
 

 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! 

Nagy örömmel ajánljuk figyelmébe az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Köz-

hasznú Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe tartozó műemlékegyütteseket, melyek megfelelő 

úticélként szolgálnak tervezett osztálykirándulások számára. 

Programkínálatunk révén a diákok megismerkedhetnek a XVIII. és XIX. század két legjelentő-

sebb magyar főúri családjának örökségével. A tanulók tantárgyaikhoz kapcsolódó ismereteiket is 

gyarapíthatják a fertődi Esterházy-kastély és a nagycenki Széchényi-örökség meglátogatásával. 

 

LÁTNIVALÓK A FERTŐDI ESTERHÁZY-KASTÉLYBAN 

A KASTÉLYMÚZEUM épületének központi részen a már felújított nyári ebédlő, sala terrena, 

Haydn-terem, Apolló-terem, lakk-kabinet és a Kápolna látogathatók. 

A PÁLMAHÁZBAN megnyitott „AZ ESTERHÁZYAK MESÉLŐ KINCSEI” című állandó 

kiállítás, mely bepillantást enged az Esterházy-család káprázatos kincstárába. A tárlaton a kas-

tély enteriőrjét egykoron díszítő iparművészeti és szépművészeti tárgyak láthatók. 

Esterházy-kastély, légi felvétel 



 

 

A vezetés időtartama (kastélymúzeum látogatható terei + Pálmaház, állandó kiállítás): kb. 50 

perc 

Belépőjegyek a kiállításra: 

Belépőjegy (felnőtt): 2.000,- Ft/fő 

Kedvezményes jegy (diák és nyugdíjas): 1.000,- Ft/fő 

Családi jegy (két felnőtt és a hozzájuk tartozó 14 év alatti gyermekek): 4.000,- Ft/család 

70 év feletti nyugdíjasoknak, valamint pedagógus igazolvánnyal rendelkezőknek (igazolvány 

felmutatása szükséges): díjtalan 

A kiállítások kizárólag tárlatvezetéssel látogathatók, vezetés magyar, angol és német nyelveken 

igényelhető (20 fő alatti csoportoknak idegen nyelvű vezetés esetén 1.000,- Ft/fő felárat számí-

tunk fel). 

Minden nap 12.00 órától indul német nyelvű tárlatvezetés. 

 

A BAROKK SZÍNHÁZTÖRTÉNETI TÚRA magában foglalja a Pietro Travaglia 

olasz építész, színházi festő, díszlettervező életét és munkásságát bemutató kiállítást – amely a 

2016-ban felújított és Építészeti Nívódíjat nyert Tiszttartói házban található –, a Marionettszín-

ház épületét, továbbá a Víztorony épületében a 360 fokos körpanorámás vetítést, melynek során 

virtuális sétát tehetnek a XVIII. századi Eszterházán. 

Marionett színház enteriőr 

 

A vezetés időtartama: kb. 50 perc 

Belépőjegyek a túrára: 

Belépőjegy (felnőtt): 1.000,- Ft/fő 

Kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas): 500,- Ft/fő 

70 év feletti nyugdíjasoknak, valamint pedagógus igazolvánnyal rendelkezőknek (igazolvány 

felmutatása szükséges): díjtalan 



 

 

A Barokk színháztörténeti kiállítás a nyitvatartási időhöz igazodva minden nap 11.00 és 15.00 

órakor vezetéssel látogatható. 

 

MÚZEUMPEDAGÓGIA 

A kastély múzeumpedagógiai foglalkozása során korabeli viseletbe öltözve is végigjárhatják a 

résztvevők a kastélymúzeum barokk tereit és a Pálmaházban lévő kiállítást. Múzeumpedagógus 

mutatja be a Marionettszínházat, a barokk színháztörténeti kiállítást és a körpanorámás vetítést. 

Parkséta alkalmával megismerhetik a kastély külső helyszíneit: a Pál-majort, a Lés-erdőt, a Ba-

gatellt, a rózsakeretet, a francia- és angolkertet. 

Lehetőség van műhelyfoglalkozásra is. Részletes ajánlatunkat mellékelve küldjük. 

PARKOK ÉS CZIRÁKY MARGIT-RÓZSAKERT 

A kastély déli oldalán fekvő franciakertet a versailles-i kastély parkjáról mintázták. A franciakert 

és angolkert területét egész évben szabadon, díjmentesen látogathatják vendégeink. 

 

Narancsház a Pál-majorban 

A 2015-ben rekonstruált rózsakertünk nevét Cziráky Margit hercegnéről kapta. Kedvenc virága 

a rózsa volt, ő álmodta meg és hozta létre 1908-ban az eredeti rózsakertet. A korabeli kertről 

készült egykori fényképek és leírások alapján történt meg a rózsakert felújítása, melyben az egy-



 

 

kori lugas-rendszer és a központi pavilon megmaradt. A rózsaágyásokba 8700 rózsatő került 

kiültetésre, melyeket Márk Gergely nemesített. 

A Rózsakert tavasztól őszig vezetés nélkül látogatható, a téli időszakban zárva tart.  

Cziráky Margit Rózsakert 

Nyitvatartási rendünkről honlapunkon tájékozódhatnak. 

Csoportok előzetes bejelentése a +36 99 537 640 telefonszámon és az info@eszterhaza.hu e-

mail címen lehetséges. Honlapcímünk: www.eszterhaza.hu. 

A programokkal és az időpont egyeztetéssel kapcsolatban keressék Marketing és Turisztikai 

Igazgatóságunkat a +36 99 537 644 telefonszámon vagy a marketing@eszterhaza.hu e-mail 

címen. A kapcsolattartást és a részletek egyeztetését az Önök által megadott személlyel elektro-

nikus formában bonyolítjuk. 

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. elérhetőségei: 

9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2. 

Telefon: +36 99 537 640 

E-mail: info@eszterhaza.hu 

Honlap: www.eszterhaza.hu 

 

Jegyáraink meghatározásánál figyelembe vettük a 194/2000. (XI. 24.) a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló kor-

mányrendeletet. 

A 1502/2017.(VIII.11.) Korm. határozat újraszabályozta a diákcsoportok részére biztosított díjmentes múzeum és Országház látogatást, ezzel a 

1160/2002.(IX.26.) Korm. határozat hatályát vesztette. Az ehhez kapcsolódó kitöltendő fogadónyilatkozat letölthető a www.eszterhaza.hu és a 

www.szechenyiorokseg.hu oldalakról. 

http://www.eszterhaza.hu/
mailto:marketing@eszterhaza.hu
mailto:info@eszterhaza.hu
http://www.szechenyiorokseg.hu/images/Print/1502_2017_kormny_rendelet.pdf
http://www.eszterhaza.hu/


 

 

SZÉCHÉNYI-ÖRÖKSÉG, NAGYCENK 

Állandó kiállítások a SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKMÚZEUMBAN 

A kiállítás földszinti termei a Széchényi-család történetét, felemelkedését, és kiemelkedő alakja-

it, valamint Széchenyi István életét mutatják be. A korabeli bútorzattal, festményekkel és doku-

mentumokkal berendezett enteriőrök a XIX. századi kastély hangulatát idézik. 

A 2016. szeptember 21-én megnyílt emeleti új állandó kiállítás Széchenyi István életének egy 

elképzelt napjába sűrítve kívánja bemutatni a mai ember számára is szinte felfoghatatlanul szer-

teágazó tevékenységét. 

 

Széchenyi István Emlékmúzeum 

Időszaki kiállítások: 

Az emlékmúzeum főként helyi művészeknek ad teret, megismertetve értékteremtő munkásságu-

kat. 

A Széchényi-örökség központi elérhetőségei: 

9485 Nagycenk, Kiscenki u. 3. 

Telefon: + 36 99 360 023; + 06 30 447 12 48 

E-mail: info@szechenyiorokseg.hu 

Honlap: www.szechenyiorokseg.hu 



 

 

Az emlékmúzeum tavaszi / nyári nyitvatartása: 

2018. április 1. - 2018. október 31. 

hétfő: szünnap; kedd-vasárnap 10.00-18.00 óra 

(pénztárnyitás: 10.00; pénztárzárás: 17.30) 

 

Belépőjegyek: 

Belépőjegy (felnőtt): 1.400,- Ft/fő 

Kedvezményes családi belépőjegy: 2.500,- Ft/család 

Kedvezményes diákjegy (6-26 éves): 700,- Ft/fő 

6 év alatt: ingyenes 

Kedvezményes nyugdíjas jegy (62-70 év): 700,- Ft/fő 

70 év feletti nyugdíjasoknak, valamint pedagógus igazolvánnyal rendelkezőknek (igazolvány 

felmutatása szükséges): díjtalan 

Jegyáraink meghatározásánál figyelembe vettük a 194/2000. (XI. 24.) a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről kormány-

rendeletet. 

Fotó- és videó jegy: 300,- Ft 

Tárlatvezetés (kiegészítő jegy): 8.000,- Ft/csoport 

Audio guide: 500,- Ft 

 

SZÉCHÉNYI MAUZÓLEUM 

A családi sírboltot Széchényi Ferenc a család elhunyt tagjai számára létesítette, „… hogy fiait és 

unokáit ne csak életökben kapcsolja össze atyafiságos szeretet, hanem holtuk után vele és any-

jukkal együtt nyugodjanak.” A sírboltban később a család tagjai a Széchényi Ferenc által megha-

tározott rend szerint temetkezhettek. Ma 48 Széchényi-családtag pihen itt. 

Széchényi-mauzóleum, Nagycenk 

A mauzóleum előzetes bejelentkezés alapján látogatható (+36 99 360 023 vagy +36 30 447 1248 

telefonszámokon). 



 

 

Belépőjegyek: 

6 év alatt: ingyenes 

Belépőjegy (felnőtt): 600,- Ft/fő 

Kedvezményes családi belépőjegy: 1.300,- Ft/család 

Kedvezményes diákjegy (6-26 éves): 400,- Ft/fő 

6 év alatt: ingyenes 

Kedvezményes nyugdíjas jegy (62-70 év): 400,- Ft/fő 

70 év feletti nyugdíjasoknak, valamint pedagógus igazolvánnyal rendelkezőknek (igazolvány 

felmutatása szükséges): díjtalan 

 

 

LOVARDA 

1976. október 30-án nyílt meg Nagycenken az ország harmadik Állami Méntelepe. Jelenleg 27 ló 

áll az istállónkban, ebből 26 bértartott, és 1 állami tulajdonban lévő.   

A lovarda vezetéssel látogatható az alábbi időpontokban: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30. 

Belépőjegyek: 

6 év alatt: ingyenes 

Belépőjegy (felnőtt): 600,- Ft/fő 

Kedvezményes családi belépőjegy: 1.300,- Ft/család 

Kedvezményes diákjegy (6-26 éves): 600,- Ft/fő 

Kedvezményes nyugdíjas jegy (62-70 év): 600,- Ft/fő 

70 év feletti nyugdíjasoknak, valamint pedagógus igazolvánnyal rendelkezőknek (igazolvány 

felmutatása szükséges): díjtalan 

 

 

Kombinált belépőjegy: 

(mindhárom helyszínre) 

6 év alatt: ingyenes 

Belépőjegy (felnőtt): 2.400,- Ft/fő 

Kedvezményes családi belépőjegy: 4.000,- Ft/család 

Kedvezményes diákjegy (6-26 éves): 1.600,- Ft/fő 

Kedvezményes nyugdíjas jegy (62-70 év): 1.600,- Ft/fő 

70 év feletti nyugdíjasoknak, valamint pedagógus igazolvánnyal rendelkezőknek (igazolvány 

felmutatása szükséges): díjtalan 



 

 

Jelenleg mindkét kastélyegyüttes nagyszabású felújítás alatt áll. 

2018-ban kerül átadásra a fertődi Esterházy-kastély felújított nyugati-szárnya, melyben képtár és 

egyéb kiállítóterek, valamint egy modern fogadótér kerülnek kialakításra. Elkezdődtek a kastély 

középső épületrészének felújítási munkálatai is a GINOP program keretében: megújulnak a mú-

zeumi látogatóhelyiségek. A korhű állapot visszaállítása mellett egy interaktív turisztikai eszkö-

zökkel működő modern látogatóközpont kialakítása a cél. 

A sokrétű fejlesztés érinti a nagycenki Széchényi-örökséget is. A munkálatok jövő évben kez-

dődnek, a beruházás 2020 év végén fejeződik be, amikor is a kastély valódi közösségi térré ala-

kul át. 

 

Programjainkról és az intézményeinket érintő változásokról folyamatosan igyekszünk tájékoztat-

ni partnereinket, hogy vendégeik hiteles és naprakész információkhoz jussanak. 

 

Bízunk benne, hogy bemutatkozó anyagunk elnyeri tetszésüket és hamarosan Eszterházán és 

Nagycenken köszönthetjük Önöket! 

 

Látogassanak el hozzánk, várjuk Önöket szeretettel! 

 

Fertőd, 2018. március 27. 

 

Üdvözlettel: 

 

        Egresitsné Firtl Katalin 

 ügyvezető 

 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 

 Közhasznú Nonprofit Kft. 

 


