
www.sopron.hu

Sopron gehört zu den wenigen ungarischen Städten, in denen man der Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes folgen
kann, sie ist nach Budapest die an Baudenkmälern reichste Stadt. Sopron liegt am Schnittpunkt zwischen Alpen und
Neusiedlersee und bietet einzigartige Landschaftsbilder. Junge Leute werden vom VOT-Festival angezogen, Gourmets
schätzen die regionale Küche und Kenner genießen die berühmten Weine. Sopron gewann 2009 den Wettbewerb ‚Flo-
ral Hungary‘ und wurde im folgenden Jahr im Rahmen eines europäischen Wettbewerbes mit der Silbermedaille ausge-
zeichnet. Auch die Nähe zu Wien und Bratislava macht einen Aufenthalt in Sopron attraktiv.

Sopron is among the few Hungarian towns, where history literally can be traced, as it is the second place after the capital
Budapest to abound in monuments. Its unique natural environment at the meeting of the Alps and the Lake Fertô region makes
it even more attractive. Young people come here to join the VOLT Festival, gourmets like its gastronomy, connoisseurs favour
its wines. Sopron won Floral Hungary 2009, the following year it was awarded silver in the competition Floral Europe
2010. The reach of Vienna and Bratislava is also not a secondary importance to visitors of Sopron.

A thousand miracles at one place
Tausend Wunder an einem Ort

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.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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Trotz der vielen großartigen Zeugnisse der Ver-
gangenheit fühlt man sich in einer modernen leb-
haften und von künstlerischer Kraft erfüllten Stadt
versetzt, die auch dank der mehreren tausend Stu-
denten von jungem Elan und Energie erfüllt wird.
Wir dürfen die belebende Frische der Alpenluft und
die der  Stadt umgebenden Wälder nicht verges-
sen, was Sopron den Namen ‚Grüne Stadt‘ ver-
liehen hat. Von den grünen Hügeln kann man herr-
liche Ansichten auf die Stadt genießen und 
ihre schattigen Gassen und blumengeschmückten
Plätze bewundern.

In Sopron, walking among memories of the historic
past, one can feel himself in a modern festival town
rich in cultural values pervaded with bouncing artis-
tic views of life. At the school and university town
year in year out thousands of students provide the
millenary old city walls with bright enthusiasm.
Power and energy stream out of the clean Alpine
air from the green of the forests of the Sopron hills
surrounding the town. Not for nothing has Sopron
been mentioned the „green town”. The green hills
gain a chance to look into almost each corner of
the town. Shady streets full of flowers, squares,
parks establish a hospitable environment.  

Past and present
Vergangenheit und Gegenwart

www.sopron.hu

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

Belvárosi életképek
Bilder der historischen Innenstadt
Pictures of the historic town centre

w
w

w
.s

op
ro

n.
hu



Past and present
Vergangenheit und Gegenwart
Múlt és jelen

www.sopron.hu
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Sopron iskola- és egyetemi város

Sopron Universitätsstadt

Sopron university town

Fô tér  a barokk Szentháromság-szoborral  / Hauptplatz mit der Dreifaltigkeitsstatue  /  Main Square with the Trinity Statute



Sopron und seine Umgebung sind reich an gast-
ronomischen Besonderheiten. Neben der tradi-
tionellen ungarischen Küche mit ihren hervorragen-
den Weinen hat Sopron eine Besonderheit zu bi-
eten: die Spezialitäten der ‚Bohnenzüchter‘; die
sog. Bohnenzüchter waren Winzer, die zwischen
den Weinstöcken Bohnen anbauten und daraus
hervorragende Gerichte zauberten, die von Bier-
und Weinplätzchen, über Bohnenpogatschen,
Bohnensterz, Bohnensalat bis zum Bohnenstrudel
reichten. Alle diese Spezialitäten werden in Sop-
roner Weinstuben und Restaurants angeboten. 

Sopron and its environment are among the count-
rysides/landscapes providing significant gastro-
nomy. It is due to the variety of dishes, red and
white wines of the historical wine region. Once
talking about meals and drinks one should not for-
get the Beangrowers either.The expression roots in
the German word ’Bohnenzüchter’, referring to the
busy winemakers growing also beans among the
grape-vines, they prepared excellent dishes from.
This range from beer and wine scones and pickles,
like bean scones, bean mash, (sterc), bean salad
to bean strudel. Traditional dishes and tastes are re-
quickenned at excellent Sopron restaurants and ho-
tels.  

Journey of Tastes
Stadt der Gastronomie

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
Bohnenzüchter 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

www.sopron.hu

Mindenki talál kedvére való finomságot
Jeder kann eine Gaumenfreude finden
There is a culinary delight for everyone
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Journey of Tastes
Reise der Geschmäcker
Ízutazás

www.sopron.hu
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Poncichter és pannon specialitások

Ponzichter und Pannon Spezialitäten

’Ponzichter’and Pannon specialities

Élményt nyújtanak a gasztronómiai kalandozások / Die gastronomischen Abenteuer bieten ein Erlebnis / Gastronomic adventurtes provide a great experience



Die hiesige Weinkultur kann auf keltische und
römische Traditionen zurückgeführt werden. Im
Gegensatz zu anderen Weinanbaugebieten lager-
ten die Winzer ihre Weine nicht in den Weingär-
ten sondern in den tiefen Kellern ihrer Stadthäuser.
Das kostbarste Gebiet dieser historischen Weinre-
gion umfasst etwa 1500 ha und verläuft entlang
den Hügeln des Neusiedlersees. Sopron ist durch
Rotweine und ganz besonders durch den
‚Blaufränkischen‘ berühmt geworden, hebt sich
aber auch durch Weißweine von ausgezeichneter
Qualität hervor.  

In Sopron where wine-growing and wine-making can
be traced back to Celtic and Roman traditions quality
wines go with excellent dishes. Unlike other wine
growing regions, wine makers built their wine-cellars
not in the wine-yards but in the town, beneath their
houses. The most valuable part of the historical wine
region includes along the hills near Lake Fertô about
1500 hectares of wine growing land. Sopron is fa-
mous for its red wines – primarily of its Bluefrankish –
, but it is one of the specialities of the wine-region, not
only blue but also white grapes blossom quality and
the wines made from white grapes are about to gain
popularity both inland and abroad as well.

Capital of Bluefrankish wine
Die Hauptstadt des Blaufränkischen 

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 szôlôkben, 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

www.sopron.hu
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Egy pohár soproni bor maga a történelem
Ein Glas soproner Wein birgt die Geschichte in sich

A glass of Sopron wine harbours history 



Capital of Bluefrankish wine
Die Hauptstadt des Blaufränkischen 
A kékfrankos fôvárosa

www.sopron.hu
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Ezreket vonz a soproni szüret

Die Weinlese zieht tausende
nach Sopron

Thousands are attracted by the
vintage in Sopron

A jó termés a gazda büszkesége / Die gute Ernte ist der Stolz des Winzers / Good harvest makes winegrowers proud



Sopron wird nicht zufällig die Stadt der Festspiele und
Konferenzen genannt, vom Frühjahr bis zum Winter
gibt es zahlreiche Veranstaltungen, die viele Gäste
anziehen, so wie etwa ‚das Weinfest‘, die Soproner
Festwochen, der ‚Blaufränkische Sommer‘, das VOLT-
Musik-Festival, die ‚Fertô-Party‘, die Wahl des
‚Blaufränkischen Kochkönigs‘, die Weinlese, Theater-
und Musikveranstaltungen im Höhlentheater von Fer-
tôrákos. Gleichzeitig gibt es zahlreiche Haydn- und
Liszt-Konzerte von internationalem Rang. Wer auch
nur eine der Veranstaltungen besucht, wird von Stadt
und Umgebung bezaubert sein. Die zahlreichen 
Hotels und Veranstaltungsräume ermöglichen die 
Unterbringung größerer Anzahl an Besuchern, hier 
sei nur das Liszt-Konferenzzentrum zu erwähnen. 

Not by chance has Sopron been mentioned as festi-
val and conference town. Spring Festival, a Sopron
Journey of Flavours, the Wine Festival, Sopron Festival
Weeks, Bluefrankish Summer, VOLT Festival, Lake-
Fertô Party, Crowning of the Bluefrankish King of
Cooks, vintage days, different outdoor events, the Eu-
rope-wide acknowledged performances at the Fer-
tôrákos Cave Theatre, cults of Joseph Haydn and
Franz Liszt attract thousands of people to the town both
from Hungary and abroad. At Liszt Conference Cen-
tre and at the hotels high standard events, domestic
and international negotiations, conferences with seve-
ral hundreds of participants can also be performed.

Something always happens here
Hier geschieht immer etwas!

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...

www.sopron.hu

Kicsik és nagyok jól érzik magukat Sopronban
Jung und Alt haben viel Spaß in Sopron

Young and Old have fun in Sopron
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Something always happens here
Es geschieht immer etwas
Mindig történik valami...

www.sopron.hu
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Egész évben szórakoztató prog-
ramok várják a vendégeket

Unterhaltungsprogramme erwarten
Interessenten das ganze Jahr hin-
durch

Entertainment programmes await
those interested the whole year
through

A VOLT Európa egyik legkedveltebb fesztiválja / VOLT ist eines der Lieblingsfestivale in Europa / VOLT is one of the favourite festivals of Europe



Der Neusiedlersee mit seinem ausgedehntem Moor-
und Marschland ist eine herrliche Oase unzerstörter
Natur. Der unendliche Schilfgürtel dieses Steppensees
bietet hervorragende Möglichkeiten für Kanutouren,
das offene Wasser und die günstigen Winde sind
ideal zum Segeln und Surfen und die Bucht von Fer-
tôrákos eignet sich zum Schwimmen und Baden,
markierte Wanderrouten, Trimm-Dich-Pfade und ein
Abenteuerpark bereichern die Erholungsmöglich-
keiten. Wintersports freunde können ihrer Leidenschaft
am Dalos-Berg und an den nahegelegenen öster-
reichischen Skipisten nachgehen. 

Lake Fertô, with the surviving areas of the once broad
moor and marshland represents a beautiful island of
nature. As there are almost ‘endless’ ‘reeded’ parts of
the ‘steppe or endorheic’ lake these offer excellent op-
portunities for canoe tours; water surface and proper
wind are guarantees for sailing and surfing, the bay
at Fertôrákos hosts and offers opportunities those see-
king swimming and bathing. Assigned march routes
for tourists and gymnasts, an adventure park also en-
rich the opportunities for relaxing.  Along the neigh-
bouring settlements the region has been part of the
World Heritage since 2001. Lovers of winter sports
may follow their pleasure at Dalos-hill and at the neigh-
bouring ski trails in Austria.

Active- and sport tourism

Aktiv- und Sporttourismus 

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 számos látni-
való várja az érdeklôdôket, megcsodálhatjuk a
rendkívül gazdag növény- és állatvilágot, vízi-
túrákon, 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. 
A téli sportok kedvelôi a Dalos-hegyen és a
környezô osztrák sípályákon hódolhatnak szen-
vedélyüknek. A soproni szállodákból rövid idô alatt
elérhetôk az ausztriai, jól felszerelt síparadi-
csomok. 

Aktív és sportturizmus 

www.sopron.hu

Felfrissülést nyújt a  várost övezô csodálatos környezet
Entspannung und Erholung durch die wunderschöne Umgebung der Stadt

Recreation via the surrounding marvellous environment
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Active- and Sport tourism  
Aktiv- und Sporttourismus 
Aktív és sportturizmus 

www.sopron.hu
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Egyre népszerûbbek a vízi- és kerék-
pártúrák, a kalandpark

Wasser- und Fahrradtouren gewin-
nen immer mehr an Popularität

Water-and biking tours are gaining
popularity

A Fertô tó része a világörökségnek / Der Neusiedlersee ist Teil der Welterbe / Lake Fertô is part of the World Heritage



Der Soproner Löverek und die Wälder bilden einen
heilklimatischen Kurort, in dem man auf den ‚heilenden
Pfaden der Natur‘ zur ersten Steinkohlenmine Ungarns,
nach Brennberg, wandern kann, oder zu den Maro-
nenwäldern von Agfalva/Agendorf sowie nach
Várhely/Burgstall, einem Ort der keltischen Ahnen. Pa-
tienten mit kardiovaskulären Problemen oder Erkrankun-
gen des Bewegungsapparates können im Soproner
Herzsanatorium oder im Kurort Balf/Wolfs behandelt
werden. Sopron kann außerdem als ein Mekka des
Dentaltourismus bezeichnet werden. Den Gästen bietet
sich eine große Anzahl verschiedener Hotelkategorien
an sowie die beliebten Wellness-Hotels, in denen man
sich 24 Stunden am Tag verwöhnen lassen kann.

The region of the Sopron Lôverek and that of the forests
give a health resort. Along the curing paths of nature
one can get as far as the first coal-mine of our count-
ry, to Brennbergbánya, to the sweet chestnut trees of
Ágfalva or to Várhely, a place guarding the past of
Celtic ancestors. Patients suffering from cardiac and cir-
culatory troubles can regain their health at the Cardiac
sanatorium or at Balf spa. Sopron has long been ac-
knowledged as one of the domestic Mekkas of dental
tourism as well. Visitors to the town have a wide range
of accomodation to choose from. Wellness-hotels are
popular, where guests are spoiled 24 hours a day.

Spoiling, recreation
Verwöhnung, Erholung

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 szelídgesztenyé-
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 poncichternegyedben. Ked-
veltek a wellness-szállodák, ahol a nap 24 órá-
jában kényeztetik a vendégeket. 

Kényeztetés, felüdülés

www.sopron.hu

A wellness-szállodák  a nap 24 órájában kényeztetik a vendégeket
Wellness Hotels wissen Gäste 24 Stunden lang zu verwöhnen

Wellness hotels spoil guests 24 hours
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Spoiling, recreation
Verwöhnung, Erholung
Kényeztetés, felüdülés

www.sopron.hu

i

A Lövérek klimatikus gyógyhely

Lövérek gilt als eine Luftkurort

Lövérek is known as a climatic spa

Szállodák és szanatórium a  várost övezô parkerdôben /Hotels und Sanatorium im Parkwald rund um der Stadt /Hotels and sanatorium in the park forest surrounding the town



Sopron ist die ‚urbanste Stadt‘ in Ungarn. In den Alt-
stadtstraßen fühlt man sich ins Mittelalter zurückversetzt
– hier sind, nach Buda, die meisten Baudenkmäler zu
finden und auch die meisten Museen. Alle durch-
ziehenden und erobernden Stämme und Völker hin-
terließen ihre Spuren. Die Römer erbauten am Anfang
des 1.Jahrhunderts n.Chr. ihr Forum – am Rande des
heutigen Hauptplatzes. Ein Erdbeben setzte der glor-
reichen Zeit von Scarbantia 456 n.Chr. ein Ende,
danach ließen sich Awaren und Germanen nieder.
Die Ungarn kamen etwa 907 n.Chr. und begannen
mit dem Aufbau ihrer Stadt. 

Sopron is „the most urban” town of Hungary. Just if
we arrived back into the Middle Ages when walking
in the streets of the old town. Here – after Buda – are
the most of the monuments in Hungary, its museum net-
work is the first of the country. All invading folks and
tribes left their marks here for the latest times. The Ro-
mans settled and built their Forum in the centre of the
present old town, not far from Main Square, during the
first century A.D. An earthquake put an end to the glo-
rious past of Scarbantia in 456 A.D. Later the Ger-
mans and the Avars inhabited this region. The
Hungarians arrived around 907 A.D. and launched
construction works for a new town.

Urban tourism - museums
Stadt-Tourismus - Museen

Sopron a „legvárosiasabb magyar város”. A bel-
város utcáin járva mintha a középkorba térnénk 
vissza. Itt található – Buda után – a legtöbb mûem-
lék, 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 évezrede
építették 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 középpont-
jában, a jelenlegi Fô tér szélén. Itt emeltek temp-
lomot, melynek szentélyében Júnó, Jupiter és Mi-
nerva óriási méretû márványszobrai kaptak helyet.
Ezek ma a Fabricius-ház pincéjében tekinthetôk
meg. Sopron – római nevén Scarbantia – a IV.
századra a Római Birodalom egyik kereskedelmi-
leg fontos, gazdag településévé vált. Köszönhetô
volt ez többek között annak, hogy a település
tengelyében haladt az észak–déli irányú boros-
tyánkôút, melynek 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

www.sopron.hu

Sopronban található az ország legnagyobb múzeumi hálózata
Das größte Museumsnetz des Landes ist in Sopron zu finden

The largest museum network of the country can be found in Sopron
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Urban tourism - museums
Stadt-Tourismus - Museen
Városi turizmus – múzeumok

www.sopron.hu
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Ritka kincsek: az 1200 éves Cunpald-
kehely, valamint  Júnó, Jupiter  és Minerva
óriás szobra /1, 2 /

Seltene Schätze: der 1200 Jahre alte
Cunpald Kelch und die Statuen der Juno
des Jupiter der Minerva /1, 2 /

rare treasures:the 1200 year old Cunpald
Cup and the statues of Juno, Jupiter and
Minerva /1, 2 /

Sopron óvárosa madártávlatból / Die historische Altstadt von Sopron aus der Vogelperspektive / Sopron’s historic town centre from a a bird’s eye view



Im 13. Jahrhundert mussten vornehme Soproner Bürger
ihre vom böhmischen König als Geiseln genomme-
nen Kinder opfern, um dem Hause Arpád treu bleiben
zu können – aus Dankbarkeit verlieh König László IV
der Stadt den Titel ‚Königliche Freistadt‘, und sie trägt
im Schenkungsbrief die Bezeichnung ‚Civitas Fidelis-
sima‘, die treueste Stadt. Nach einigen Jahrhunderten
war Sopron wieder an einem Scheideweg angekom-
men: Nach dem 1. Weltkrieg wurde Sopron Öster-
reich zugesprochen, blieb jedoch nach der
Volksabstimmung (Plebiszit) vom 14. Dezember 1921
ein Teil Ungarns. Das ‚Tor der Treue‘ am Feuerturm
erinnert an den denkwürdigen Tag und die Inschrift
‚Civitas Fidelissima‘ wurde dem Soproner Stadtwap-
pen hinzugefügt; 2001 erklärte die ungarische
Regierung den 14. Dezember zum Tag der Treue.

In the 13th century Sopron citizens sacrified their own
children to evidence their loyalty towards the Hun-
garian monarchs of the House of the Árpád so the
town could exist on. Ladislaus IV. in return donated 
Sopron  the title Free Royal Town in 1277. Some cen-
turies later the town was again at the crossroads.
Though Austria received Sopron after the I War, due
to the result of the plebiscit hold on December 14th
1921 still it remained part of Hungary. The Gate of
Loyalty at the Firewatch Tower evokes the memory of
this significant day. The inscription Civitas Fidelissima
became part of Sopron’s coat of arm. 2001 the go-
vernment declared December 14th Day of Loyalty.

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
felôli 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.

A leghûségesebb város
Civitas Fidelissima

www.sopron.hu

IV. László 1277-ben nyilvánította szabad királyi várossá Sopront
Ladislaus IV erhob Sopron  zur königlichen Freistadt in 1277

Ladislas IV elevated Sopron to the rank of free royal town in 1277
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www.sopron.hu

A leghûségesebb város

Civitas Fidelissima

i

A soproniak büszkék városuk múltjára

Die Bürger von Sopron sind stolz auf
die Vergangenheit ihrer Stadt

Citizens of Sopron are proud of the
past of their town

Hûségkút a Várkerületen / Treuebrunnen am Grabenrunde / The Fountain of Loyalty at Várkerület



Treue und Freiheit sind die nobelsten Ideale in der 
Soproner Geschichte, und diese Treue bewies Sop-
ron sogar zweifach. Das Verlangen nach Freiheit
wurde jedoch lange Zeit durch den ‚Eisernen
Vorhang‘ am Rande der Stadt unterdrückt. Dies än-
derte sich erst mit den Ereignissen in Sopronpuszta
am 19. August 1989: Während des sog. ‚Paneu-
ropäischen Picknicks‘ nutzten Hunderte DDR-Bürger,
hauptsächlich Familien, die Gelegenheit zur Flucht
nach Österreich. Hier war der Eiserne Vorhang zum
ersten Mal und auch endgültig gefallen. In der Nähe
des Grenzdurchbruchs, an der Straße nach St.Mar-
garethen, steht die Statuenkomposition von Miklós
Melocco, das erste ungarische Denkmal zum Fall des
Kommunismus.

Loyalty and Freedom! – as these are the two most
noble ideas in the history of Sopron. Its loyalty Sop-
ron evidenced twice, its longing for freedom howe-
ver was enchained by the iron curtain, which was
built up not far from the town. It did not change until
the turn of events reached Sopron at Sopronpuszta
August 19th 1989.  During the event several hund-
reds of GDR citizens, many families broke through
the border. Here did the iron curtain first and defini-
tively – fall. At the spot of the breakthrough – near the
road leading to Szentmargitbánya (St. Margarethen)
–Miklós Melocco’s statue composition, commemo-
rates the end of communism. 

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 állam-
polgár, keletnémet családok tömegei törték át a
határt, és indultak meg a szabadságot jelentô Nyu-
gat felé. Utólag nem nagy merészség az eseményt
egy korszak lezárásának és egy új kezdetének
minôsíteni. A vasfüggöny itt omlott le elôször – és
végérvényesen. Ez tette lehetôvé Európa újraegye-
sítését. 

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.

www.sopron.hu

Paneuropean Picnic  „Breakthrough“

Paneuropäisches Picknick „Umbruch“

Páneurópai piknik „határáttörés“

1989. augusztus 19-én több száz keletnémet állampolgár törte át a határt
Am 19. August 1989 durchbrachen mehrere hundert DDR Bürger das Grenztor 

August 19 1989 hundreds of GDR citizens broke through the border fence 
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Paneuropean Picnic „Breakthrough“
Paneuropäisches Picknick „Umbruch“
Páneurópai piknik „határáttörés“

www.sopron.hu
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A határáttörés emlékmûve / Das Denkmal des Grenzendurchbruchs / The monument of the Breakthrough

A vasfüggöny leomlása - út a sza-
badságba

Der Fall des Eisernen Vorhangs –
der Weg in die Freiheit

The Fall of the Iron Curtain – the
Road to Freedom



Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurde in
Balf/Wolfs das größte Arbeitslager der Region
errichtet, in denen viele Menschen aufgrund der 
schweren Arbeit und grausamen Behandlung ihr
Leben verloren. Zu Ehren dieser Opfer wurde im Rah-
men einer internationalen Zusammenarbeit die his-
torische und literarische Gedenkstätte an Stelle eines
zerstörten Denkmales für Antal Szerb errichtet. 
Auf der ungarischen Seite des Neusiedlersees gibt es
nur in der Bucht von Kroisbach einen Strand und eine
Wassersport-Einrichtung. Eine besondere Sehens-
würdigkeit des Ortes ist der ehemalige Steinbruch, in
dem seit 1970 ein Höhlentheater betrieben wird. Der
Bischofspalast mit Rokokofassade war die Sommer-
residenz der Bischöfe von Gyôr. An der Straße nach
Mörbisch/Fertômeggyes befindet sich das Mithras-
Sanctuarium. 

During World War II the largest camp for non-com-
batant labour corps was established at Balf. Hund-
reds died of abuse. To commemorate them a national
memorial of history and literature was established with
international cooperation, replacing the former de-
molished memorial of Antal Szerb.
At the Hungarian side of Lake Fertô only at the baylet
of Fertôrákos one can find a beach and a water sports
yard. One of the sights of the village is the former
quarry, which has been functioning as a Cave Theatre
since 1970. The bishop’s palace with rococo facade
used to be the summer residence of the bishops of
Gyôrk. Along the road leading to Fertômeggyes
(Mörbisch) the Mithras-sanctuary can be visited.

Balf - Fertôrákos
Balf – Fertôrákos/Kroisbach

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 vízisporttelep, 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 (Mörbisch) vezetô út
mellett, közvetlenül a határ magyar oldalán talál-
ható a Mithrász-szentély, a környék egyik
legértékesebb római kori emléke. 

Balf - Fertôrákos

www.sopron.hu

Balf: nemzeti történelmi és irodalmi emlékhely.  Fertôrákos: római kori kôfejtô
Balf: nationale Gedenkstätte für Geschichte und Literatur. Fertôrákos: Steinbruch aus der Römerzeit

Balf: national memorial place for history and literature Fertôrákos: the Roman quarry
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Balf - Fertôrákos
Balf – Fertôrákos/Kroisbach
Balf - Fertôrákos

www.sopron.hu
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Fertôrákos határában található a
római kori  Mithrász-szentély /10/

An der Ortsgrenze Fertôrákos
befindet sich das römische Mythras
Sanktuarium /10/

At the boundary of Fertôrákos the
Roman Mithra sanctuary can be
found /10/

Hamarosan megújul a kôfejtôben a Barlangszínház / Bald wird das Höhlentheater im Steinbruch renoviert / The Cavetheatre at the quarry is to be renovated soon



István Széchenyi ließ das Familienschloss in
Nagycenk in der heutigen Form umbauen. Im Zent-
ralgebäude befindet sich die Ausstellung über
Leben und Werk des ‚größten Ungarn‘. Eine
besondere Touristenattraktion ist eine Museums-
bahn. Auf dem Friedhof steht das Széchenyi-Mau-
soleum mit den Gebeinen von István Széchenyi
und seiner Frau und vielen weiteren Familienmit-
gliedern. István Széchenyi spielte auch bei der En-
twicklung der Stadt Sopron eine große Rolle und
wird mit einer Statue auf dem nach ihm benannten
Platz geehrt. Auch wurde ihm der Titel ‚Ehrenbürger
der Stadt‘ verliehen. 

The final form of Széchenyi palace at Nagycenk
was established by István Széchenyi. The central
building hosts the exhibition commemorating life
and work of the “greatest Hungarian”. One of the
interesting touristic attractions of the settlement is
the museum railway line.  At the local cemetery in
the Széchenyi-mausoleum István Széchenyi was
buried with his wife. Many other descendants also
lay there buried.István Széchenyi played an im-
portant role also in the development of Sopron, not
by chance has his statue taken a central place at
the square named after him in Sopron, where he
was donated the title citizen of honour. 

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 múzeum-
vasút, 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 

www.sopron.hu

Széchenyi István kastélya és nyughelye 
Das Schloss und die Ruhestätte des István Széchenyi
The palace and last resting-place of István Széchenyi
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Nagycenk

www.sopron.hu
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A legnagyobb magyar szobra a település központjában /Die Statue des „grössten Ungarn” in der Mitte der Siedlung /The statue of the ’greatest Hungarian’ in the middle of the settlement

A környéket múzeumvasúttal is  fel-
fedezhetjük

Die Umgebung kann auch mit der
Museumbahn entdeckt werden

Surroundings can be explored via
heritage railway



Ein Teil des Dorfes von Fertôszéplak gehört zum Na-
tionalpark Fertô-Hanság. Die ethnographischen Tra-
ditionen des Ortes kann man im Dorfmuseum
bestaunen – fünf erhaltene Häuser der Öreg utca
(heute Nagy Lajos utca) wurden zu diesem Zweck
umgebaut. Die schöne und charakteristische Häuser-
reihe ist ein Meisterwerk folkloristischer Architektur. Ein
Museum für Eisenbahnlampen findet man am Anfang
der Soproni utca.

In Sarród beeindruckt das Verwaltungsgebäude des
1991 gegründeten Fertô-Hanság Nationalparks der
Reiherburg/Kócsagvár. Jedes Jahr gibt es Wettbe-
werbe im Fischsuppenkochen, Zuchtschauen von
Graurindern und einen internationalen Vogelschautag.

A part of Fertôszéplak belongs to the National Park
Fertô–Hanság. The local ethnographical traditions are
shown in the Village Museum.  Five remaining old
houses in the Öreg utca (today Nagy Lajos utca) were
rebuilt for this purpose. Nice and characteristic row
of houses is a special monument of the folcloristic ar-
chitecture. At the beginning of Soproni utca the Rail-
way Lamp Museum can be found. 

Kócsagvár (The Sedge) is to be found in Sarród as it
is the building of the mangement of  Fertô-Hanság 
National Park, founded 1991. At the national Park
the fishsoup cooking competition, breeders’ exhibit of
grey cattles and the international bird-watch day are
organised annually.

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-
lámpa múzeum 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 halászléfô-
zô–versenyt, a szürke szarvasmarha tenyészbika-
szemlét és -vásárt, a nemzetközi madármegfigyelô
napot. Szívesen fogadnak ifjúsági és felnôttcso-
portot is, hogy bemutassák a nemzeti park értékeit,
munkáját.

Fertôszéplak - Sarród
Fertô-Hanság Nemzeti Park 

www.sopron.hu

Vizes élôhelyek a nemzeti parkban
Wasserlandschaften im Nationalpark
Water habitats in the National Park
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A nemzeti park szimbóluma a kócsag / Symbol des Nationalparkes, der Silberreiher / Symbol of the national park, the egret

Fertôszéplak
Fertô-Hanság Nemzeti Park 

A természet  és az ember együtté-
lésének harmóniája

Die Harmonie des Zusammenlebens
von Natur und Mensch

The harmony of nature and man li-
ving together



Fertôd, das ehemalige Eszterháza, Stadt der Musik,
wo Joseph Haydn zwei Jahrzehnte lang im Dienste
der Eszterházys seine Werke komponierte. Das eu-
ropaweit bekannte Schloss liegt im Zentrum der Sied-
lung. Es ist die Hauptattraktion des Fremdenverkehr-
sortes, seine imposanten Barockformen ließ Nikolaus
Eszterházy (der Glorreiche) gestalten. Das erst vor
kurzem renovierte Hauptgebäude und der Schlosspark
bieten viele interessante Sehenswürdigkeiten.
Hegykô liegt nur etwa 5 km von Fertöd entfernt. Ein
durch sein Thermalwasser immer populärer werden-
des Dorf, dessen Thermalbad den Gästen das ganze
Jahr über zur Verfügung steht.

Fertôd, or Eszterháza town of music, where Joseph
Haydn worked almost two decades for the Ester-
házys. The famous palace can be found in the 
centre of the settlement. It has also been the main
touristic attraction of Fertôd, which baroque forms had
been built by Nikolaus Esterházy (The Glorious). The
main building of the palace and the palace park-gar-
den , both renovated not long ago, provide many in-
teresting sights. 

Hegykô is only a five kilometres far from Fertôd. It has
been a spa village of growing popularity, known for
its thermal water. It is open to the public the whole
year through.

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 – Eszterháza –

Hegykô 

www.sopron.hu

Az Esterházy-család palotája a barokk építészet remeke -  A hegykôi templom
Der Palast der Az Esterházy-Familie ein Meisterwerk der Architektur des Barock -  die Kirche von Hegykô

The place of the Esterházy family, a masterpiece of baroque architecture – the church of Hegykô
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Fertôd – Eszterháza –
Hegykô 

www.sopron.hu
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Az Esterházy-kastély fôhomlokzata / Die Hauptfassade des Schloß Esterházy / Main faccade of the Esterházy palace

Májustól szeptemberig tart a Haydn-
hangversenysorozat.
A hegykôi sósvizû termálfürdô.

Die Haydn-Konzertreihe dauert von
Mai bis September
Das Salzwasser Thermalbad von
Hegykô

Haydn concert series last from May
to September
Hegykô salt water spa



Die Hauptstadt Österreichs kann auf der Autobahn
von Sopron innerhalb einer Stunde erreicht wer-
den, sie ist dank ihrer Geschichte, Kultur- und Kunst-
schätze eines der beliebtesten Touristen-Ziele Eu-
ropas. In Wien kann man leicht das Gefühl bekom-
men, in den Straßen von Budapest oder Bratislava
zu spazieren, und das nicht zufällig, da die Archi-
tektur der Monarchie das Image aller drei Städte
eindeutig bestimmte und beeinflusste. Wien hat
einen besonderen Zauber, weshalb es sich lohnt
auch nur für wenige Stunden in dieser Stadt vor-
beizuschauen und die Stimmung der Kaiserstadt
bei einer Tasse Kaffee auf einer der Terrassen zu
genießen.

The capital of Austria is within an hour’s drive on
the motorway. Thanks to its history, cultural and
artistic values it has been among the most popular
touristic destinations of Europe. In Vienna, one has
the feeling as if walking in the streets of Budapest
or Bratislava. Not by chance, the architecture of
the area of the Austro-Hungarian Monarchy ruled
the image of all three cities most significantly. Vi-
enna has its special attraction, that is why it has
been worth to visit, even for just a few hours and
enjoy the atmosphere of the capital for the empe-
rors at a café.

A coffee in Vienna
Ein Kaffee in Wien

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 

www.sopron.hu

A császárváros „arcai”
Die „Gesichter” der Kaiserstadt

Faces of the ’Imperial City’
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A coffee in Vienna
Ein Kaffe in Wien
Egy kávé Bécsben 
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Sopronból az osztrák fôváros egy
órán belül elérhetô

Die österreichische Hauptstadt ist in-
nerhalb einer Stunde Autofahrt von
Sopron

The Austrian capital is within an
hour driving from Sopron

Bécs, a vonzó világváros / Wien die anziehende Weltstadt / Vienna the attracting metropolis



A coffee in Vienna
Ein Kaffe in Wien
Egy kávé Bécsben 
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Sopronból az osztrák fôváros egy
órán belül elérhetô

Die österreichische Hauptstadt ist in-
nerhalb einer Stunde Autofahrt von
Sopron

The Austrian capital is within an
hour driving from Sopron

Bécs, a vonzó világváros / Wien die anziehende Weltstadt / Vienna the attracting metropolis



Wenn jemand für einige Tage in Sopron verweilt,
sollte er es nicht versäumen, mal in das benach-
barte Burgenland ‚hinüber zu  springen‘, zum
Einkaufsbummel, um alte Erinnerungen wach wer-
den zu lassen oder auch ‚nur‘, um sich von der an-
deren Seite am Anblick des Neusiedlersees und
der Alpen zu erfreuen, Wintersportler können sich
zudem auf den Skipisten der benachbarten
Gebirge vergnügen. 
Selbstverständlich können auch Besuche in Wien
oder Bratislava/Pressburg auf dem Programm ste-
hen, da beide Städte innerhalb kürzester Zeit 
erreichbar sind; man kann sich dort an Meister-
werken der Architektur erfreuen und die eine oder
andere Epoche der ungarischen Geschichte ken-
nenlernen.

If visiting Sopron one should not miss „drop in” to
the neighbouring Burgenland, for shopping, recall
eyes on Lake Fertô or the Alps.  Lovers of winter
sports may find ski trails satisfying all needs in the
neighbouring hills. Vienna and Bratislava are also
to be included into the programme, since both ca-
pitals are within easy reach from Sopron. We may
admire the monuments of architecture and live
through different eras of the history of Hungary. 

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.

Burgenland és Pozsony 

Burgenland and Bratislava 

Burgenland und Pressburg 

www.sopron.hu

Szomszédainknál átélhetjük történelmünk egy-egy korszakát is
Bei unseren Nachbarn können wir jeweils eine Epoche unserer Geschichte miterleben

With our neighbours we can live through an epoque of our history
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Burgenland és Pozsony 

Burgenland and Bratislava 
Burgenland und Pressburg 

www.sopron.hu
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Kitûnô sípályák várják a téli sport
kedvelôit a közeli Alpokban

Ausgezeichnete Schipisten erwarten
die Liebhaber des Wintersports in
den Alpen

Excellent skipistes await lovers of the
winter sport in the Alpine mountains

Doborján (Raiding): A nagy magyar zeneszerzô, Liszt szülôháza / Geburtshaus des ungarischen Komponisten Franz Liszt / birthplace of the Hungarian composer Franz Liszt



H-9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
Tel.: 99/517-560, 517-561

Fax: 99/517-527
sopron@tourinform.hu

www.sopron.hu

FERTÔRÁKOS 12 kmBÉCS, WIEN 60 km

HARKA 3 km

BR
EN

N
BE

RG
BÁ

N
YA

 9
 k

m
Á

G
FA

LV
A

 8
 k

m

BA
LA

TO
N

 1
40

 k
m

BU
D

A
PE

ST
 2

10
 k

m
BA

LF
 5

 k
m

SOPRON

INFORMÁCIÓS TÉRKÉP

INFORMATIONSKARTE

INFO MAP

AZ ÖN HÁZIGAZDÁJA SOPRONBAN:
IN SOPRON SIE WERDEN BEWIRTET VON:
IN SOPRON YOU ARE HOSTED BY:

Tourinform Sopron Liszt Ferenc u. 1. 
Tel.: 99/517-560 
E-mail: sopron@tourinform.hu

WEB:
www.sopron.hu
www.tourinform.hu
www.prokultura.hu

Tourinform Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
Tourinform Sopron, Elôkapu 

Polgármesteri hivatal 
ZÖLD telefonszám:
06-80/204-322

Segélyhívó/Hilfe/Assistance: 112

Kórház/Krankenhaus/Hospital: 
99/312-120

Tudakozó/Info: 198

Mentôk/Ambulance/: 104
Tûzoltóság/Fire department/: 105
Rendôrség/Police: 107

Kiadja: Pro Kultúra Sopron Kft.
Turisztikai központ és Tourinform iroda
9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
Tel.: 99/517-560
www.prokultura.hu

JELMAGYARÁZAT
ZEICHENERKLÄRUNG
KEY TO SIGNS USED

autóbuszállomás
Busbahnhof/busstation

benzinkút/Tankstelle/petrol station

kerékpárút/Fahrradweg/cycle path

kórház/Krankenhaus/hospital

parkoló/Parkplatz/parking

buszparkoló
Bus Parkplatz/busparking

Posta/Post

rendôrség/Police

vasút/Eisenbahn/railway station

bevásárlóközpont/Einkaufszentrum
Shoppingcenter

Hotel

múzeum/Museum

színház/Theater

koncert/Konzert/concert

gyógyfürdô/Heilbad/spa

strandfürdô/Strandbad/lido

hajójárat/Schiffahrt/boat line

kikötô/Hafen/harbour

bobpálya/Rodelbahn/bob

kilátó/Aussichtsturm/look-out tower

vár/Burg/castle

BMX pálya/BMX Feld/Bmx line

i
Inkubátorház



Jois
Nyulas

Fertôszéplak

Hegykô

Fertôhomok

Fertôboz

Doborján
Raiding

Kerékpárút
Radweg
Cycle Path

Hajójárat
Schiftfahrt
Ship line

Fertôrákos

Kelénpatak
Klingenbach

Cinfalva
Siegendorf

Darázsfalu
Trausdorf

Szentmargitbánya
St.Margarethen

Ruszt
Rust

Oszlop
Oslip

Oka
Oggau

Fertôfehéregyháza
Donnerskirchen

Feketeváros
Purbach

Fertôszéleskút
Breitenbrunn

Sásony
Winden

50 km

190 km

KISMARTON
EISENSTADT

Hidegség

Balf

Kópháza

Fertômeggyes
Mörbisch
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SOPRON

Nezsider
Neusiedl

Weiden

Gálos
Gols

Pátfalu
Podersdorf

Barátudvar
Mönchof

Boldogasszony
Frauenkirchen

Mosonszentandrás
St. Andrä

Illmic
Illmitz

Valla
Wallern

Pomogy
Pamhagen

Saród

Fertôd

Mosonbánfalva
Apetlon

BÉCS
WIEN

BUDAPEST
Országhatár
Grenze
Country

Városháza Liszt Ferenc Konferencia és kulturális központ
és Tourinform-iroda

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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