
   

   

 

 

 

 

 

 

Szelektív hulladékgyűjtés a szálláshelyen, tájjellegű, ugyanakkor környezettudatos vendéglátás? 
Teljes körű turisztikai információk az Írottkő-Geschriebenstein Natúrparkról? – csupán néhány olyan 
feltétel, amely bizonyosan teljesül, ha a vendég NATÚRPARKBARÁT szolgáltatást vesz igénybe 
Kőszeg és Csepreg környékén.  

Az Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013 keretében az IGEN-projekt részeként 
kidolgozásra került egy turisztikai szolgáltatásokat minősítő 
rendszer, NATÚRPARKBARÁT szolgáltatások néven. A magyar-
osztrák natúrparki egyesületek legfőbb célja a rendszer 
bevezetésével az Írottkő-Geschriebenstein Natúrpark területén 
működő szolgáltatások minősítése, helyi és kézműves termékek 
piacra jutási esélyeinek növelése, valamint a környezettudatos 

fogyasztói magatartás terjesztése. 
 
A felhívásra az Írottkő Natúrpark területén működő szállás- és vendéglátóhelyek, attrakciót üzemeltetők, valamint kézműves és helyi termék előállítók 
jelentkezhettek, a címet a következők szolgáltatások nyerték el: 

 
� NATÚRPARKBARÁT SZÁLLÁSHELYEK: 

  
 

� Akácos Vendégház 
9730 Kőszeg-Pogányok szőlőhegy  
Tel: 20/207-1895, 30/463-3186 
E-mail: akacosvendeghaz@gmail.com  
Web: www.akacosvendeghaz.hu 

                      

Válasszon Ön is NATÚRPARKBARÁT 

szolgáltatásokat Kőszeg környékén!  
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� Alpokalja Panzió 
9730 Kőszeg, Szombathelyi u. 8-10. 
Tel.: 94/360-056, 94/563-251                   
E-mail: alpokaljapanzio@alpokaljapanzio.hu 

Honlap: www.alpokaljapanzio.hu 
 
 

 
 

� Belvárosi apartman 
9730 Kőszeg, Szűk köz 1/A. 
Tel: 94/360-264, 20/9185-674 
Email: wgyelso@t-online.hu   
Honlap: www.belvarosiapartman.hu 
 
 
 
 

� Bozsoki Pihenő 
9727 Bozsok, Rákóczi F. u. 43. 
Tel./Fax: 94/361-009;  70/565-1652 
Web: www.bozsokipiheno.hu  
 
 
 
 



   

   

 
� Kasper Vendégház 

9730 Kőszeg, Királyvölgyi u. 26. 
Tel: 94/563-375, 30/7430-788  
E-mail: kaspervendeghaz@freemail.hu  
Web: www.koszeg.hu  
 
 

 
 

 
 

� Kóczián Vendégház  
9730 Kőszeg, Várkör 70/A  
Tel/Fax: 94/361-877, 30/426-2059 
E-mail: info@koczianpihenohaz.hu  
Web:   www.koczianpihenohaz.hu 
 

 
 

 
 

� Kőszeghegyalja Vendégház 
9733 Horvátzsidány, Petôfi S. u. 10. 
Tel: 30/939-1152 
E-mail: vasianda@gmail.com 
Honlap: www.koszeghegyaljavendeghaz.hu 
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� Nagy Vendégház 
9727 Bozsok, Rákóczi F. u. 105. 
Tel: 94/363-183, 30/222-1576, 30/8205-445 
Honlap: www.nagyvendeghaz.hu 
E-mail: info@nagyvendeghaz.hu 
 
 

 
 
 

� Napvirág Vendégház 
9476 Zsira, Salamonfai u. 30. 
Tel/Fax: 94/314-477, 20/919-1950 
E-mail: savaria.agentura@gmail.com,  
napviraghaz@gmail.com 
Web:www.napviraghaz.hu  
 
 

 
 

� Rudolf’s Fogadó 
9476 Zsira, Salamonfai u. 5., 
Tel/Fax: 99/368-052, 30/959-4201,  
30/990-8890                         
E-mail:  doran@vivamail.hu 
Honlap: www.rudolfsfogado.hu 

HATÁRTALAN 
TERMÉSZET, 
EZERÉVES 
KULTÚRA 

 



   

   

 
� Sziget Vendégház 

9730 Kőszeg, Sziget u.3.  
Tel: 94/360-001, 20/3675-083 
E-mail: gulyas.gellen@gmail.com          
Honlap: www.naturpark.hu, www.koszeg.hu 
 
 
 

 
  

� Öregfenyő Vendégház 
 9721 Gencsapáti Hunyadi u. 257. 
Tel.:+36 30 601-3671 +36 94 338-861 
e-mail: info@oregfenyovendeghaz.hu 
Web: www.oregfenyovendeghaz.hu 
 
 
 

� NATÚRPARKBARÁT VONZERŐ: 
 

� Cáki Pincesor: a talpgerendás,  
boronafalú, előreugró tetőszerkezetű, zsúppal fedett  
épületek nem bor, hanem elsősorban gesztenye és  
gyümölcs tárolására szolgáltak. A pincék többsége a  
19. század elején épült, közülük kilenc műemléki  
védettséget élvez. Figyelemre méltóak a pincékben  
látható prések, amelyek közül nem egy a 18. századból 
 való. 

HATÁRTALAN 
TERMÉSZET, 
EZERÉVES 
KULTÚRA 

 



   

   

 
 

� Hősök Tornya és Tábornokház: a kapu tornyát 1932-ben, a török ostrom 400. évfordulóján építették 
eklektikus stílusban, Opaterny Flóris tervei alapján. A Hősök kapujának helyén a XIV. században emelt, ún. 
Alsó-kaputorony állt, amelyet 1880-ban bontottak le. A régi torony a városvédelmi rendszer és a belvárosi 
forgalom legfontosabb objektuma volt. A mai Hősök tornyában és a Tábornokházban 1977 óta múzeum 
működik, a Jurisics Miklós Múzeum állandó kiállításokra, valamint időszaki kiállításokra alkalmas termei 
találhatók itt. Legfelsőbb terméből ki lehet lépni a torony külső panorámafolyosójára.  
 
 
 

� Arany Egyszarvú Patikamúzeum: a múzeumban látható kiállítás Vas megye 17-19. 
századi polgári és szerzetesi patikáinak emlékeiből mutat be válogatást a 18. századi 
állapotnak megfelelően helyreállított egykori patikaépületben. A múzeumba betérő 
látogatók megtekinthetik a hazai viszonylatban egyedülálló szárítópadlást, az egykori 
patikaépületben, mely 1777-től működött, pedig a Nyugat-Dunántúl gyógyszerészet-
történeti emlékeit bemutató tárlat kapott helyet.  
 
 
 

� Holdfény liget – Az Alpokalja kalandparkja 
A ligetben található Magyarország egyik legnagyobb drótkötélpályája, ahol 1-12 méter 
magasságban lehet csúszni, mászni, egyensúlyozni. 
90 különböző játék várja a látogatókat már 3 éves kortól 
alacsony és magas kötélkerti játékok, erdei kisvasutas utazás, evezés a Gyöngyös patakon (előre 
bejelentkezéssel), íjászat, erdei quad, száguldó denevérpálya, óriás csúszás, kerékpártúra, 
csúszó korongpálya, mezítlábas élményösvény, nordic walking, vízi buborék. 
9723 Gyöngyösfalu, Liget u. 1. 
Tel: 30/600-6303 
Fax:+36 94/314-633 
E-mail: info@holdfenyliget.hu 



   

   

 
� NATÚRPARKBARÁT HELYI / KÉZMŰVES TERMÉK 

� Pálinkás Mónika - lekvárkészítő 
A csömötei szőlőhegyen termő gyümölcsöket nagyszüleink hagyományos receptjei alapján üvegekbe zártuk s vele 
együtt a nyarat, a napsütést és egy darabka természetet is. Így készítettük el első lekvárjainkat, melyek gyorsan 
kedvelté váltak barátaink és ismerőseink körében is. Tavaly úgy gondoltuk meg kell ismertetni ezeket az ízeket 
mindenkivel, ezért kezdtük készíteni a LukácsHázi Lekvárokat. Most már mindenki számára elérhetők családi 

konyhánk termékei, melyek a helyben termett és gyűjtött gyümölcsök kiváló ízét viszik az Önök otthonaiba is. 

Elérhetőség: 9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 27. Tel.: +36 30/2063-921, www.lekvarguru.hu  

 
 

� Németh László - bútorkészítő népi iparművész 
Bútorai tömör, többnyire natúr tölgy-, bükk-, dió-, cseresznyefából készülnek. A népi, ún. parasztbútorok 
megmunkálásakor a hagyományos összeszerelési, kikészítési módot alkalmazza, ügyelve arra, hogy a termékben a 
faanyag természetes szépsége, melegsége megőrződjön. A népi bútorok mellett szívesen készít gótikus és 
reneszánsz bútorokat is. Hosszú munkássága alatt bútorai eljutottak az USA-ba, Németországba, Ausztriába, 
Libanonba is. Számos magyar országos kiállításon szerepelt bútoraival, mikor is több díjat nyert. 
 
 
 
 

� Vértes Ildikó - mézeskalácsos 
30 éve foglalkozom mézeskalács készítéssel. A mesterséggel a Megyei Művelődési és Ifjúsági 
Központban ismerkedtem meg egy karácsnyi játszóház alkalmával. Magokkal és cukormázzal díszítem 
a tárgyaimat, sík és térbeli formák, plakettek kerülnek ki a kezem alól. Kérésre szinte bármit 
elkészítek mézeskalácsból. 
A Velemi Stúdió tagja vagyok, rendszeresen vállalok mesterség bemutatókat, gyermekfoglalkozásokat. 
Számtalan kiállításon és rendezvényen szerepeltem. 



   

   

 
Láng Pincészet 
Szolgáltatások: 

� Termelői borkimérés (egész évben) 
� Borbemutatók, borkóstolók tartása borkorcsolyával és kultúrtörténeti előadással 

(előzetes bejelentkezés alapján) 
� Egyedi címkézés 
� Díszcsomagolás különleges alkalmakra 
� Turistaszüret 
� Bortörténeti séta Kőszegen 

Elérhetőségek: 

Láng József 
9730 Kőszeg, Kethelyi u. 24. 
Tel.: +36 30/989-0841; +36 30/552-7450 
E-mail: langpinceszet@t-online.hu 
www.langpinceszet.hu 

  
� Török Rita - lekvárkészítő 

Termékeim az Alpokalján termett, valódi gyümölcsökből és a környéken szedett ehető virágokból 
készülnek. Alapanyagaim vegyszer-és tartósítószertől mentesek. A lekvárok maximum 10-15% cukrot 
tartalmaznak. Szívesen kísérletezem új ízekkel, virágokkal és gyógynövényekkel is. A kézműves 
lekvárkülönlegességek mellé mára már bővült a termékpaletta, szörpök, teák, szendvicskrémek, 
gabonakolbász, fűszerolaj és kézműves kekszek is készülnek. 
Elérhetőségek: 9724 Lukácsháza, Tanács út 18. Tel.: +36 30/2043-245 
 
 

 
 
 
 
 



   

   

� Bíró Brigitta – keramikus 
Kerámiáim hagyományos technikával fazekas korongon készült használati tárgyak, melyeket 
elsősorban a kertemben található növények  (levendula, fűszernövények, tulipán) ihlette motívumok 
díszítenek. 
Munkáim között szerepelnek még Kőszeg házainak jellegzetes motívumait megidéző ajándék és 
dísztárgyak, mint pl. hűtőmágnes, plakett, makett ház. 
A praktikus használat mellet szeretném, ha tárgyaim hozzájárulnának a mindennapok hangulatosabbá 
tételéhez! 
Elérhetőségek: 9725 Kőszegszerdahely, Szombathelyi u. 15. Tel.:+36 94/363-524; +36 20/9117-634; 

  
 
 

� Merics Lajosné, Horváth Attila, Horváthné Merics Katalin,  – tojásfestő népi 
iparművész, csuhé díszek
Több mint 35 éve foglalkozom hímes tojások készítésével.  Egy bükfürdői nénitől tanultam meg a 
tojáskarcolás technikáját. Kezdetben saját családom, ismerőseim örömére készítettem, főképp 
húsvétkor, az első karcolt tojásokat. Az első darabokat még teli tojásokra, később a mennyiség 
növekedése miatt is, kifújt tojásokra dolgoztam.  

 Lányom és vőm is megtanulta ezt a mesterséget, 1995 óta folyamatosan zsűriztetjük a tojásokat, 
lányom megkapta a tojásfestő népi iparművész címet.  Készítünk a karcolt, gravírozott technikán 
kívül áttört tojásokat is. 
Ezeken kívül készítek mézeskalácsból karácsonyfára díszeket, ültető kártyákat esküvőkre a 

legkülönbözőbb formákban. 
Lányom és vejem csuhéból különböző száraz termésekkel kombinálva karácsonyi díszeket is készítenek. 
Elérhetőségek: 9727 Bozsok, Rákóczi u. 118. Tel.: +36 94/363-324 
 
 
 
 
 
 



   

   

 
További kézművesek és helyi termék előállítók az Írottkő Natúrparkban: 

 
Decsi Diána / szalmafonó, csuhébáb készítő  
9730 Kőszeg, Rákóczi u.40.  
20/918-9238, 94/950-709  
dianadecsi@gmail.com 
 
Frank János / méhész  
9730 Kőszeg, Malomárok u.9.                                                              
  
94/360-803, 30/236-8764 
 
Hoci cipész/Holczbauer István  
9730 Kőszeg, Velemi út.16.  
30/266-2236  
hocicipo@gmail.com 
 
Mándli  Borház  
9764 Csempeszkopács, Hunyadi J. u. 14.  
94/379-787, 30 500 1442 , 30 532 1598   
mandliborhaz@t-online.hu 
mandli.dora@gmail.com 
 
Neumeister Gyuláné / mézes sütemények, textiles   
9700 Szombathely, Szűrcsapó út.4.  
325-097, 20/9685-865  
 
 
 
 

Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete  
9730 Kőszeg Várkör 54  
361-014, 30/9890-841        
koszeg@szolotermelok.t-online.hu 
 
Tornai Julianna / textiles  
9730 Kőszeg, Királyvölgyi u.30  
94/360-537, 20/377-3712  
julianna.tornai@gmail.com 
 
Tóth Pincészet  

9730 Kőszeg, Rákóczi utca 6. 
+36 30 304 6 304 /Tóth Gábor/ 
+36 94 364 128 
Pince Tel / Fax: +36 94 361 370 
info@tothpinceszet.hu 
www.tothpinceszet.hu  
 

 
Vargáné Krug Erika / keramikus 
9730 Kőszeg, Kórház út.16.  
94/362-784, 20/461-1299  
krugkeramia@freemail.hu  


