
Bejcgyertyános
Bejcgyertyános a Vasi-
Hegyháton található. Bejc 
és Hegyhátgyertyános 
egyesítésébôl 1928-ban ke-
letkezett. Határában található a Dunántúl egyik legnagyobb erdeje, 
a híres „Farkas-erdô”, Vas megye elsô természetvédelmi területe. 
A Mária Terézia forrás sajnos elapadt, de a kôrisek és platánok 
határolta terület kedvelt kirándulóhely. Nagy hagyománya van a 
kosárfonásnak. Kiváló szôlôtermô hely, évente rendeznek borver-
senyeket. 2002-tôl mûködik a faluban a Sárvári Kistérség egyetlen 
Teleháza.

Bögöte
Bögöte község három me-
gye határán, - Vas, Zala, 
Veszprém – helyezkedik 
el. Elsô okleveles említése 
1387-bôl származik. Katoli-
kus temploma 1756-ban épült. Horváth Miklós egykori földbirtokos 
alispán kastélya 1875-ben készült el. Gróf Batthyány Ervin szintén 
kastélyt és 1906-ban ún. reform iskolát épített.

Csénye
A Gyöngyös mellett elhelyezkedésû  község plébániaháza az egyik 
legrégebbi a megyében. Templomának titulusa Nepomuki Szent 
János. A község nevezetességei a 
Deák Ferenc utcában lévô Stációk, 
melyek az utca végében álló XIX. Szá-
zadi kápolnához vezetnek. A telepü-
léshez tartozó, egykor önálló Fûztôn 
található az 1906-ban neoempír stí-
lusban épült ménesistálló, amelynek 
mûemlék jellegû épülete jelentôs ag-
rártörténeti emlék.
A falukép érdekes színfoltja a Vasút 
utcai Benedek Elek mesepark is, ahol 
fából készült játékok találhatók. 
A község területén megtalálható 
szép táji környezet, az erdôsültség, a vízfolyások közelsége biz-
tosítja a lovas és vadászati turizmusba történô bekapcsolódást. A 
település területén halad végig az Országos Kéktúra útvonala.

Hosszúpereszteg
Határában különleges ôsállat- 
és ôs-növénymaradványokat 
találtak. A község római kato-
likus mûemlék temploma 15. 
századi eredetû, benne szép ke-
reszt és csillagboltozat látható. 
A település határában Árpád-
kori „tüske vár” –rom található. 
A községhez tartozó Szajki-ta-
vak rendezett üdülôterülete felfedezésre érdemes, infrastruktúrája 
a pihenni vágyó fürdôzôk és horgászok minden igényét kielégíti. 
A községet körülölelô szôlôhegyeken a hagyományos gyümölcs 
és szôlôtermesztés mellett hangulatos pincesorok találhatók. 
Megközelíthetôek gyalog és gépkocsival, vagy nyári szezonban a 
Szajki-tavaktól lovas túra keretében. A faluban minôsített igényes 
falusi szálláshelyek várják vendégeiket.

Ikervár
Ikervár a Rába völgyében, 
Sárvártól 6 km-re fekvô tele-
pülés, István király idejében 
már templomos település 
volt. Az egykori mezôváros 
büszke múltjára. 1913-ban, 
az Ybl Miklós által tervezett 
neoreneszánsz Batthyány-
kastély kerítése tövében, 
adakozásból állíttatott 

szobrot a mártírhalált halt Gróf Batthyány Lajos Magyarország 
elsô felelôs miniszterelnök tiszteletére. Itt épült az ország elsô 
vízierômûve 1895-ben, amely ma is mûködik. 1995-ben múzeum-
mal gazdagodott. Egyéb látnivalók: barokk stílusú Szent György 
templom, Rába-folyó a mûgáttal és a mûcsatorna.
Halászat a Patkó-tavon, a Rábán és a Kiscsatornán.

Káld
A település határa kiterjed a Farkas-
erdô egy részére, ahol áthalad az 
Országos Kéktúra útvonala. Itt talál-
hatók a 300 éves banyafák, védett 
természeti értékû Lajos bükkök és 
a szintén védett József-majori ko-
csányos tölgy tanú fák. A község 
mûemlék látnivalói: a késô barokk 
katolikus templom (Keresztelô Szent 
János), melynek nevezetességei a 
Dorfmeister István bécsi akadémiai 
festô által készített mellékoltárké-
pek, a szintén késô barokk korban 
épült Káldy-kastély (gyógyszertár) és 
Maróthy-kastély (Hubertus vendéglô), valamint a Szitamajorban 
található romantikus stílusú ménesistálló csikófutóval.

Meggyeskovácsi
Legértékesebb mûemléke az egykori 
Egyházszegen található Szent Kozma 
és Damján titulusú, Árpád-kori eredetû 
templom. Az egykori Rábakovácsi terü-
letén található a nagymúltú Batthyány-
Arz-kastély. Barokk formájában a 
Batthyány család építkezése, a múlt 
században az Arz grófok építették át. 

Érdekes látnivaló az egykori Balozsaj területén látható klasszicis-
ta harangtorony. A Rákóczi u. 11. szám alatti épület védett népi 
mûemlék. Szépen helyreállították a falutól távolabb, a János-ma-
jorban a kastélyt. A Rába közelsége kitûnô horgászati lehetôséget 
nyújt. A nem fôutak mentén fekvô település alkalmas a falusi ven-
déglátás céljaira.

Nick
A település határában található a nicki mûgát, amely a Rába duz-
zasztásával lehetôvé teszi a Kis-
Rába vízzel történô ellátását az év 
minden idôszakában. Az 1999-ben 
korszerûsített mûgáton átzuho-
gó, oxigénben gazdag víz a hor-
gászok paradicsoma. Az átépítés 
során a tervezôk gondoltak a vízi 
sportok szerelmeseire is: kishajó-
kiemelôt, kishajó-kikötôt és sóját 
is építettek a Rábára.

Ölbô
Területét a Kôris-patak szeli át. A határában négy laptó terül el: 
Bogár-tó, Pap-tó, Tegeti-lap, Száraztó, melyeken nemcsak or-
szágos, hanem Európa-bajnokságokat is rendeznek az ölbôi 
hajómodellezôk szerve-
zésében. Árpád-kori te-
lepülés. Római katolikus 
temploma a XIII. század-
ban épült, benne Szent 
Péter és Szent Pál barokk 
szobra. A község területén 
2 lefojtott melegvizes kút, 
illetve világviszonylatban 
is egyedülállónak tekinthetô szénhidrogén kút található, amelyre 
az elmúlt idôszakban kitermelôüzem létesült.

Porpác
A községet 1327-ben említi 
elôször oklevél. A mostani falu 
évszázadokon keresztül két tele-
pülés volt. Darázs- (vagy Nemes-) 
Porpácot kisnemesek - köztük a 
névadó Darázs família - lakták.
Pórporpácon jobbágyok éltek.
A falu templomáról elôször az 
1698-as Kazó-féle vizitáció ad 
hírt. 
A jelenlegi templom 1904-ben épült. Titulusa Szûz Mária 
Szeplôtelen Szíve.
A falu határában római kori leletek kerültek elô.

Rábapaty
A három Árpád-kori településrészbôl álló község számos értékes 
látnivalót kínál. Feltétlenül érdemes megtekinteni a felsôpatyi 
templomot és az általános iskolának helyt adó Felsôbüki-Nagy csa-
lád kastélyát. A 84-es fôközlekedési úttal párhuzamos kerékpárút 

mellett az átmenô forgalom-
ra épülô üzletek, kereskedel-
mi és vendéglátó egységek, 
valamint a Nyugat-Dunántúl 
egyik legnagyobb cipôboltja 
található. Falusi turizmus 
céljára fizetô vendégszobák, 
szálláshelyek állnak ren-
delkezésre. Az idelátogatók 

megismerkedhetnek a kosárfonás helyi hagyományaival. 

Sitke
Sitke a Kemeneshát és a Kemenesalja határán helyezkedik el. A 
szelíd hullámos fennsík, illetve a dombság jellegû táj vonzza a ki-
rándulókat, a község területén áthalad az Országos Kéktúra útvo-
nala is. A falu kiemelkedô természeti értéke a „Királyné gyertyá-
ja” termôhelye országos jelentôségû természetvédelmi terület. A 
gótikus, lapos kövekbôl faragott kegyoszlop az ún. „Török emlék” 
a XV. Századból származik. A kissitkei Felsôbüki-Nagy-kastély is 
középkori alapokon nyugszik. Az egykor erôdítményszerû épületet 
elôbb barokk, majd 1851-ben romantikus stílusban alakították át. 
1982 óta pedig szállodaként funkcionál. Kövesen áll a „kálvária” 
kápolna, amelyet 1871-ben építettek. A neogót kálvária nyolcszög 
alakú tornyait homokkôbôl faragták, stációit pedig bástyaszerû 
támfalban, illetve az elôépítményben helyezték el. A kálvária jelen-
leg mûvészeti, kulturális események helyszíne.

Répcelak
Répcelak elsô okleveles említése 1268-ból való és latin nyelven író-
dott. A kuruc harcok idején 1770-ben a Radó-kastélyban tanácskoz-
tak a kôszegiek a császári hadvezérrel. Az épület most mûemlék. 
A település fejlôdése 1905-ben mérföldkôhöz érkezett azzal, hogy 

a Stauffer család itt 
telepedett le, és meg-
indult a sajtgyártás. 
A jelenleg több száz 
fôt foglalkoztató PAN-
NONTEJ Rt. Gyártja 
a „Medve” és „Kara-
ván” sajtot. A telepü-
lés gyarapodásának 
nagy lendületet adott 

a II. világháború után megindult széndioxid feldolgozás. A szóda és 
habpatronok ugyancsak répcelaki termékek. A település 2001. jú-
lius 1-én városi címet kapott. A közeli Répce-folyónál kialakítandó 
„Vízi centrum” tanulmányterve elkészült. A tervezett 100 hektáros 
tó vízi sportolásra, horgászásra, nyíltvízi strandolásra lesz alkal-
mas.

Sótony
A település eredeti formájában 
Sulthan – török eredetû szó -, 
majd Solthon és Sótony. A XIII. 
században a vasvári káptalan 
birtoka volt. Elrendelték, hogy 
a lakók a dombok nyugati olda-
lán szôlôt telepítsenek. A római 
katolikus templom építésérôl 
1874-bôl származó feljegyzés 
tanúskodik. A község lakóinak 
többsége napjainkban is fog-
lalkozik szôlômûveléssel. Az 
itt élôk hagyományként ôrzik 
a május elsô szombatján tar-
tott „gyepûjárást”, amikor a 

hegyesgazdák pincérôl pincére járva vendégelik meg egymást és a 
meghívott vendégeket. 

Szeleste
A község eddig 13 ha területû, országos védettségû arborétumáról 
volt méltán híres, ma már a park területén lévô 1885-bôl származó 
Festetich-kastély újjáépítve szállodaként üzemel. A szolgáltatások 
köre folyamatosan 
bôvül, már épül a 
140 ágyas gyógy-
szálló is. A község 
környéke híres va-
dászterület, a tú-
rázók kedvelt úti 
célja, az Országos 
Kéktúra útvonal is 
áthalad erdein, lan-
kás domboldalain. 
A kerékpáros turis-
tákat szolgálja a 86-os fôút mellett épült bicikliút, az egész éven át 
használható erdészeti utak, a közeli kapcsolat Bükfürdô irányában. 
Acsád és Szeleste között rendezik meg évente a Savaria rali egyik 
gyorsasági szakaszát és sok látogatót vonz a falunap keretében 
2001 óta megrendezett veterán motoros találkozó is. A község ha-
tárában lévô Szentkút búcsújáró hely, augusztus 20-án szabadtéri 
ünnepi szentmise színhelye.

Uraiújfalu
A három részbôl kialakult faluban a Bezerédj-kastélyon kívül több 
kúria is található. Az Okolicsányi-kúria klasszicista épülete és a kö-
zépkori templom belsejében található XIV. századi freskók figye-

lemre érdemesek. A ba-
rokk stílusú evangélikus 
templom 1784-ben épült, 
hozzá közel található az 
egykori Nagy-kúria. A 
település szülötteinek, 
Szelestey László költô és 
politikusnak, valamint 
Figedy-Fichtner Sándor 
törzskarnagy, katonai 

zeneszerzônek szülôházát emléktábla jelzi. A község határában, a 
Rába-folyó völgyében védett kocsányos tölgyerdô található, amely 
kiváló turista célpont, lovaglási lehetôség egész évben biztosított.

Vasegerszeg
Egyemeletes klasszicista kastélya 4 ha-os parkban, a XIX. Szá-
zad elején épült. „Itt élt hitvesével 1850-1893-ig Markusovszky 
Lajos, a szabadságharc tábori fôsebésze, népegészségügyünk 
megszervezôje…” – olvasható a fôbejárat melletti emléktáblán. 
Jelenleg oktatási központként 
mûködik. A XVIII. század elsô 
harmadában épült barokk 
templom mûemlék, 1727-ben 
faragott barokk fa oltára külön-
leges látnivaló. A Répce-parton 
kiépített turista paradicsom 
várja a kirándulókat. A falusi 
turizmus szervezett, a vadász-
tatás lehetôségei adottak a 
községben.



Celldömölk
Sárvár

Vas megye egyik legszebb kisvárosa, 
lakosainak száma 15 ezer. A nyugati 
határvidékrôl, a Balaton irányába tartó, 
84. sz. fôút mentén fekszik, a Kemenes-
hát dombvonulataival körülvéve. Nevét 
valószínûleg arról a földvárról kapta, 
amelyet IX. század végén építettek hon-
foglaló ôseink a Rába és a Gyöngyös 
összefolyásánál. A vár azóta is jelentôs 

szerepet játszik a település történelmében. A várban találha-
tó Nádasdy Ferenc Múzeumban állandó és idôszaki kiállítások 
tekinthetôk meg.

Kulturális rendezvények sora várja a vendégeket: Nemzetközi Folk-
lórnapok, Nádasdy Történelmi Fesztivál, Fúvószenekari és Mazso-
rett Fesztivál, Motoros Fesztivál, Simon-Júdás vásár.

A város azonban nemcsak kultúrtörténeti és építészeti emlékek-
ben bôvelkedik. A gyógyulást, felüdülést keresô vendégeket a vi-
lágszínvonalú Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdô várja, melynek vize 
többféle területen fejti ki jótékony gyógyító hatását.

Sárvár környéke is számos látnivalót kínál. A Rába hazánk egyik 
utolsó szabályozatlan vízitúra útvonala. A környék erdei várják a 
gyalogos, kerékpáros és lovas túrázókat. A falvak számos építé-
szeti és kultúrtörténeti emléket kínálnak.

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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Kiindulási pont:  1  Nádasdy-vár: A vár a település névadója, 
Nemzeti Kulturális Örökségünk része, 2011. decemberétôl 
történelmi emlékhely. Ahogy azt neve is mutatja, eredetileg 
mocsarakkal körülvett földvár lehetett. A 13-15. század so-
rán a vár Kanizsai, majd házasság révén Nádasdy tulajdon, 
melyet Nádasdy Tamás idején a reneszánsz jegyében átépí-
tettek és a török elôrenyomulása miatt véderôd mûvekkel 
megerôsítettek. A napjainkban is látható, jellegzetes ó-olasz 
bástyás védôöv a 16-17. sz. között alakult ki. Nádasdy Ferenc 
(III.) országbíró nevéhez fûzôdik a vár kiépítésének utolsó, 
nagyszabású fázisa. Ekkor alakították ki a díszteremet, ami 
a magyarországi barokk mûvészet legszebb belsô terei közé 
tartozik. A mennyezetfreskókat Hans Rudolf Miller festette 
1653-ban. A képek a tizenötéves háború (1591-1606) törökkel 
vívott csatáit ábrázolják. Az országbíró e freskókkal nagyap-
jának, Nádasdy Ferencnek - a Fekete Bégnek - kívánt emlé-
ket állítani. A Nádasdyak európai viszonylatban is jelentôs 
mûgyûjteményét szintén a várban ôrizték. Nádasdy Ferencet
1671-ben a Wesselényi-felé összeesküvésben való részvéte-
léért kivégezték, majd I. Lipót császár 1677-ben Draskovich 
Miklósnak és feleségének, Nádasdy Krisztinának adomá-
nyozta a teljesen kifosztott várat. A hadmûveletekben utol-
jára a Rákóczi-szabadságharc során játszott szerepet. A 18. 
század derekán készülhettek a toronyszoba mitológiai tár-
gyú freskói, valamint Dorffmaister István megfestette a dísz-
terem oldalfalain látható ószövetségi témájú, barokk stílusú 
freskókat.
A várat és az uradalmat 1803-ban a Habsburg-Estei-család 
vásárolta meg. Habsburg Ferdinánd fôherceg és fia, IV. Fe-
renc modenai uralkodó nevéhez fûzôdik az épületek resta-
urálása, a reneszánsz árkádsor befalazása, a várhoz vezetô 
téglahíd építése, a várárok feltöltése, amelyhez felhasznál-
ták a várfalak földtöltését. Egységes arculatot kapott a palo-
taépület udvari homlokzata.
A vár tulajdonosai 1875-tôl III. Lajos, az utolsó bajor király és 
hitvese, Estei Mária Terézia Dorottya fôhercegnô volt. A vár 
ekkor korszerû erdôgazdálkodást folytató, híres ménessel 
rendelkezô uradalom központját alkotta. Ennek tanúi a vár 
gazdasági épületei is. III. Lajos az utolsó bajor király 1921-
ben a várban hunyt el. A bajor hercegi család 1945-ig maradt 
a vár birtokosa. Napjainkban a Nádasdy-vár Mûvelôdési Köz-
pont és Könyvtár mellett a Nádasdy Ferenc Múzeum mûködik 
falai között. A vár ad otthont számos kulturális rendezvény-
nek. A Nádasdy-várat a várárok helyén létesült gyönyörû 
zöldövezet, a Várpark veszi körül. A nyugati rész parkosításá-
hoz a modenai uralkodók fogtak hozzá az 1810-es években. A 
várárok keleti és déli részén Eôry Vilmos városbíró 1931-ben 
közparkot hozott létre. A Várpark helyi jelentôségû védett 
természeti érték.
 2 Polgármesteri Hivatal: Az eklektikus stílusban épült egy-
kori városháza Geschrey Lajos egyik legszebb munkája, a 
fôtérre nézô erkély a XX. században készült.
 3 Harangjáték: naponta több alkalommal csendülnek fel 
a harangjáték dallamai, nyaranta 11,00, 16,00, 18,45 és 21,00 
órakor, a téli idôszakban 11,00, 16,00 és 17,45 órakor.
 Szökôkút: A mesefigurákkal díszített szökôkút a város 
és víz szoros kapcsolatát szimbolizálja, valamint a föld-víz-
levegô egységét jelképezik. Nyári estéken hang és fényjáték 
egészíti ki a vízsugarak játékát.
 4 Szent László templom: 17. században említik, mint régi 
templomot a Szentháromság kápolna elôdjeként. III. Nádas-
dy Ferenc építette újjá (1645), majd a Rákóczi szabadságharc 
alatt a várossal együtt elpusztult. A többször átépített és 
felújított templom mai eklektikus formáját utolsó - 1926/27. 
évi, a bajor királyi herceg támogatásával is fémjelzett munká-
latok idején kapta. A templomban látható Sárvár elsô köztéri 
szobra: a szomorkodó Krisztus kôoszlopa.

Vitalizáló körút
nordic walking és kerékpáros

  16 Gyógy- és Wellnessfürdô: A királyi fürdô az élményekkel 
teli kikapcsolódás, gyógyulás és feltöltôdés ideális helyszíne. 
A nyugalom szigete a gyógyfürdô szárny, ahol az impozáns 
medencetérben élménymedence és gyógyvizes medencék 
vannak, és itt a minôsített alkáli-hidrogénkarbonát tartalmú 
gyógyvíz biztosítja a regenerálódást. A családi fürdôszárnyban 
pedig minden az élményrôl, a kalandról és a kikapcsolódásról 
szól: bébi-és gyermekmedencék, hullámmedence, baba világ 
játszósarokkal, pelenkázóval, pihenôszobával,
melegedôvel és baba konyhával, családi csúszdák, óriáscsúsz-
dák, játszóház, valamint uszoda várja a vendégeket. A fitnesz 
centrumban bowling pálya is megtalálható. Tavasztól ôszig a 
szolgáltatások palettája még színesebb: a strandon számos 
medence, csúszda és sportpálya szélesíti a kínálatot. Az exklu-
zív szauna-világban igazán újjászülethetünk, a gyógyászaton 
reumatológus orvosok garantálják a gyógyulást, a wellness 
központban több, mint 60 féle testet-lelket melengetô kezelés 
közül választhatunk.
A fürdôben rendszeresek a gyerekprogramok, óvónôk gondos-
kodnak a gyermekek tartalmas elfoglaltságairól. A felnôtteket 
pedig vízi tornák, mókás vetélkedôk, zenés programok és éj-
szakai fürdôzések, medencepartik szórakoztatják, hogy ne 
csak a fürdôzés élményével gazdagodjunk.
  17 Kalandpark: A Gyógy- és Wellnessfürdô közvetlen szom-
szédságában található kalandparkban egy 120 állásos erdei 
drótkötélpálya, egy 10 méter magas mászófal, és egy íjász-
pálya várja az izgalomra vágyó és kihívást keresô vendége-
ket. A tó feletti átcsúszások, a 8 méter magasban lévô való-

di erôpróbát jelentô akadályok a legbátrabbakat is próbára 
teszik. Természetesen nem csak extrém szórakozást kínál a 
park! Az erdô fáinak lombkoronája alatt megbúvó 8 kötélpá-
lyából kettô a 3-6 év közti korosztályt, további három az is-
kolás gyermekeket szórakoztatja, ugyanúgy, mint a játszótér, 
vagy a tó körül kialakított erdei tanösvény. A felnôtt kötélpá-
lyák is különbözô nehézségûek, így mindenki megtalálja a 
számára vonzó élményt és szórakozást.
  Rákóczi Ferenc utca és vissza a kiindulási ponthoz.

Két keréken a város körül
kerékpáros

 18 Szent Miklós katolikus templom: Sárvár egykori plébá-
niatemploma volt az 1912-ig közigazgatásilag önálló Sáron 
álló középkori eredetû katolikus templom. A mindenkori sár-
vári plébános 1767-ig Sáron lakott. A templom elsô írásos em-
lítése 1454-bôl való, de már akkor is régi épületnek számított. 
A középkori eredetére vall gótikus stílusú tornya, keleti tájolá-
sa, az ablakok déli elhelyezése. Mai alakját a XIX-XX. századi 
átalakítások során nyerte el, melynek során neogótikus külsôt 
kapott. Kultúrtörténeti jelentôségét az adja, hogy a templomot 
körülvevô régi temetôben, vagy a templomtérben temették el 
Tinódi Lantos Sebestyént, a török-magyar harcok krónikását 
1556. január végén.

  5 Egykori Leányiskola (Batthyány u. 29.) Sárvár egyik leg-
szebb klasszicista épülete. Eredetileg urasági vadászkastély 
volt, 19. századi L alakú épület.
 Árpád utca  Nádasdy Ferenc utca  Várkerület  Várpark
 6 Sárvár Városi Bíróság: - egykori Járásbíróság épülete. Két-
szárnyú, egyemeletes, neoromán historizáló stílusú épület.
 Malom utca   Csónakázó tó
 7 Millenniumi Boldogasszony Emlékmû: A magyar állami-
ság fennállásának ezer éves évfordulójára és a kétezer éves 
kereszténység emlékére állíttatta Sárvár Város Önkormányza-
ta a 2000. évben. Lakatos József sárvári képzômûvész alkotá-
sa. A tölgyfa formájú kápolnán Boldogasszony dombormûve 
fölé a Turulmadár terjeszti ki védôen szárnyait.
  Alkotmány utca   Rákóczi Ferenc utca
  8 Fekete Bég napóra: II. Nádasdy Ferenc, a Fekete Bég lán-
dzsás napóra szobra
 9 Tikászkép: neogótikus kápolna, Nepomuki Szent János 
szobrával, 1860 körüli. A legenda szerint egy tikász (tyúkász) 
emlékére állítatták, aki ezen a helyen süllyedt el a lovas sze-
kerével.
 10 Hajdani Korona Szálló: egykor Szalmakocsmaként is-
merték a szalmából készült tetôzetérôl, majd újabb nevét a 
házon elhelyezett címerrôl kapta. Az 1818-ban épült egyeme-
letes épület szálloda és vendéglô volt és a város társasági éle-
tének egyik központja.
 11 Egykori lovász és kertészlak (Geschrey ház): a földszin-
tes, oromfalas, timpanonos, kettôs utcai homlokzatú épü-
let 1830-40 körül épült. Homlokzata az ablak magasságáig 
armirozott. Az épület oldalait fejezet nélküli lizénák tagolják.
 12 Zeneiskola: - egykori Fôszolgabírói Hivatal: az egyemele-
tes épület udvari homlokzatán egykor egy tábla jelölte az épít-
kezés évszámát. A héttengelyes épület fôhomlokzatán két-

oldalt enyhén kiugró rizalit van. Timpanonjában lévô ÁEFFÓ 
monogram valószínõleg az építész nevének kezdôbetûit jelöli.
 Várkerület
 13 Evangélikus templom: A Geschrey Sámuel által 19. sz. 
derekán épített templom négyoszlopos oromzatú homlokza-
tával a hazai klasszicista építészet egyik jelentôs mûemléke. 
Itt találhat ó az 1541-ben nyomtatott új testamentum másolata 
- az elsô teljes terjedelmében magyarul nyomtatott könyv, ami 
Magyarországon készült.

A virágos város
gyalogos és nordic walking

  14 Arborétum: a közel 10 hektáros arborétum helyén 
még a 18. sz. végén is mocsaras, nádas terület volt. Ennek 
az idônek az emlékét ôrzik a park legöregebb fái, a 300 éves 
mocsári tölgyek. A 19. század elején bajor hercegi uradalom 
kertésze, Nábicht Antal tervezte és telepítette a mai parkot, 
melyben több száz ôshonos és egzóta fásszerû faj található. 
Legidôsebb platánjait 1813-ban ültették. Itt mûködik az Erdé-
szeti Tudományos Intézet egyik kutatóállomása, 1952 óta ter-
mészetvédelmi terület. Egész évben látogatható.
  Várkerület   Várpark   Malom utca
  15 Csónakázó tó: a 9 hektár vízfelületû Csónakázó tó rend-
szer négy részbôl áll. Öt híd, öt sziget teszi hangulatossá. A 
szigeteken vízimadarak (tôkés réce) költenek. Horgászá-
si, csónakázási és télen korcsolyázási lehetôség szolgálja a 
sárváriakat és vendégeinket.

Kristálytiszta élmény

SÁRVÁR KÖZTERÜLETI AEDEK 
   

1. Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdô

2. VitalMed Hotel**** 

3. Park Inn by Radisson Sárvár**** 

4. Danubius Health Spa Resort Sárvár 

5. Spirit Hotel Thermal Spa*****superior 

6. Barabás Gy. Szakközépiskola

7. Nádasdy Ált Isk. sportcsarnok

8. Tûzoltóság 

9. Polgármesteri Hivatal 

10. Orvosi ügyelet 

11. Rendelôintézet recepció 

12. Flex fôporta 

13. Flex Lenovo 

14. SÁGA 

15. SFC sportpálya


