový bazén a 
bazény s termální vodou, alkalicko-hydrouhličitanosodné 
prvky léčebné vody zajišťují regeneraci těla. 
V rodinné části lázní vypovídá všechno o zážitcích, 
dobrodružstvý a odpočinku: dětské bazény a bazén pro 
miminka, bazén s vlnobitím, dětský svět s hracím koutkem, 
přebalovací místnost, odpočívárna, tepidarium, dětská 
kuchyně, dětské a rodinné skluzavky, obří skluzavky, dětský 
koutek a plavecký bazén očekává své hosty. Ve fitness centru 
se nachází i bowlingové dráhy. Od jara až do podzimu je paleta 
služeb ještě širší: koupaliště nabízí víc bazénů, skluzavek, 
sportovní hřiště. 
V exkluzivním saunovém světě můžeme skutečně přežít 
znovuzrození, v rehabilitační části zaručují léčbu lékaři, a ve 
wellness centru si můžeme vybrat z více než 60 druhů procedur 
pro tělo i duši.
Lázně nabízí pravidelné programy pro děti, učitelky v dětském 
koutku zaručují a poskytují smysluplné aktivity pro děti. 
Pro dospělé zabezpečují programy jako: vodní gymnastika, 
hudební programy a noční koupání, párty a nejen zážitek z 
koupání.
  17. Lesní lanový park
Na hosty toužící po vzrušení a hledající výzvy čeká nový lesní 
lanový park se 120 překážkami, 10 metrů vysoká lezecká stĕna 
a lukostřelnice – a to všechno hned v sousedství Léčebných 

a wellness lázní Sárvár. Odvahu i tĕch nejzdatnějších prověří 
přejezdy nad jezírkem a skutečnĕ obtížné překážky ve výšce 8 
metrů. Samozřejmě lanový park nenabízí pouze adrenalinovou 
zábavu! Z osmi lanových stezek nacházejících se v korunách 
stromů jsou dvĕ určeny pro dĕti ve vĕku od 3 do 6 let, tři jsou 
vytvořeny pro školáky, stejnĕ jako dĕtské hřiště a naučná 
stezka v lesoparku. Rovněž lanové stezky pro dospĕlé mají 
různé stupnĕ obtížnosti, a proto si každá vĕková skupina může 
najít zábavu a zážitky dle vlastních představ. 
 ulice Rákóczi Ferenc a zpět k výchozímu bodu

Na dvou kolech kolem města 
na kole

 18. Katolický kostel Svatého Mikuláše
Tento katolický kostel středověkého původu byl jednou 
farním kostelem Sárvárské farnosti ve městě Sár, které bylo 
administrativně nezávislé do roku 1912. Do roku 1767 farář 
z Sárváru bydlel v Sáru. První písemná zmínka o kostelu je z 
roku 1454, ale i tak již byl považován za starou budovu. Jeho 
gotická věž, východní orientace, a okna umístěna na jižní 
straně odhalují jeho středověké kořeny. Budova kostela získala 
svou dnešní podobu v průběhu rekonstrukce v 19. a 20. století. 
V průběhu rekonstrukce ji byl přidělen novogotický exteriér. 
Kostel je místem významné kulturní historie, protože Sebes-
tyén Tinódi Lantos, kronikář turecko-uherských bitev, byl 
pohřben na starém hřbitově u kostela, nebo možná v kostele 
samotném, na konci ledna 1556.

stylu. Původně to byl panský lovecký zámeček, který byl 
postaven v 19. století jako budova ve tvaru L. 
  ulice Árpád - ulice Nádasdy Ferenc - Várkerület - Várpark (Zámecký Park)
6. Sárvárský městský soud: bývalý okresní soud. Je dvoukřídlá 
podlažní budova v neo-historickém stylu.
 ulice Malom - jezero Csónakázótó
 7. Madonin památník milénia: V roce 2000 byl postaven 
jako připomínka 1000 let existence maďarského státu a 2000 
let od narození křesťanství. Vytvořil jej sárvárský umělec József 
Lakatos, na žádost městské samosprávy. Nad reliéfem Madony 
rozpíná svá ochranná křídla Turul. 
  ulice Alkotmány - ulice Rákóczi Ferenc
 8. Sluneční hodiny Fekete Bég: Ferenc II. Nádasdy , socha 
černého beje bojovníka s kopím jako sluneční hodiny.
 9. Obraz Tikásze: Jedná se o kapli v neogotickém stylu se 
sochou Svatého Jana Nepomuckého. Byla založena asi v 
roce 1860. Podle pověsti byla postavena na tomto místě jako 
památník pro chovatele slepic, který se zde utopil ve svém 
kočáře.
 10. Bývalý hotel Korona: V dřívějších dobách místo známé 
jako slaměná hospoda, protože jeho střecha byla vyrobená ze 
slámy. Pak se budově dostalo novějšího jména dle hřebenu, 
který se nachází na domě. Je to jednopatrová budova postavena 
v roce 1818. Byl to hotel, restaurace a centrum společenského 
života města.
 11. Bývalý dům správce a dům zahradníka (Geschreyho 
dům): přízemní budova má tympanon a duální uliční fasádu. 
Byla postavena asi v roce 1830-40. Boční stěny jsou děleny 
lizénami.
 12. Hudební škola: Bývalá soudní kancelář vrchního 
konstábla. Na průčelí jednopatrové  budovy značila kdysi tabule 
rok výstavby. Nápis na tympanonu „ÁEFFÓ” pravděpodobně 

označuje monogram stavitele domu.
 Várkerület
 13. Evangelický kostel: Tento kostel byl postaven v 
polovině 19. století Samuelem Geschreyem. Evangelický kostel 
se čtyřmi průčelími fasády je jedním z významných pomníků 
maďarské klasické architektury. Nachází se zde kopie Nového 
Zákonu, který vyšel v roce 1541. Nový Zákon je první kniha, 
která byla v plném rozsahu vytištěna v maďarském jazyce, a 
která byla vytištěna v Maďarsku.

Květinové město 
pro pěší a nordic walking

  14.    Arboretum: Na rozloze bezmála 10-ti hektarů arboreta 
byla ještě na konci 18. století bažinatá oblast porostlá rákosím. 
Nejstarší stromy parku uchovávají vzpomínku na tuto dobu, 
jsou to 300 let staré duby bahenní. Na počátku 19. století 
zahradník vévody bavorského panství Antal Nábicht navrhl a 
instaloval tento park. Lidé zde mohou najít stovky tuzemských 
a exotických stromů a stromům podobných rostlin. Nejstarší 
aleje parku byly vysázeny v roce 1813. Působí zde jedna 
výzkumná stanice Lesního výzkumného ústavu. Od roku 1952 
je přírodní rezervací. Je otevřen po celý rok.
 Várkerület - Várpark (Zámecký Park) - ulice Malom
 15. Jezero Csonakázó: Systém jezer s vodní plochou 9-ti 
hektarů se skládá ze čtyř částí. Pět mostů a pět ostrovů 
dohromady vytvářejí příjemnou atmosféru. Vodní ptáci tráví 
svůj čas na ostrovech. Lidé zde mohou rybařit, provozovat 
vodní sporty a v zimě bruslit.

Křišťálově čistý zážitek

AED- automatické externí 
defibrilátory   
 

1. Léčebné a Wellness Lázně Sárvár
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3. Park Inn by Radisson Sárvár****
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    Nádasdy Tamás

8. Hasičská zbrojnice
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