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Sopronról  az utazóknak – legyen az honfitársunk, vagy akár külhoni – más és más jut az eszébe. Van, aki a hûség és 

szabadság városaként ismeri, más a fesztiválok miatt kedveli, ismét mások aktív turistaként páratlan természeti környezetéért,

a zöld Sopronért, hegyeiért és a világörökség részét képezô Fertô-tájért, akad, aki a gyógyulásáért szeretne itt eltölteni

néhány napot, a fiatalok a VOLT Fesztiválért, az ínyencek gasztronómiájáért és híres borai miatt keresik fel a várost. 

Sopron azon kevés magyar városok egyike, ahol szó szerint nyomon követhetô a történelem, mûemlékekben az ország má-

sodik leggazdagabb városa, s levéltára is az elsôk között van. És Sopronról a fiatalság is eszébe jut a turistáknak, hiszen

iskolaváros és itt van a központja a Nyugat-magyarországi Egyetemnek is. 

Aki csak sétálgatni szeretne a városban, az szépen gondozott, virágos parkokat, tereket, zöld szigeteket, fasorokat talál. 

A Sopronba látogatóknak az sem mellékes szempont, hogy Bécs és Pozsony elérhetô közelségben van és érdemes akár csak

néhány órára ellátogatni Burgenlandba is.

Egy helyen ezer csoda
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Milyen is ez a határ menti kisváros, az ország

legôsibb „ékszervárosa”? Sopron mágikus hely.

Magához vonz és nem ereszt. Aki akár csak egy-

szer is járt e kisvárosban, az visszavágyik ebbe az 

újabb és újabb felfedezésre váró „kincsesbányába”.

Sopron látnivalói kézrôl kézre adják az idegent,

mint rokonság a kedves vendéget.  Nem nehéz itt

érdekességeket találni. Mégis, a letûnt idôk em-

lékei között járva, egy avítt skanzen helyett mo-

dern, gazdag kultúrájú, élénk mûvészeti élettel

áthatott fesztiválvárosban érezheti magát az em-

ber. Sopron él és lüktet. A csendes, elvonulásra,

mélázásra ösztönzô belvárosi félhomálytól néhány

utcányira a nyüzsgô fiatalság vidámsága és élet-

szeretete csivitel. Az iskola- és egyetemváros több-

ezernyi diákja évrôl évre fiatalos lendülettel vértezi

fel az évezredes városfalakat. Frissesség, erô és

energia árad a várost övezô Soproni-hegység

erdeinek zöldjébôl, tiszta alpesi levegôjébôl is.

Nem véletlenül emlegetik Sopront a „zöld város-

ként”. Az erdôs hegyek a város szinte valamennyi

utcájába betekintenek, az árnyas, virágos utcák,

terek, parkok pedig vendégmarasztaló környezetet

teremtve csalogatják a vendégeket.

2009-ben Sopron lett a Virágos Magyarország

verseny gyôztese, a 2010-es európai megméret-

tetésen pedig ezüstérmet nyert.

Múlt és jelen
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a fiatalok városa
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Sopron és környéke egyike a gazdag gaszt-

ronómiai kultúrával rendelkezô tájaknak. Mindez

köszönhetô ételei sokszínûségének, valamint a

történelmi borvidék gazdag vörös- és fehérbor-

választékának. Sopronban járva ételrôl és italról

említést tenni anélkül nem lehet, sôt lehetetlen, hogy

szót ne ejtenénk a poncichterekrôl. A kifejezés a

Bohnenzuchter szóból ered, utalva a szorgos

babtermelô szôlôsgazdákra, kik a szôlôtôkék

között babot is termeltek, amelybôl  remek fogá-

sok születtek. A sör- és borkorcsolyának való bab-

pogácsától a babstercen, babsalátán át egészen

a babos rétesig. Számos kiváló vendéglô kínálta

hajdanán eredeti soproni ízeit: a fertôi halászlét, 

a tejfölös, szilvás bablevest, a babgombócot, a 

gyertyás pecsenyét, az erdészgombócot, a marha-

pacsnit, a sváb pörköltet vagy a roston sült kacsa-

májat, amelyet kolbászos lecsóval koszorúztak. A

régi ízek újraélednek a kiváló éttermekben, szál-

lodákban. Napjaink soproni vendéglátóhelyei igé-

nyes belsô kialakításúak, étlapjuk széles választé-

kú. Ne lepôdjön meg a kedves vendég, ha baran-

golásai során szakácsmesterek, mesterszakácsok,

éttermi mesterek látják vendégül. Méltán büszke a

város világbajnok és olimpiai bajnok mestersza-

kácsaira, akik tudásuk legjavát adják, hogy a Sop-

ronba érkezô vendégek gasztronómiai kalandozá-

sai maradandó élményt nyújtsanak. 

Ízutazás
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babsterc és marhapacsni
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A kiváló soproni étkekhez minôségi borok is járul-

nak Sopronban, abban a városban, ahol a szôlô-

termesztés-borkészítés, a borkultúra kelta és római

hagyományokra vezethetô vissza. A XIV. század

elején Magyarország legjelentôsebb borvidékei

között tartották számon, melynek kereskedelmi kap-

csolatai messze túlnyúltak az ország határain. A

XIX. századtól a poncichterek, a német ajkú gaz-

dák messze földön híressé tették a soproni bort. A

városra jellemzô, hogy más borvidékekkel ellentét-

ben a pincéket nem a szôlôkbe, hanem a város-

ban, saját házaik alá építették. Ez akkoriban nem-

csak kiváltságot, de nagyobb biztonságot, védel-

met jelentett a termelônek. A történelmi borvidék

legértékesebb területe a Fertô tó környéki dombo-

kon mintegy 1500 hektárnyi területet foglal magá-

ba. Sopron vörösborairól – elsôsorban kékfranko-

sáról – híres, de éppen az adja a borvidék egyik

különlegességét, hogy a fehérszôlô is minôséget

terem, s a belôle készült borok egyre ismertebbek

itthon és külföldön is. Ez nem véletlen, hiszen a

város környékén az 1800-as évek végéig a fehér-

szôlô volt az uralkodó. Borvidékünk karakteres faj-

tája, a kékfrankos az 1890-es évek után került

elôtérbe. Aki Sopronba látogat, nem mehet úgy

haza, hogy ne kóstoljon meg legalább egy pohár

kékfrankost valamelyik Buschenschankban, házi

borkimérésben vagy egy hangulatos vendéglôben.

A kékfrankos fôvárosa
történelmi borvidék
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Sopront nem véletlenül emlegetik fesztivál- és kon-

ferenciavárosként. Tavasztól decemberig tart a

vendégcsalogató programok sorozata: színházi

bemutatók, koncertek, zenei kurzusok, kiállítások,

szuperprodukciók váltják egymást. 

A tavaszi napok, a Soproni Ízutazás, a borünnep,

a Soproni Ünnepi Hetek, a Tündérfesztivál, a Kék-

frankos Nyár, a VOLT Fesztivál, a Fertô Party, a

Kékfrankos Szakácskirály-választás, a szüreti na-

pok, az innoLignum Kiállítás és Vásár, az adventi

vásár, a különbözô szabadtéri rendezvények, az

európai hírû fertôrákosi barlangszínházi elôadá-

sok, Haydn és Liszt kultusza ezreket vonzanak a

városba itthonról és külföldrôl egyaránt. Aki csak

egy-egy programra érkezik a városba, azt is

magával ragadja az épített környezet és a ter-

mészet összhangja, az itt élôk vendégszeretete. 

A város kitûnô  konferencialehetôségeket rejt ma-

gában. A Liszt-központban és a szállodákban

lehetôség nyílik akár több száz fôs hazai és

nemzetközi tanácskozások, konferenciák magas

szintû  megrendezésére is.

Mindig történik valami...
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A Fertô tó, az egykori hatalmas mocsár- és lápvilág

máig fennmaradt területeivel Magyarország nyu-

gati kapujában a természet csodálatos szigetét je-

lenti.  A sztyepptó végtelen nádasai kenutúrákhoz,

a nyílt víz és a kedvezô szél vitorlázáshoz és ször-

fözéshez, a Fertôrákosi-öböl pedig fürdéshez nyújt

kitûnô feltételeket. A Fertô tavat több mint három

évtizede az UNESCO bioszféra-rezervátummá 

nyilvánította. 2001-ben pedig a Világörökség Bi-

zottság a környezô településekkel együtt a

világörökségi listára is felvette az egyedülálló

kultúrtájat. A Fertô–Hanság Nemzeti Parkban szá-

mos látnivaló várja az érdeklôdôket, megcsodál-

hatjuk a rendkívül gazdag növény- és állatvilágot,

vízitúrákon, kenuzáson, csónakázáson vehetünk

részt. A jól kiépített kerékpárutak Sopron térsé-

gének látnivalókban bôvelkedô településeire

vezetik el a kerekezôt. Az ország egyik legszebb

parkerdejében kijelölt turistaútvonalak, erdei tor-

napálya, kalandpark teszi változatossá a pihenést.

Sopron nem véletlenül sportváros, a kosárlabda

városa is, az MKB Euroleasing Európa egyik

meghatározó csapata. A téli sportok kedvelôi a

Dalos-hegyen és a környezô osztrák sípályákon hó-

dolhatnak szenvedélyüknek. A soproni szállodák-

ból rövid idô alatt elérhetôk a jól felszerelt

síparadicsomok. 

Aktív és sportturizmus 
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vízitúrák, kalandpark
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Sopron környékét valódi természeti kincsek övezik.

Csodás táj uralja a tekintetet. Államilag elismert kli-

matikus gyógyhely a soproni Lövérek és erdôk

alkotta térség. A Soproni-hegységben a légzô-

szervi problémákkal, asztmával küszködôk nyer-

hetnek enyhülést, hiszen Sopron az ország talán

legtisztább levegôjû városa.  A teljes pihenést szol-

gálják a parkerdô sétaútjai, az erdei tornapálya

és a völgyeket, szurdokokat, magaslatokat érintô

túraösvények. A természet gyógyító útjain eljut-

hat a látogató hazánk legelsô kôszénbányájához,

Brennbergbányára, az ágfalvi szelíd gesztenyé-

sekhez, az Ördög-árokba, vagy éppen a kelta

ôsök múltját ôrzô Várhelyre. A szív- és érrendszeri,

vagy mozgásszervi betegségben szenvedôk a Lö-

vérekben fekvô szívszanatóriumban vagy a balfi

kénes vizû gyógyfürdôben nyerhetik vissza egész-

ségüket, mások a hegykôi termálfürdôben keresnek

felüdülést. Sopron elismerten a fogturizmus egyik

hazai Mekkája. A rendelôkben a legmodernebb

anyagokkal és mûszerekkel várják a betegeket. A

turisták abban a szerencsés helyzetben vannak,

hogy választhatnak a különbözô kategóriájú szál-

lodák, szálláshelyek közül, akár a Lövérekben, a

belvárosban, vagy a poncichter negyedben. Ked-

veltek a wellness-szállodák, ahol a nap 24 órá-

jában kényeztetik a vendégeket. 

Kényeztetés, felüdülés
klimatikus gyógyhely
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Sopron a „legvárosiasabb magyar város”. A bel-

város utcáin járva mintha a középkorba térnénk vis-

sza. Itt található – Buda után – a legtöbb mûemlék,

múzeumi hálózata pedig elsô az országban. Az

erre járó hódító népek, terjeszkedô törzsek mind itt

hagyták lenyomatukat a mának. Elsôként a kelták,

akik földváraikat i. e. két és fél évezreddel építet-

ték a Sopron környéki dombok erdôs lankáin. De

hírt hagytak magukról a rómaiak is, akik az I.

század elején telepedtek le Sopron területén, majd

építették fel fórumukat a város középpontjában, a

jelenlegi Fô tér szélén. Itt emeltek templomot, mely-

nek szentélyében Júnó, Jupiter és Minerva óriási

méretû márványszobrai kaptak helyet. Ezek ma a

Fabricius-ház pincéjében tekinthetôk meg. Sopron

– római nevén Scarbantia – a IV. századra a

Római Birodalom egyik kereskedelmileg fontos,

gazdag településévé vált. Köszönhetô volt ez

többek között annak, hogy a település tengelyében

haladt az észak–déli irányú borostyánkôút, mely-

nek feltárt részletét ma a Fô téren és a Patika

Múzeum mellett tekinthetjük meg. 

Scarbantia dicsôséges múltjának egy földrengés

vetett véget 456-ban. A magyarok 907 körül

érkeztek és kezdték meg városépítô munkájukat.

Határerôdöt építettek a romos várból, ennek elsô

ispánját Suprunnak hívták, ezért feltételezhetô,

hogy a város róla kapta magyar nevét. 

Városi turizmus – múzeumok
a keltáktól a rómaiakon át  a magyarokig
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Árulás miatt  a város 1273-ban idegen kézbe

került, II. Ottokár osztrák herceg és cseh király

háromszor szállta meg a várost. A soproniak saját

gyermekeiket áldozták fel, hogy városuk meg-

maradhasson az Árpád-házi uralkodók hûségén.

Amikor ugyanis megnyitották a vár kapuit IV. László

csapatai elôtt, a megszálló cseh király túszként el-

hurcolta az elôkelô soproni polgárok gyermekeit. A

városlakók áldozatvállalását IV. László azzal há-

lálta meg, hogy Sopront szabad királyi várossá 

nyilvánította. 

Eltelt néhány évszázad, és a város ismét válaszút

elé került. Ausztriához csatlakozni vagy magyarnak

maradni? Az I. világháború utáni békeszerzôdés

ugyan Ausztriának ítélte Sopront, ám a velencei

egyezmény nyomán a lakosság szavazással dönt-

hetett a város jövôjérôl. A sorsdöntô napon,

(1921. december 14-én)  Sopronban és a környe-

zô nyolc településen tartott népszavazás ered-

ményeként Sopron magyar maradt. 

A meghatározó nap emlékét a Tûztorony Fô tér

felöli oldalán található Hûségkapu idézi fel, és

rajta az írás: „A nemzet Sopronnak“, s a kapu

feletti városcímerbe bekerült a Civitas Fidelissima

felirat. 2001-ben pedig a kormány a hûség nap-

jává nyilvánította december 14-ét.

Civitas Fidelissima
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Hûség és szabadság! – hirdeti Sopron történelme

a két legnemesebb eszmét. Hûségét Sopron két-

szer is bizonyította, szabadság iránti vágyát azon-

ban sokáig béklyóban tartotta a város határában

meghúzódó vasfüggöny. A szocializmus alatt

szögesdrót zárta körül a várost, mígnem jött az

újabb fordulat, a Sopron környéki Pius-pusztán

(Sopronpuszta mellett) 1989. augusztus 19-én.

Ennek a dátumnak és helynek az emléke sokak

szívébe kitörölhetetlenül beleivódott. És a név:

Páneurópai Piknik. A rendezvény ideje alatt több

száz NDK-s állampolgár, keletnémet családok

tömegei törték át a határt, és indultak meg a sza-

badságot jelentô Nyugat felé. Utólag nem nagy

merészség az eseményt egy korszak lezárásának,

s egy új kezdetének minôsíteni. A vasfüggöny itt

omlott le elôször – és végérvényesen. Ez tette le-

hetôvé Európa újraegyesítését. 

A határáttörés helyszínén – a Szentmargitbányára

(St. Margarethen) vezetô út közelében – áll Me-

locco Miklós monumentális szoborkompozíciója,

amely hazánkban az elsô olyan köztéri alkotás,

amely a rendszerváltásnak állít emléket.

Határáttörés
Páneurópai Piknik
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A második világháború végén, 1944. december

másodikán Balfon hozták létre a környék egyik leg-

nagyobb munkaszolgálatos táborát. A kegyetlen

bánásmód következtében százak haltak meg itt,

köztük Szerb Antal író, irodalomtörténész, Sárközi

György költô és Halász Gábor esszéíró. Ennek

emlékére nemzetközi összefogással született meg a

nemzeti történelmi és irodalmi emlékhely, a koráb-

ban megrongált  Szerb Antal-emlékmû helyett.

A Fertô hazai oldalán csak a Fertôrákosi-öbölben

van strand és vízisport-telep, amely közigazgatási-

lag Sopronhoz tartozik. A település egyik látvá-

nyossága a valamikori kôfejtô, amelyben 1970

óta az Európa-hírû Barlangszínház mûködik. A

kôfejtô ôslénytani szempontból is igen érdekes: a

függôlegesre fejtett, hatalmas falak jól megôrizték

az ôstenger állatainak és növényeinek mészvázát.

A színház és a kôfejtô környezete hamarosan

megújul. A rokokó homlokzatú püspöki kastély a

gyôri püspökök nyári rezidenciája volt, de Gyôr

török megszállásának idején állandó székhelyül 

is szolgált. A Fertômeggyesre vezetô út mel-

lett, közvetlenül a határ magyar oldalán található 

a Mithrász-szentély, a környék egyik legértéke-

sebb római kori emléke. 
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A nagycenki Széchenyi-kastély 1783-ban lett

elôször  a családi birtokok központjává.  Az épü-

letegyüttes végleges formáját Széchenyi István

alakította ki. A központi épületben mûködik a „leg-

nagyobb magyar” életét és munkásságát bemutató

kiállítás. A település egyik kedves érdekessége a

múzeumvasút, amely tavasztól ôszig várja a gye-

rekeket és szüleiket. A település középkori temp-

lomát 1722–1724 között újjáépítették, de 1859

karácsonyán mennyezete leszakadt. 

1860. február 3-án Széchenyi Döblingben fo-

gadta Ybl Miklóst, és megbízta a templom ter-

veinek elkészítésével. Az építkezés 1860. au-

gusztus 20-án kezdôdött, és a templomot 1864.

augusztus 20-án szentelték fel. A temetôben lévô

Széchenyi-mauzóleumban nyugszik a legnagyobb

magyar feleségével együtt, és számos Széchenyi-

leszármazott. 

Széchenyi István Sopron fejlôdésében is meg-

határozó szerepet játszott, nem véletlenül maga-

sodik szobra a róla elnevezett téren, s választották

meg díszpolgárnak. Neki köszönhetô, hogy a 

Sopron–Bécsújhely (Wiener Neustadt) vasútvo-

nallal a város bekapcsolódott a nyugat-európai 

közlekedésbe, s ennek nyomán jelentôs ipari 

fejlôdés valósulhatott meg. 

Nagycenk 
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Fertôszéplak külterületének jelentôs része a Fertô–

Hanság Nemzeti Parkhoz tartozik. 1682-ben

Széchényi György érsek zálogba vette Esterházy

Páltól a kastélyt, a hozzá tartozó földekkel és ma-

jorokkal együtt, így lett Széplak a Széchényi-

nemzetség lakhelye majdnem egy évszázadon át.

Ez a nemzetség Széchényi Ferenc révén összeforrt

a magyar történelemmel. Széplakot kulturális köz-

ponttá alakították, neves politikusok, zenészek

gyakran jártak itt. A falu néprajzi hagyományait,

berendezési tárgyait, lakóinak életmódját a

Falumúzeum mutatja be – az Öreg utca (ma Nagy

Lajos utca) megmaradt öt házát alakította át a 

Soproni Múzeum 1982-ben. A szép, egységes,

fûrészfogas beépítésû utcasor a Kisalföld népi

építészetének remeke. A Soproni utca elején párat-

lan különlegességet találhat az érdeklôdô, Vasúti

Lámpamúzeum mûködik, magánerôbôl.

Sarródon van az 1991-ben alapított Fertô–Han-

ság Nemzeti Park Igazgatóságának impozáns

központi épülete, a Kócsagvár. Sok látogatót vonz

a 2006-ban megnyílt közösségi és tájház. A nem-

zeti parkban évente megrendezik a halászléfôzô

versenyt, a szürke szarvasmarha tenyészbikaszem-

lét és -vásárt, a nemzetközi madármegfigyelô

napot. Szívesen fogadnak ifjúsági és felnôttcso-

portot is, hogy bemutassák a nemzeti park értékeit,

munkáját.

Fertôszéplak - Sarród 
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Fertôd, az egykori Eszterháza a környezô kistérség

gazdasági és kulturális központja, a muzsika

városa, ahol Joseph Haydn két évtizedig alkotott

az Esterházyak szolgálatában. Az európai neve-

zetességû kastély a település központjában fekszik.

Fertôd idegenforgalmának legfôbb attrakciója,

amelynek Esterházy (Fényes) Miklós alakíttatta ki

pompás barokk formáját. A nemrégiben rekonst-

ruált fôépület, valamint a felújított kastélypark szá-

mos látnivalót kínál. Nevezetességei közé tartozik

a híres kovácsoltvas kapu, a díszudvar a szökôkút-

tal, az eredeti szépségükben pompázó lakosztá-

lyok, a lenyûgözô díszterem, a néhány évvel

ezelôtt helyreállított kápolna. A folyamatosan tartó

felújítási munkáknak köszönhetôen pedig egyre

több, a régi korszakokból fennmaradt érték tárul 

a látogatók elé. Hûen zenei múltjához, májustól

szeptemberig nemzetközi hírû Haydn-hangver-

senysorozatokat, konferenciákat tartanak a kastély

díszes termeiben.

Fertôdtôl öt kilométerre található Hegykô, az egyre

ismertebb üdülôfalu, amely magas sókoncentrá-

tumú termálvizérôl ismert, amelyet 2004-ben nyil-

vánítottak gyógyvízzé. A fürdô egész évben várja

a vendégeket, akik színvonalas apartmanokban,

panziókban, kiadó szobákban pihenhetnek.  

Fertôd - Hegykô 
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Ausztria fôvárosa Sopronból autópályán egy 

órán belül elérhetô. Történelmének, kulturális és

mûvészeti értékeinek köszönhetôen Európa egyik

legkedveltebb turistacélpontja. A város központ-

jában található a Szent István-székesegyház

(Stephansdom), amely 97 méter magas tornyával

a város jelképe. Bécsben szinte minden évszakban

történik valami, a báli szezontól a koncerteken,

kiállításokon, a színházi elôadásokon át a híres

karácsonyi vásárig. Az építészeti emlékek közül

magyar vendégeknek a Hofburg monumentális

épületegyüttese lehet kedves, de érdemes megte-

kinteni az Operaházat, vagy az ugyancsak a Rin-

gen található Parlamentet. Bécs egy-egy utcáját

járva olyan érzésünk is lehet, mintha Pesten vagy

Pozsonyban járnánk. Nem véletlenül, hiszen a

monarchia korszakának építészete mindhárom

város arculatát jelentôsen meghatározta. Aki a sze-

cessziót kedveli, az is talál bôséges látnivalót,

hiszen Bécset a szecesszió városaként is emlegetik.

Séta közben jólesik egy finom kávé vagy egy

szelet sütemény valamelyik kávéházban, közben

élvezhetjük a nyüzsgô, mégis nyugodt város min-

dennapi életét. A városnak sajátos varázsa van,

már „csak” azért is érdemes néhány órára „átug-

rani“ a császárvárosba, hogy élvezhessük hangu-

latát. Amennyiben idônk engedni, látogassunk el a

Bécsi-erdôbe és Schönbrunnba is.

Egy kávé Bécsben 
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Aki néhány napra Sopronba látogat, az nem mu-

lasztja el, hogy „átugorjon” a szomszédos Bur-

genlandba egy kis vásárlásra,  múltidézésre, vagy

„csak” azért, hogy gyönyörködjön a Fertô tó és az

Alpok nyúlványainak látványában. A látogatók

számára érdekes lehet a kismartoni (Eisenstadt) 

Esterházy-palota, a gólyák városaként ismert egy-

kori magyar szabad királyi város, Ruszt (Rust). 

A zene rajongói ellátogathatnak  Liszt Ferenc szülô-

falujába, Doborjánba (Raiding). Családi program

lehet pihenni Fertômeggyes (Mörbisch) strandján,

vagy programot szervezni a szentmargitbányai 

(St. Margarethen) mesevárosba, megcsodálni a

ma már szabadtéri színházként mûködô valamikori

felszíni kôfejtôt, vagy ellátogatni az Esterházyak

fraknói (Forchtenstein) várába. A temészetjárók és

hegymászók kétezer méteres magasságokig is

eljuthatnak, a téli sportok szerelmesei pedig min-

den igényt kielégítô sípályákat találnak a közeli

hegyekben. 

Természetesen a közeli Pozsony sem maradhat ki

a programból. Gyönyörködhetünk építészeti em-

lékeiben, s átélhetjük a magyar történelem egy-egy

korszakát is.

Szomszédolás 
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Városháza Konferencia- és kulturális központ
és Tourinform-iroda

Turisztikai központ Múzeum / Museum

Balf,
84-es

fôút

N
agycenk

Károly-magaslati lilátó

Fertôd, Fertôszéplak

Harka, 84-es fôút

TÛZTORONY/FEUERTURM/THE FIRE TOWER
Sopron, Fô tér 1.

STORNO-HÁZ/STORNO-HAUS/THE STORNO HOUSE
Sopron, Fô tér 8.

HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
AUSSTELLUNG REGIONALGESCHHICHTE
THE LOCAL HISTORY EXHIBITION
Sopron, Fô tér 8.

FABRICIUS-HÁZ/DAS FABRICIUS-HAUS
THE FABRICIUS HOUSE
Sopron, Fô tér 6.

KECSKE-TEMPLOM ÉS KÁPTALANTEREM
ZIEGENKIRCHE UND KAPITELSAAL
THE GOAT CHURCH
Sopron, Templom u. 1.

PATIKAMÚZEUM/DAS APOTHEKENMUSEUM
THE APOTHECARY HOUSE
Sopron, Fô tér 2.
 

 SCARBANTIA FÓRUMA
 DAS FORUM VON SCARBANTIA
 THE SCARBANTIA FORUM
 Sopron, Új u. 1.

 ÓZSINAGÓGA/ALTE SYNAGOGE
 THE MEDIEVAL SYNAGOGUE
 Sopron, Új u. 22.

 KÖZPONTI BÁNYÁSZATI MÚZEUM
 ZENTRALES BERGBAUMUSEUM
 THE CENTRAL MINING MUSEUM
 Sopron, Templom u. 2.

 ERDÉSZETI, FAIPARI GYÛJTEMÉNY
 SAMMLUNG ZUR GESCHICHTE DER FORST
 THE FORESTRY MUSEUM
 Sopron, Templom u. 4.
 
 EVANGÉLIKUS MÚZEUM  SOPRONI GYÛJTEMÉNY
 SAMMLUNGEN DES EVANGELISCHEN LANDESMUSEUMS
 THE NATIONAL LUTHERAN MUSEUM
 Sopron, Templom u. 12.

 

             R. K. EGYHÁZMÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNY
              KUNSTGESCHICHTLICHE SAMMLUNG DER
              RÖMISCH-KATHOLISCHEN KIRCHE
              THE COLL. ROMAN CATHOLIC HOLY ART
              Sopron, Orsolya tér 2.
 
              SOPRONI HORVÁTH JÓZSEF-GYÛJTEMÉNY/SAMMLUNG/COLLECTION
              Sopron, Hátsókapu 2.

              ZETTL–LANGER-GYÛJTEMÉNY/SAMMLUNG/COLLECTION
              Sopron, Balfi u. 11.

              PÉKMÚZEUM/BACKERMUSEUM/THE BAKERY MUSEUM
              Sopron, Bécsi u. 5.
             
              KÁROLY-MAGASLATI KILÁTÓ/AUSSICHTSTURM KARLSHÖH
              THE KÁROLY LOOKOUT TOWER

              BRENNBERGBÁNYA, BÁNYÁSZATI EMLÉKMÚZEUM
              BERGBAUGEDENKMUSEUM-BRENNBERGBÁNYA
              BRENNBERGBÁNYA- THE MINING MEMORIAL MUSEUM
              Brennbergbánya, Óbrennbergi u. 14.
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Kiadja: Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
Tel.: 99/517-560
www.prokultura.hu

Jó hozzánk eljönni!


