
Vzhľadom na to, že v Maďarsku neplatia žiadne pandemické obmedzenia, rozhodli sme sa, že 

organizujeme v termíne 17.-19. júna 2022 turisticko-poznávací výlet do Šoproňského pohoria 

(Maďarsko). 

 

 

Popis oblasti 

Šoproňské pohorie je súčasťou Alpského horského pásma, najvyšším bodom pohoria na území 

Maďarska je Magas-bérc (557 m). Z klimatologického hľadiska patrí medzi oblasti s mierne 

chladnou klímou. Pestrá geologická minulosť pohoria zapríčinila vznik banských miest ako napr. 

Šoproň. 

Mesto Šopron leží v blízkosti západných hraníc Maďarska s Rakúskom a aj vďaka tomu je mesto 

oficiálne dvojjazyčné. Prvé materiálne zmienky o osídlení spadajú do dôb Rímskej ríše o čom 

svedčia archeologické pozostatky Fóra, ktoré boli objavené v mieste terajšieho hlavného 

námestia. V roku 1153 bolo mesto už významným bodom stretu národov a križovatkou ciest 

medzi Viedňou a Budapešťou. O storočie neskôr bolo obsadené českým vojskom Přemysla 

Otakara II. V roku 1989 tu nastali mohutné protesty proti komunistickej vláde, ktoré prispeli k 

pádu režimu. Zaujímavosťou je, že mesto Šopron sa stalo miestom cezhraničných únikov 

východných Nemcov na Západ. Napriek vojnám a ich dôsledkom sa môže Šopron pochváliť ako 

jediné maďarské mesto kompletne zachovaným stredovekým jadrom. Nachádzajú sa tu hradby, 

gotické domy, kostoly, kláštory a mnohé iné zaujímavé stavby. 



Zámok Esterházy vo Fertőde získal dnešnú podobu už v 18. storočí a so svojimi 126 izbami je 

úctyhodným konkurentom zámkov Schönbrunn alebo Versailles. „Maďarské Versailles“ bolo 

miestom hudby a vznešenosti, pravidelne sa tu konali večierky a jedného veľkolepého plesa sa tu 

zúčastnila i Mária Terézia. Na konci 18. storočia sa hrad stal jedným z kultúrnych centier krajiny, 

napr. dve desaťročia tu žil a pracoval Joseph Haydn. 

Program 

Piatok, 17. júna 

Odchod od budovy NBS o 15:30, príchod do mesta Šoproň (Sopron), ubytovanie v hoteli a večera. 

Ubytovanie máme rezervované v hoteli Lövér. Stravovanie je zabezpečené formou polpenzie 

(raňajky a večere formou bufetových stolov), začíname v piatok večerou. 

Sobota, 18. júna 

Odchod o 9:00 autobusom do obce Brennbergbánya pri hranici s Rakúskom, nástup na turistickú 

trasu. 

A: Brennbergbánya, autobus  – hranica HU-AT  – smer Magas-bérc  (557 m) a späť – 

hranica HU-AT  – Muck  – nasledovať  – rázcestie na rozhľadňu Várhely kilátó  (keltské 

zemné hradby)– naspäť k rázcestiu a nasledovať  (Kelta út=keltská cesta) – popri keltských 

hroboch  – Hétbükkfa  – Lövér kalandpark  (cca 300 m) – Gloriette kilátó (rozhľadňa)  

– naspäť  cez kopec Vas-hegy až k Lövér kalandpark – dalej pokračovať  cez Deák-kúti kőfejtő 

(kameňolom) – odbočiť na  smer Károly-kilátó (rozhľadňa) – z rozhľadne pokračovať  až 

k ubytovaniu, hotel Lövér. Spolu 18 km, prevýšenie ↑413 m, ↓549 m, 4 hod. 

 

B: Brennbergbánya, autobus  – hranica HU-AT  – Muck  –nasledovať  –– naspäť 

k rázcestiu a nasledovať  (Kelta út=keltská cesta) – po krátkej ceste odbočiť na  – 

Hétbükkfa  – Lövér kalandpark  (cca 300 m) – Gloriette kilátó (rozhľadňa)  – naspäť  

cez kopec Vas-hegy až k Lövér kalandpark – dalej pokračovať  cez Deák-kúti kőfejtő 

(kameňolom) – odbočiť na  smer Károly-kilátó (rozhľadňa) – z rozhľadne pokračovať  až 

k ubytovaniu, hotel Lövér. Spolu 15 km, prevýšenie ↑325 m, ↓461 m, 4 hod. 

O 14:00 odchod autobusom od hotela do centra mesta Šoproň, voľný program v meste. O 18:00 

odvoz autobusom späť na ubytovanie a večera. 

Nedeľa, 19. júna 

Odchod o 9:00 autobusom do obce Fertőboz, výstup na vyhliadku Gloriette (výhľad na Neziderské 

jazero), odtiaľ ľahká túra červenou značkou cez lipovú aleju ku kaštieľu Eszterházyovcov v obci 

Nagycenk, 4 km, ↑ 16m, ↓ 43m, 1 hod.  

O 11:30 odchod autobusom do mesta Fertőd, kde sa zúčastníme komentovanej prehliadky zámku 

Eszterházy. Vstupné platí každý na mieste podľa druhu zľavy: nad 70r 1000 HUF, dôchodca: 

2750HUF, dospelí: 4500 HUF. Po prehliadke je možné ísť do galérie, alebo prechádzať sa 

v rozsiahlom parku patriacej ku kaštieľu. Odchod autobusom o 16:30, príchod do Bratislavy cca. 

o 18:30. 

Trasy a program sa môžu zmeniť podľa miestnych okolností (počasie a pod.). 

https://www.hotellover.hu/sk/o_hoteli


Predpokladané náklady spolu 149€/osobu. 

Náklady zahŕňajú ubytovanie v hoteli s polpenziou (vrátane vstupov do wellness centra hotela 

napr. bazén, sauny, fitness) a dopravu autobusom. 

Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť najneskôr do 25. apríla 2022 vyplnením formulára na 

adrese: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc60bOAARtukVCLLimjMKQ5r7ppyb8gz1Ej7U_pDj

W0nPZRKw/viewform?usp=sf_link 

Poistenie si zabezpečuje každý účastník individuálne. V Maďarsku boli zrušené všetky 

protipandemické opatrenia, na hraniciach sa nekontroluje vstup, v hoteloch nie sú obmedzenia, 

všetky hromadné akcie sú bez obmedzení, neplatí povinnosť nosiť rúško/respirátor ani vo 

vnútorných priestoroch. 

Podrobnejšie informácie poskytnú garanti akcie: 

Kristián 02 5787 2708, Maja a Vlado 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc60bOAARtukVCLLimjMKQ5r7ppyb8gz1Ej7U_pDjW0nPZRKw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc60bOAARtukVCLLimjMKQ5r7ppyb8gz1Ej7U_pDjW0nPZRKw/viewform?usp=sf_link

