
Kirándulás Kőszegre és az Őrségbe! 
 

A Delta Magyar Parkinson Egyesület 2018-ban is szervez kirándulást tagok, családtagok és barátok 
számára. 
 
A busz és idegenvezető költségét az egyesület viseli.  
 
A szállás és félpanzió (reggeli, vacsora) költsége  
17 000 Ft / fő/ kétágyas classic szobában 
23 000 Ft / fő/ egyágyas classic szobában 
 
Jelentkezni lehet e-mail-ben: jrefi©digikabel.hu 
 
Személyesen 2018. július 25-én és 2018. július 27-én a Neurológiai Klinika alagsori klubtermében. 
 
A részvételi díj /szállás és félpanzió/ befizetése ezen a két napon lehetséges 10.00 – 12.00 óra között.  
A részvétel csak befizetett díj ellenében biztosított ezen az áron, mivel a buszt és a szobákat időben kell 
véglegesítenünk. Későbbi befizetés, vagy jelentkezésre a létszám betelte után nincs lehetőség.  
A tervezett program az időjárás, és egyéb okokból változhat.  
Nyugdíjasok nyugdíjigazolványaikat hozzák magukkal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A várható részletes ,de „előzetes” program és elhelyezés részletei: 
 

ŐRSÉG és KŐSZEG  
3 nap / 2 éjszaka kirándulás 

 
IDŐPONT: 2018. szeptember 16-18. (vasárnap-kedd)  

Utazásmódja: busz idegenvezetővel 
Indulás: Budapest Batthyányi tér, 2018. szeptember 16. 8.00 óra 

 
 

1. nap - Rövid pihenővel, Budapestről az M7 – Balatonszentgyörgy – Bak – Nova – Velemér - 
Őriszentpéter – Pityerszer- Kőszeg útvonal! 

 
Velemér „a fény temploma” Aquila János 1377 körül készült freskói tették világhírűvé a 
műemléktemplomot,  teljesen beborítva a falat a Bibliából és a Szentek legendáiból vett ábrázolásokkal.  
Magyarszombatfán amely egy fazekas falu - ha igény van- megnézünk egy fazekas műhelyt, ahol 
cserépedények vásárlásra is van lehetőség. 
Katonák, „őrállók” földje volt az elmúlt ezer évben. Később a vasfüggöny közelsége miatt tiltott, sőt 
szándékosan elfelejtett, elsorvasztott rész lett. Ám az itt élők „őrállók” maradtak: történelmi idők 
emlékeit őrizték oly módon, hogy azok bennük éltek. Ha akarták, ha nem… Az Őrség határokon átnyúló, 



jellegzetes tájegység. Központja Őriszentpéter, itt megtekintjük a Templom-szeren a 13. századi Árpád-
kori templomot. 
A szerek többsége már csupán nevében történelmi. Ám a múlt tovább éléséért felelősséget érző 
emberek létrehoztak egy igazán tekintélyes skanzent (Szalafő) Pityerszeren. Valódi időutazás. 
Nádfedeles, tapasztott falú, döngölt padlós házak és pajták, eredeti berendezés, madárcsicsergés.  
Megtekintjük az őrségi népi építészet remekeiből kiállított Skanzent. 
Szállás: Kőszeg - Hotel***Írottkő (2 éjszaka) 
 
2. nap- Ják és Szombathely nevezetességei között sétálunk. 

 
A jáki templom az egykori jáki bencés apátság monumentális bazilikája a magyarországi román stílusú 
építészet kiemelkedő, szinte szimbolikus alkotása 
Szombathely Savaria emlékeit is őrzi a város, de a barokk korból szintén számtalan műemlék látható itt.  
Az ország nyugati részén a város lakói méltó módon ápolják a római kori emlékeket, és arról 
is rendszeresen megemlékeznek, hogy a hagyomány szerint itt született a későbbi tours-i püspök, Szent 
Márton. Úgy  tartják, Márton szülőházának alapjaira épült a mai Szent Márton-templom.  
Szombathely 1777 óta püspöki székhely, és ehhez illően nagyon sok keresztény műemlék van a 
városban.  
A püspöki palota épületében kapott helyet az egyháztörténeti múzeum és kincsestár. 
 
3. nap – Kőszeg 

 
Jurisics-vár  A vár az 1532-ben, a Bécs felé nyomuló oszmán hadak rohama elleni védekezést vezető 
várkapitányról kapta a nevét. Jurisics Miklós maroknyi védőserege 19 ostromot vert vissza; az ő 
győzelmeikre emlékeztet a Kőszegen mindennap 11-kor megszólaló harangszó. 
Kőszegi Városi Múzeum és Arany Egyszarvú Patika és közös séta a városban. 

 
Majd hazaindulás pihenő Herenden, (nincs kiállítás megtekintés benne) és megérkezés Budapestre az 
kiindulási helyre!  
 
3 nap max. 600 km!          
 
Várható belépő árak: felnőtt 5.000 Ft/fő , 62 év felett kedvezményes:  4.000 Ft/fő         
 
Szállás: Hotel Irottkő   www.irottko.hu 
 Kőszeg       
 

   
 

http://www.irottko.hu/


- 2 éjszaka szállás kényelmes kétágyas classic szobában 
- Büféreggeli (7:00 - 10:00) 
- Büfévacsora (minden este: 18:00 - 21:00) 
- Korlátlan wifi használat a közös helyiségekben  
 
Ár félpanzióval: 
17 000 Ft / fő/ kétágyas classic szobában 
23 000 Ft / fő/ egyágyas classic szobában 
 


