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Jó szívvel ajánljuk felfedezésre a kerékpáros tú-

rázóknak e varázslatos vidéket, hazánk egyik 

legkedveltebb úticélját, ahol táblázott, pihe-

nőhelyekkel kiépített kerékpárút vezet végig a 

Fertő-part és az Alpokalja kultúrtáj településein.  

Ismerjék meg a történelmi emlékekben, kultu-

rális hagyományokban gazdag falvakat: a Sop-

ronból megközelíthető, Ausztriával közvetlenül 

szomszédos Ágfalvát és Harkát, a Fertő-parti 

településeket, Nagycenktől Nyárligetig, valamint 

az Alpokalja kultúrtájon, a gyógyvízéről híres Bük 

szomszédságában lévő Zsira-Répcevis kerékpár-

útvonalat. 

Élvezzék a védett természet szépségeit, ke-

ressék fel a világörökségi Fertő-táj legújabb 

ökoturisztikai látványosságait, Hegykőn a vizes 

élőhelyet bemutató szabadidőparkot, és a Fertő 

tó növény és állatvilágát bemutató fertőhomoki 

Békakonty tanösvényt. Fedezzék fel a nemzeti 

parkot, melynek szívében az egykori Esterházy 

majorságot, Sarród-Lászlómajort, a kerékpáros 

és lovas-kocsis nemzeti parkos programok kiin-

dulási pontját találják.  

Élvezzék a kerékpározást és a természetet: Eu-

rópában is egyedülállóan változatos táj, híres 

kastélyok, a népi építészetet őrző tájházak, kivá-

ló borok, jellegzetes ételek, változatos kulturális 

programok, gyógyító termálvíz és vendégsze-

rető emberek várnak a kerékpáros ökoturistára 

ezen a tájon.

Élményekben gazdag kerekezést kívánunk!

okoturak.fertotaj.hu

Köszöntjük Magyarország észak-nyugati 

szegletében, a világörökségi Fertő tájon és 

a sokszínű Alpokalja kultúrtájon! 
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Ágfalvát, az egykori zsákfalut Sopron felől nyugati irányból érjük 

el. A hosszú ideig Ausztria felé elzárt, földrajzi elszigetelődésben 

élő Ágfalván keresztül ma már egy jól kiépített, vegyes forgalmú 

kerékpárúton haladhatunk tovább osztrák szomszédainkhoz, a 2 

km-re fekvő Schattendorf (Somfalva) településig.   

Az évszázadokon át Sopron jobbágyfalvaként számon tartott 

Ágfalva (német nevén Agendorf) többségében németek lakta 

település volt. Legnagyobb tragédiáját a település a II. világhá-

borút lezáró szerződés következményeként szenvedte el, a né-

metajkú lakosság kitelepítésekor. A falu 1946-ban néhány tragi-

kus nap alatt gyakorlatilag kiürült. A több, mint ezer kitelepített 

és leszármazottaik ma a németországi Scheffl  enz községben 

élnek, amely Ágfalva testvérközsége.

Fertőhomok gondozott, takaros kis település, horvát nemze-

tiségi hagyományokkal.  A községet Soprontól 16 kilométerre, 

Hidegség és Hegykő között találjuk. 

A településen átvezető kerékpárút mentén pihenő és ivókút se-

gít a felfrissülésben.  Számos kiadó szoba és nyaraló bérelhető 

a községben, tábort verni a Fertőhomok és Hegykő közötti ter-

málfürdő melletti kempingben lehet. 

A község életét a mai napig meghatározza, hogy a 16. század-

ban horvátok települtek le a faluban. A horvát hagyományokat 

ma is őrzik, ebben fontos szerep jut a helyi kulturális egyesület 

néptánccsoportjának és tamburazenekarának. Fertőhomokon 

az idősebb lakosok ma is zöldségtermesztésből élnek és a kör-

nyékbeli városok piacain árusítanak. 

Táblák irányítják a látogatót a hegyen 

található tájház felé, amely közel 250 

éve épült jellegzetes német, vályogból 

rakott ház. A falu hagyományait őrző 

kiállítást tekinthetjük meg itt, előzetes 

bejelentkezést követően.

Ágfalván nyáron rendezvények egész 

sora várja az érdeklődőket, mint a fu-

tófesztivál, vagy az országszerte egyre 

nagyobb hírnevet szerző gesztenye-, va-

lamint a nemzetközi ikerfesztivál. A fesz-

tiválok helyszíne a gyönyörű zöld kör-

nyezetben található Vadon Lovas Club. 

Látnivalók: 

Tartalmas ökoturisztikai élményt ígér a 

„Békakonty” tanösvény, amely a Fertő-

táj élővilágát mutatja be néhány csak a 

településre jellemző fajjal. 

A tájház a múlt örökségét tárja elénk 

időszaki kiállításaival, ez egyben a falu 

kulturális életének egyik legfontosabb 

helyszíne, amely helyt ad hagyomány-

ápoló rendezvényeknek, a falunapnak 

és fesztiváloknak.  

A községháza előtti teret Kovács György 

helyi szobrászművész a Millennium tisz-

teletére faragott  „Életfa” című alkotása 

díszíti.

Látnivalók: 

Ágfalva

Fertőhomok

www.agfalva.hu

www.fertohomok.hu
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Harka

Hegykő

www.harka.hu

www.hegyko.hu

Harka gyönyörű környezetben, természetvédelmi területen fek-

szik, a településen nincs ipari tevékenység. Soprontól délre, az 

Alpok nyúlványai mentén találjuk a községet, amely két irány-

ból, Sopron és Kópháza felől is megközelíthető. A Sopronból 

érkezőket a Harkai-csúcs fogadja, ahonnan festői kilátás nyílik a 

környező vidékre.

Harkáról a szomszédos Deutschkreutzba (Sopronkeresztúr) 

1 km hosszan kavicsos úton, Neckenmarktba (Nyék) viszont már 

aszfaltos úton juthat el a turista. 

Harkáról 1946-ban kényszerrel kitelepítették a német ajkú lakos-

ságot. A falu új lakói a Rábaköz falvaiból és az Alföldről költöztek 

ide, ekkor változtatták meg a település nevét Magyarfalvára. A 

Harka nevet egy helyi népszavazás alkalmával 1990-ben kapta 

vissza a település.

A község vonzereje az idült mozgásszervi, nőgyógyászati és 

egyes bőrgyógyászati megbetegedések kezelésére, sportsérülé-

sek utáni rehabilitációra alkalmas gyógyvíz. A Soprontól 20 km-

re lévő Hegykő nagy múlttal rendelkező zöldségtermesztéséről 

(zeller, fehérrépa, hagyma) is híres. 

A termálfürdő egész évben nyitva tart, nyáron a feszített víztükrű 

medencék, télen a fedett wellness-medence és a forró, nyitott 

termálmedence csábítja a vendégeket. A két keréken érkező 

turisták a Széchenyi Ödönről elnevezett kerékpáros park egyedi 

tervezésű padjain pihenhetnek meg. 

Hegykő számos, évente visszatérő kulturális eseményt szervez. 

Ezek közül kiemelkedik júliusban a Tízforrás Fesztivál, melynek 

keretében tíz napon keresztül kiváló programok szórakoztatják 

az érdeklődőket. 

A falu katolikus templomának oltárát 

Dorfmeister kép díszíti. A központban 

van az 1920-as soproni népszavazás 

emlékműve, „Magyarok maradtunk” 

felirattal.  A település határában keres-

hetjük fel a Kurszán Kende lovas tanyát, 

ahol lovas íjász és nomádharc bemuta-

tókat tekinthetünk meg.

Az Istenszéke-hegyen kelta kori föld-

várat, földsáncot és kissé odébb egy 

3 hektáros tavat, víztározót találunk. 

A Harka-Neckenmarkt-i határtól a falu 

nyugati szélén pedig rálelhetünk a híres 

római kori Borostyánkőút nyomaira. 

Keressük fel a világörökségi Fertő-táj 

legújabb ökoturisztikai látványosságát, a 

vizes élőhelyet bemutató madármegfi -

gyelő-szabadidőparkot.

A hegykői római katolikus templom 

neoromán stílusban épült 1904-ben. Kü-

lönlegesek az Árkayné Sztéhlo Lili által 

készített színes üvegablakai és a Prokop 

Péter által festett freskók. 

Barokk alkotás a Pestis-emlékmű (1714) 

és a Piéta-szobor (1707), valamint a Szent 

Mihály-szobor (1749).

Látnivalók: 

Látnivalók: 
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Hidegség

Nagycenk

www.hidegseg.hu

www.nagycenk.hu

Hidegség kiváló közlekedés-földrajzi ponton fekszik, rajta ke-

resztül halad a Sopront Fertőddel összekötő „Fertő-tó melletti 

útvonal”, de a 85-ös számú főútvonallal is kapcsolata van a falu-

nak a Nagycenkre vezető 3 km hosszú bekötőút révén.

A Fertő-tó közelsége meghatározta a község lakóinak életét. A 

hidegségi sárgarépa, a petrezselyem, a hagyma és a paradicsom 

a soproni piacon kívül még a környező megyék piacain, valamint 

Ausztriában is közismert volt a korábbi időkben.

Hidegség a nevét a „Dézsma pincében” fakadó hidegvízű forrás-

ról kapta. Tragikus momentum a falu történetében, hogy 1944-

ben a településen és az Ilona-majorban zsidó munkaszolgálato-

sokat őriztek és dolgoztattak, s közülük sokan itt lelték halálukat. 

Az ötvenes évektől a rendszerváltásig közigazgatásilag Hegykő-

höz tartozott a falu.

Nagycenk neve az elmúlt három évszázadban összeforrott a 

Széchenyi családéval. Itt élt és nyugszik Széchényi Ferenc gróf, 

a Magyar Nemzeti Múzeum megalapítója és fi a gróf Széchenyi 

István, a reformkor kiemelkedő politikusa, Kossuth Lajos szavaival 

„a legnagyobb magyar”.  Nagycenk ennél fogva a magyarság ke-

gyeletének egyik legszentebb zarándokhelye, a „Magyar Mekka”. 

A Széchenyi-kastélyt az őrépületekkel védett kovácsoltvas ka-

pun, a francia kerten keresztül érdemes megközelíteni. A kas-

télyban található múzeumban gróf Széchenyi István életútját, 

életművét, közéleti és ország építő munkásságát kísérhetjük nyo-

mon, a kocsiszínekben hintó és dísznyereg kiállítást tekinthetünk 

meg. A Széchenyi-család sírhelye a Mauzóleum - amely a községi 

temető közepén áll. Itt találjuk Széchényi Pál kalocsai érsek üveg-

koporsóját, és közelében azt a vasládát, amelyben Széchenyi Ist-

ván - golyó által kiszakított – koponyacsontját láthatjuk. 

Hidegség szép műemléke a falu felett 

magasodó Szent András templom, 

melynek 13. századi körkápolnájában 

korabeli freskókat tekinthetünk meg. 

Különleges látványt nyújtanak az apszis-

ban lévő faliképek, valamint a rotunda 

építészeti kialakítása, amelyhez hason-

lót csak Karintiában és Dél-Tirolban le-

het találni. 

A templomot 1748-ban toronnyal látták 

el, amely a barokk jegyeit viseli. Felújí-

tására a Millennium, ezeréves államisá-

gunk megünneplése keretében 2000-

ben került sor. 

A kastély bejáratával szemben indul a vi-

lágörökség védelme alatt álló 1754-ben 

telepített hársfasor. A platánok, az egzo-

tikus kaliforniai mamutfenyő és a többi, 

távoli tájakról idehozott faféleségek sok 

madárnak és egyéb kis állatnak adnak 

menedéket. A közkedvelt Múzeumvas-

út végállomásánál találjuk a Közlekedési 

Múzeum szabadtéri kiállítását. Nagycenk 

központjában, a Széchenyi-téren áll a 

Szent Istvánról elnevezett, háromhajós 

román stílusú romantikus plébániatemp-

lom, amely 1863-ban épült Ybl Miklós 

tervei alapján. További látnivalók: Szé-

chenyi István szobra, Kisallé, Régi Mes-

terségek Szerszámkiállítása.

Látnivalók: 

Látnivalók: 
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Répcevis

Sarród

www.repcevis.hu

www.sarrod.hu

Répcevis község Zsira, Szakony, Peresznye települések és a ma-

gyar-osztrák határ között, a Kisalföld és az Alpokalja találkozásá-

nál fekszik. Kerékpárút nemcsak a szomszédos Zsira településsel 

köti össze, de az ausztriai Lutzmannsburggal (Locsmánd) is, az 

útról leágazva pedig Bükön át egészen Bőig lehet kerékpározni. 

Zsira irányából haladva egy hídon kelhetünk át, melyet a Répce 

folyó felett építettek. Közvetlen utána csatlakozik a kerékpárút a 

vasúti töltés útjára, ahol még látható az egykori, Sárvár-Répcevis 

nyomvonal melletti vasútállomás épülete. Az állomás mellett, 

egy újonnan kialakított pihenőhely várja a megfáradt kerékpá-

rosokat.  A Vis névről a szakemberek arra következtetnek, hogy a 

település már a honfoglalás előtt létezett, a régészek két vaskori 

lakóvermet is feltártak itt. 

A közigazgatásilag összetartozó Sarród, Nyárliget és Fertőújlak 

történetét az évszázadok során a tó és a közeli országhatár ha-

tározta meg. A Fertő tó és a Hanság között fekvő három telepü-

lés természetvédelmi területen fekszik, itt találhatóak a nemzeti 

park legfontosabb ökoturisztikai látványosságai.

A Fertő kultúrtáj a gazdag élővilág, a szelíd tájgazdálkodás és a 

megannyi történelmi, kultúrtörténeti érték miatt méltán nyer-

te el az UNESCO Világörökség rangot. A település élen jár az 

örökség részét képező helyi közösségi hagyományok (sásfonás, 

gyékényszövés, aratáshoz kötődő tradídíciók stb...) ápolásában 

is. Sarród ad otthont az 1991-ben alapított Fertő-Hanság Nem-

zeti Park igazgatóságának és impozáns székhelyének, a Kócsag-

várnak. Fertőújlakon pedig a Csapody István látogatóközpont 

működik, amely a nemzeti park oktatási- és képzési központja.

A község egyutcás település, mögötte a 

hegyen álló és az egész környéken ural-

kodó  Szent András plébániatemplom 

magasodik. A templom kertjében régi 

nemesi családok síremléke és egy Szent 

Antal szobor tekinthető meg.

A településen találunk Szentháromság 

oszlopot és Szakony irányába haladva 

pedig eljuthatunk a Rózsafűzér Király-

néja kápolnához.

A község az 1848-as szabadságharc 

egyik csatájának színhelye volt, az itt 

elesett honvédtüzér, Devich János sír-

emléke a nemesvisi temetőben látható.

Sarród Fő utcája a Fertő-part egyik 

gyöngyszeme, melynek végén találha-

tó Sarródi Tájház, tavasztól őszig válto-

zatos programokkal várja a látogatókat.

Nyárligeten találjuk azt az obeliszket, 

amely Esterházy Miklós és az ide láto-

gató Mária Terézia találkozásának állít 

emléket. 

Fertőújlak látványossága a Cikes és a 

Borsodi-dűlő, a park legfontosabb és 

legmutatósabb élőhelyei. Az egykori 

Eszterházy majorsági épület felújítását 

követően a Lászlómajorban érdekes ki-

állítás és programok várják a kerékpáros 

turistát.

Látnivalók: 

Látnivalók: 
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Zsira
www.zsira.hu

Zsira község az Alpokalja kistérségben, Kőszeg és Sopron kö-

zött található, nagyjából 20 kilométerre Nagycenktől, Velemtől, 

a közkedvelt Bükfürdő közelségében. Innen kiindulva kiépített 

kerékpárutakon fedezhetjük fel a környéket, a határ túloldalán 

Burgenlandot, vagy Kőszegre, az Írottkő Natúrparkba kerekez-

hetünk.

Zsira hazánk legrégebbi települései közé tartozik, hiszen egy 

1225-ben írt oklevél „Syra”-ként említi a települést, amelynek há-

zait locsmándi várjobbágyok lakták.

A trianoni döntés következtében a szorosan a határhoz szorult 

falunak a két világháború között még élénk kapcsolata volt Bur-

genlanddal, elsősorban a szomszédos Locsmánddal. A II. világ-

háború után a „vasfüggöny” azonban az élő kapcsolatot meg-

szakította, így Zsira zsákfaluvá vált.

A gyülevizi barokk Rimanóczy kastély 

(Pejachevic kastély) Európa legszebb 

barokk kiskastélyai közé tartozik, parkja 

védett. 

A község „NATURA 2000”-s terület hatá-

rában húzódik, az ökoturisták számára is 

kedvelt célpont.  A településen 2006. óta 

üzemel a Sonnengolf 9 lyukú gyakor-

ló és 9 lyukú verseny golfpálya. A zsirai 

kerékpáros határátkelőhely közvetlen 

közelében, az osztrák oldalon található a 

magyar látogatók által is nagyon kedvelt 

lutzmannsburgi (locsmándi) wellness 

termál.

Fertő-Hanság 
Nemzeti Park
www.ferto-hansag.hu

A Fertő-Hanság Nemzeti Parkot 1991-ben alapították. A több 

mint 23 ezer hektáros, mozaikos jellegű nemzeti park részei a Fer-

tő-táj, a Hanság a Tóközzel, és a Répce menti területek. Mindeh-

hez további 10 ezer hektár védett terület csatlakozik Ausztriában.

A 15-20 ezer éves Fertő magyar oldalán közel 90%-ban nádas 

mocsár található. Ez a nádas a halbölcsője a fertői halaknak, sza-

porodó helye közel tucatnyi kétéltű fajnak. Madárfajok sokasága 

fészkel, táplálkozik, vagy éppen csak megpihen vonulása során 

itt. A Fertő-tájon, beleértve a Fertőmelléki-dombsort, a keleti ré-

szek szikes pusztai területeit is, mintegy 250 madárfaj fordul elő, 

de az állatvilág mellett több tucatnyi védett növénytani értéke 

is van a tájnak. A gazdag élővilág, a „megőrző” szemléletű lakos-

ság szelíd tájgazdálkodása, a megannyi történelmi és kultúrtör-

téneti érték miatt méltán nyerte el a határon átnyúló Fertő és a 

környező vidék az UNESCO Világörökség rangot az úgynevezett 

kultúrtáj kategóriában. 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgató-

ság számos lehetőséget kínál a terület 

megismerésére. Túravezetések, tanös-

vények, kiadványok, írott túrasegédle-

tek, térképek révén úgy a Fertő-táj, mint 

a Hanság és a Répce-menti területek 

felkeresésére kínálkozik kiváló lehetőség.

A túrákra történő bejelentkezések Fertő-

újlakon, a Csapody István Természetis-

kola és Látogatóközpont elérhetősége-

inek egyikén tehetőek meg, és ugyanitt 

szerezhetőek be a védett területek be-

járásához a szükséges egyéni informáci-

ók, írott segédletek és térképek is.

Látnivalók: 

Látnivalók: 
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A Fertő és a környező tájak 
legfontosabb látnivalói… 

A Fertő-tó és a környező tájak olyan egységes 

földrajzi egységet alkotnak, melyet évezredek 

alatt a természet és az itt élő emberek együtte-

sen alakítottak ki. Az Alpok keleti nyúlványai  már 

az országhatár előtt dombokká, középhegységgé 

szelídülnek, de a Lajta-hegység mészkővonulata, a 

Soproni-hegység idős kőzetekből álló gerince mö-

gött szép időben gyakran látszanak a Schneeberg 

havas, sziklás csúcsai. Itt találkozik a Kisalföld (azon 

belül is a Szigetköz, a Mosoni-sík, a Fertő-medence, 

a Hanság, a Rábaköz) az Alpokaljával.

A pannon táj vizei is megpihennek itt egy időre útju-

kon a Duna felé és egyedülálló vízi világot hoztak lét-

re a Fertő, a Hanság és a Rábaköz vidékén.  A Fertő-tó 

Eurázsia legnyugatibb sztyepp tava, mely rendkívül 

sekély, felülete azonban 320 km2, melynek több mint 

a fele nádas. Ebből adódóan a tó felületéhez képest 

kisebb víztömege viszonylag gyorsan felmelegedik 

nyáron, így kerékpározás közben egy frissítő szabad-

vízi fürdőzésre Ausztriában több helyen, magyar 

oldalon pedig Fertőrákoson nyílik lehetőség. A 

nyílt víztükrök és a nagy kiterjedésű nádas-mocsa-

ras területek váltakozása (azaz a „fertő”) gazdag élő-

helyet nyújt, melyet a Fertő-Hanság Nemzeti Park 

számos tanösvényén, bemutatóhelyén gyalogosan 

vagy kenuval is megismerhetünk. Az élővilágról és 

fenntartható tájhasználatról részletes információ a 

Fertő Hanság Nemzeti Park fejezetben található). 

A rómaiak, akik ismerték és felhasználták a környék 

sós, melegvizű forrásait, a Fertő-tavat Lacus Peiso 

néven ismerték. Ezen forrásokra alapozva tett szert 

hírnévre a Balfi  Ásványvíz, melyet a kerékpárút-

hoz közeli forrásból magunk is megkóstolhatunk. 

Ha a kerékpározásban kellemesen elfáradt izma-

inkat szeretnénk felfrissíteni, akkor a már említett 

Balf magas kénhidrogén-tartalmú gyógyfürdője 

és a remek fürdőzési lehetőséget kínáló a magas 

sótartalmú termálfürdők északon Mosonma-

gyaróváron, Hegykőn, Kapuváron, illetve délen 

Locsmándon (Lutzmannsburg) és Bükön is ren-

delkezésünkre állnak. 

A szőlő és borkultúra Sopronban és környékén már 

2000 éves, Magyarország történelmi borvidékei 

közé tartozik. Legalább a térség egyik meghatáro-

zó borát a kékfrankost mindenképpen meg kell 

kóstolni egy hosszú kerekpáros nap után!

A térség számtalan értékes keresztény templo-

ma mellett igazi különlegesség a Fertőmeggyes 

(Mörbisch) és Fertőrákos között, a kerékpárút mellett 

található Mitrasz-szentély, mely a perzsa Napisten 

sziklakápolnája és ahol a római légió katonái 1800 

évvel ezelőtt mutatták be áldozataikat. 

Az áthatolhatatlan vízivilág és a lidércfények (mocsa-

ras környezetben képződő mocsárgáz, mely időn-

ként apró lángra kap) az itt élő emberek körében 

legendákat is szült. Közülük is a leghíresebb Hany Is-

tók (a halászok által kifogott úszóhártyás kezű, lábú 

gyermek) története, akivel ha személyesen nem is 

találkozhatunk, de története és a „Hany” ahol utoljá-

ra látták mindenképpen érdemes fi gyelmünkre!

Történelmi idők tanúja Nagycenk, a Széchenyi-

kastély, a legnagyobb magyar, Széchenyi István 

egykori otthona (részletesen ld. a települések leírá-

sainál). 

A térségbe látogatók számára fontos kiindulási pont 

lehet, Sopron a hűség városa, mely a történelmi 

belvárosban számtalan műemlékkel és program-

mal várja az ide érkezőket. 

Fertőd a muzsika városa, mely méltán érdemel-

te ki ezt a címet, hiszen a gyönyörű kastélyt építő 

Esterházy-család által alkalmazott Joseph Haydn 

a zenetörténet utolsó udvari zeneszerzője is itt al-

kotott. Ezt az egyedülálló tájat, - mely több kultúra, 

nyelv, klíma, fauna, fl óra találkozáspontja - évtizede-

kig az Európát átszelő Vasfüggöny, (hivatalos nevén 

a „műszaki zár”) választotta ketté.  Ennek emlékeit 

több helyen is láthatjuk, de mindenkeppen érde-

mes megállnunk a Mosontarcsai (Andau) hídnál 

(ahol sokan menekültek az 1947-1948-ban illetve az 

1956-os forradalom után nyugatra), vagy az 1989-es 

Páneurópai piknik emlékhelyénél, melyek a Vas-

függöny kerékpárút mellett találhatóak! 
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Túraútvonalak 

Fertő kerékpárút 

Ezt a túrát (amennyiben vasúton érkezünk) Fertő-

szentmiklóson vagy Sopronban érdemes kezdeni. 

Sopronból indulva az útvonal a következő 8 km 

kisforgalmú mellékutcán, murvás és aszfaltozott ke-

rékpárúton Fertőrákos felé, majd 11 km kisforgalmú 

közúton Sopron - Balf irányába. Ezt követően Balfról 

2 km kerékpárúton történő kerékpározás után elér-

jük Fertőbozt, majd 3 km kerékpárút után Hidegség 

következik. Innen 2 km kerékpárúton Fertőhomok, 

majd újabb 2 km kerékpárút után Hegykő.  Hegykőtől 

3 km kerékpárúton Fertőszéplak, illetve további 

3 km kerékpárúton Fertőd. Az egymáshoz közeli, 

számos látnivalót, programot kínáló települések 

bemutatkozói ezek leírását részletesen tartalmaz-

zák. A túra hossza: 34 km.  Fertődtől Sarródon át 

Ausztria felé a Fertő-Hanság Nemzeti Park látniva-

lókban gazdag területei érhetőek el (Lászlómajor, 

szikes tavak, Csapody István Látogatóközpont, Szi-

kes Őszirózsa Tanösvény, stb...). Fertőújlakon át az új 

kerékpárúton folytathatjuk utunkat Apetlon felé. Így 

az útvonal magyar oldali körtúraként is bejárható, ha 

Fertőújlakról Mosonbánfalva (Apetlon), majd Illmic 

(Illmitz) fele tekerünk, majd az Illmicből Fertőmegy-

gyesre (Mörbisch) induló komppal az osztrák oldali 

szakaszt lerövidítjük. Fertőmeggyesről (Mörbisch) 

(4km kerékpárúton történő) kerékpározást követően 

újra Fertőrákosra érhetünk. Termeszétesen ugyanez 

a lehetőség az osztrák oldalon is fennáll, ebben az 

esetben a komppal a magyar oldali szakasz hagyha-

tó ki, vagy a túra egy „8”-as alakban akár 2 nap alatt 

is teljesíthető. 

Hanság kerékpárút 

Ezt a túrát (amennyiben vasúton érkezünk) Fertő-

dön vagy Mosonmagyaróváron érdemes kezdeni. 

Magyaróvár történelmi belvárosából indulva 10 km 

kerékpárúton és kisforgalmú mellékúton történő 

kerekezést követően érjük el Mosonszolnokot, majd 

innen 11 km kisforgalmú közúton (a határnyitás után 

új életre kelt) Albertkázmérpuszta, illetve további 

5 km kisforgalmú közúton Várbalog. Várbalogtól 

14 km kisforgalmú mellékúton Jánossomorja és to-

vábbi 7 km kisforgalmú közúton Hanságfalva. Innen 

(a Hanság vadregényes táján át, a Mosontarcsai-híd 

érintésével) 21 km murvás út vezet Tőzeggyármajor-

ba. Innen 6 km kisforgalmú mellékúton való tekerés 

után, a pomogyi (Pamhagen) határátkelő érintésé-

vel további 9 km kerékpárúton történő biciklizéssel 

érünk Fertődre. Az egy vagy két napos túra hosz-

sza 83 km. Ha a túrát 2 nap alatt tesszük meg vagy 

hosszabb tekerésre is képesek vagyunk akkor tehe-

tünk egy kitérőt a Király-tó és a Hany Istók tanösvény 

felé, majd Osli, Öntésmajor (Hanság Élővilága kiállí-

tás), Miklósmajor érintésével csatlakozhatunk vissza 

Tőzeggyármajor közelében az eredeti túraútvonal-

ba. Ez a kitérő kb. 26 km, de közben az eredeti útvo-

nalból is több mint 9 km-t „kikerülünk”, így a többlet 

távolság mindössze 15 km, melyért cserébe jobban 

megismerhetjük a Hany Istók legendájának vidékét. 

Nyugat-Rábaköz kerékpárút

Ez a túraútvonal legkönnyebben Kapuvárról érhető 

el, melynek vasútállomása jó kapcsolatokkal rendel-

kezik. Kapuvárról 5,5 km kisforgalmú közúton Hövej, 

majd onnan 4 km Himod, további 4 km Gyóró. Gyó-

rótól közel 9 km kisforgalmú közúton Csapod, majd 

9 km a kastélyszállójáról is nevezetes Röjtökmuzsaj. 

Röjtökmuzsajtól több mint 9 km letekerése után újra 

a Fertő kerékpárúton lehetünk Fertőhomokon. 

A túra teljes hossza 40 km. Ha a Fertő kerékpár-

úton tekerünk ez a túraútvonal elérhető a Fertőújlak 

– Kapuvár útvonalon is. Ennek első szakasza Fertő-

újlaktól a Hansági főcsatornáig 2,5 km-en át kisfor-

galmú közúton vezet, majd a Hansági Főcsatorna 

mentén több mint 5 km hosszan burkolatlan, de 

vadregényes utakon vezet, végül 15 km kisforgalmú 

közúton haladva éri el Tőzeggyármajoron át Kapu-

vár központját, további 1,5 km-t kerékpárúton  teker-

ve annak vasútállomását, megnövelve ezzel a teljes 

túra hosszát további 24 km-el. A túrához egy kiegé-

szítő útvonal is kapcsolódik, mely  Gyórónál ágazik 
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ki és Csapodnál kapcsolódik vissza a fő útvonalhoz. 

Az alternatív útvonal 26 km hosszan kisforgalmú 

közúton haladva fűzi fel Cirákot, Dénesfát, Répcesze-

merét, a (védett, de a tanösvényen látogatható) Tő-

zikés-erdőt, Csáfordjánosfát, Ivánt és Pusztacsaládot. 

 

Vasfüggöny kerékpárút

Ez az út része az Európai Kerékpáros Útvonalhá-

lózatnak, azaz 13-as számmal EuroVelo útvonal is 

egyben. Az összesen 6,800 km hosszú kerékpáros 

útvonal a határ két oldalán kanyarogva kapcsolja 

össze az európai régiókat. Az útvonal Rajkánál lép 

be Magyarországra, melyet kb. 2 km kisforgalmú 

közúton érhetünk el a határtól, majd további 2 km 

Rajka utcáin történő tekerés és 3 km kerékpárúton 

való kerékpározás után érjük el Bezenye központját. 

Innen 8 km kisforgalmú közúton való tekerés után 

érjük el Hegyeshalom központját. Hegyeshalom 

kitűnő vasúti kapcsolatai miatt akár kiindulópont is 

lehet, ha az útvonalnak csak a térségre / Magyar-

országra eső szakaszát kívánjuk bejárni. Hegyes-

halomtól 9,5 km murvás úton Irénmajor ahol egy 

rövid szakasz erejéig becsatlakozunk a Hanság 

kerékpárútba és 6 km kerékpározás után elérjük 

Albertkázmérpusztát. Innen 4,5 km kisforgalmú köz-

úton Féltorony (Halbturn). Majd 13,5 km döntően 

jó minőségű, aszfaltozott  mezőgazdasági úton és 

kisforgalmú közúton kijelölt kerékpáros túraútvo-

nalon (B23) elérjük Boldogasszonyt (Frauenkirchen).  

Boldogasszonytól közel 8 km hasonló utakon (a 

B20 számú útvonalon) Mosonszentandrás (Sankt 

Andra am Zicksee) érintve útközben a Sziksós tavat 

(Zicksee). Mosonszentandrásról ismét burkolt me-

zőgazdasági úton kijelölt útvonalon 7 km –t teker-

hetünk Mosontétényig (Tadten) a (B22-es számú) 

útvonalon. Mosontéténytől még további 11,5 km 

ugyanezen útvonalon a mosontarcsai (Andau) híd. 

A hídon átkelve erdei, murvás utakon érhetjük el kb. 

9 km után a Tőzeggyármajoron is átvezető aszfal-

tozott közutat, melyen 5,5 km-t kerekezve elérjük a 

régi, viszonylag rossz állapotú kerékpárutat a közúti 

határátkelőhöz közel. Ezen a kerékpárúton érhetjük 

el leggyorsabban 8,5 km lebiciklizése után Fertő-

döt.  Innen a Vasfüggöny kerékpárút megegyezik 

a Fertő kerékpárúttal Fertőmeggyesig (Mörbisch), 

azaz kerékpárutakon kell tekernünk először 2,5 km-t 

Fertőszéplakra, majd 5 km-t Hegykőre majd 4,5 km-t 

Fertőhomokon át Hidegségre, majd 3 km Fertőboz-

ra, majd onnan 3,5 km-t Balfra. Balfról 9 km közúton 

az az útelágazás Fertőrákoson, ahonnan egy aszfal-

tozott, kizárólag célforgalom számára megnyitott 

úton 2,5 km megtétele után érhetjük el Fertőmegy-

gyest (Mörbisch). Innen aszfaltozott mezőgazdasági 

úton (B31 számmal) kijelölt kerékpáros útvonalon 

3,5 km után érhetjük el a Páneurópai Piknik Emlékhe-

lyet, majd  7 km kerékpározással folytathatjuk utun-

kat Kelénpatakig (Klingenbach). Innen ugyanezen 

a számmal kijelölt útvonalon tekerhetünk tovább 

Sopronkertesig (Baumgarten in Burgenland) 4,5 km

hosszan. Ezt követően Somfalva (Schattendorf), 

Lépesfalva (Loipersbach) érintésével 7 km megté-

tele után hagyjuk el Ausztriát. Az osztrák-magyar 

határtól közúton 2,5 km az ágfalvi a vasútállomás, 

majd onnan részben közúton, részben kerékpárúton 

5,5 km Sopron belvárosa. Sopron belvárosából 

6,5 km Harka, melyet közúton érhetünk el. Harkáról 

2,5 közúton az országhatár, majd 3,5 km közúton 

kijelölt kerékpáros útvonalon, a határ túloldalán 

Sopronnyék (Neckenmarkt), illetve további 8 km 

Sopronkeresztúr (Deutschkreutz), majd onnan 

4,5 km nagyrészt szilárd burkolatú utakon ismét a 

magyar-osztrák határ, majd onnan kb. 1,5 km bur-

kolatlan mezőgazdasági utakon és mellékutcákon 

Nagycenk vasútállomása (mely a túra kiinduló vagy 

végpontja is lehet, ha nem az egész útvonalat ke-

rékpározzuk le). A nagycenki vasútállomástól, a kö-

vetkező település - Hidegség - kisforgalmú közúton 

5 km-re található. Hidegségtől Fertődig ismét a Fertő 

kerékpárúton tekerhetünk 12 km-t. Fertődtől közel 

5 km kerékpárút vezet Fertőszentmiklós központjáig 

érintve a viszonylag forgalmas vasútállomást, mely a 

túra során ki- vagy beszállási pont lehet. Fertőszent-

miklóstól 4,5 km kisforgalmú közúton Röjtökmuzsaj, 

majd 7,7 km Lövő, majd 1,5 km Völcsej, 2,8 km Sop-

ronhorpács. Sopronhorpácstól közúton és kerékpár-

úton 7 km Zsira, majd innen 3 km kerékpárúton Rép-

cevis, illetve onnan kisforgalmú úton további 2,5 km 

Peresznye. Peresznyétől 3 km kisforgamú közúton 

Horvátzsidány, majd 3,5 km kisforgalmú közúton 

Ólmod. Ólmodtól 6 km a kőszegi vasútállomás tú-

ránk végpontja, melynek jó része az erdőn átvezető 

köves (egykori határőr) út, kisebb része burkolt közút, 

mellékutca. A több napos túra teljes hossza közel 

250 km. Akinek még ez sem lenne elég, vagy ép-

pen túl sok, vagy a fáradalmakat szeretné kipihenni 

alternatív útvonalként kerékpározhat Zsiráról 9 km-t 

kerékpárúton Bük vasútállomására (és onnan haza-

utazhat), vagy 4 km-t kerékpárúton tekerve a büki 

fürdőbe tekerhet.
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Jelmagyarázat

Turisztikai információk
A tájon öt Tourinform iroda segíti a turisták tájékozódását 

Tourinform Fertő-táj, 9431, Fertőd, J. Haydn u. 2., Tel.: +(36) (99) 537140   www.fertotaj.hu

Tourinform Sopron, 9400, Sopron, Liszt Ferenc u. 1., Tel.: +(36) (99) 517560   www.sopron.hu

Tourinform Mosonmagyaróvár, 9200 Mosonmagyaróvár, Magyar utca Tel.:  +(36) (96) 206304 

Tourinform Bük, 9737 Bük, Eötvös utca  +(36) (94) 558419 

Tourinform Kőszeg, 9730 Kőszeg, Rajnis utca  +(36) (94) 563120   

Fertő kerékpárút

Hanság kerékpárút

Nyugat-Rábaköz kerékpárút

Vasfüggöny kerékpárút

��������	�
�������

�����������������	���

��������
����������������	���
�� !�"�

#���"��	$

�"	 ��	���"	 ��	��	�����
�����	

� ���������
�����	��%"�"�"�"
��� �
��� 

&
�������

%"�"�"�"
�
�"	����'�(
���)�
��*"��"

����������	

�� <�
����
�1�,������

�������.������.���

/�������������,����(
�,�

#�"���,���4����
�����
����

�� ��"����"��� ��,�

=���������
��"��� ��,�������

4����
�����"��"����,��,���������

��
,����������
,�����	�
+�	"�����*"��

%"	�"��� ������"�	�
�"���)"�	���"�!�"��*�����

#�������;��

��!	��(
�
��#����

��)���%�)�
+��� +�	�(
��

3"� ��"����"�!�"���8 !�"�

>���	*����

0.�� �����(
�	� �������� �
����+��,������
����+��,������	��

%� ������� ���
�"������������

-,�".	+�������+����*��+�"	���
����

/"�"���
"���"	���	$

0������.	����)"���1�+�"	���1�

�������"�"���
����������

2�*"��*"������)�.��*�

�������3������

4����
��,�����	"
�,�

2���1!�)���5
��)�+��"�	��1!�)�

���� �����1!�)�

6
���������
��#����������


6
������������#����" !��


7������
���"*"��
�����"��
� ����

4����
�
 ������"
��	�����# ��� ����

#�����)���-��"���2�����

�.��
��*��+��.�(
�
*����"	 ���

4����
���������

8��"�"	

8�"�	�
�"�����

�����
�"����

��*��

2�����	"
�"���*��������2�
��*������

9�"	����������:����	�


;"�)"�������"�+�����
��"�����




34 ı Ökotúrák a Fertő-tájon ı kerékpáros útikalauz 

Zsira

Nagycenk

Harka Hidegség Hegykő

Sarród

Fertőhomok

Ágfalva

Répcevis

 

Kerékpárral a Fertő-tó 
Neusiedlersee kultúrtájon
A projekt azonosító száma: NYDOP-2.2.1/C-2f-2009-0005.

A projekt időtartama: 2009.07.01. – 2011.08.31.

A projekt célja, komplex térségi kerékpáros turisztikai rendszer létre-

hozása, valamint, hogy az ökoturisztikai vonzerők fejlesztése mellett, a 

kiépített, kitáblázott térségi úthálózatot, az országos és regionális rend-

szerekhez illeszkedő promóciót valósítson meg. Ezzel az országos 

kerékpáros turisztikai promóciós rendszer első pillére épül meg. 

A projekt eredményeként 6 km hosszúságú kerékpárút meg-

építésére, 18 km kerékpárút szakaszon táblák elhelyezésére, 

valamint pihenőparkok kialakítására kerül sor. A nemzeti 

parkban elkészül egy természetvédelmi bemutató major-

ság, valamint egy tanösvény Fertőhomok, és egy szabad-

időpark-madármegfi gyelő Hegykő településeken. 

A projekt konzorciumi keretek között kerül megvalósításra, 

melynek vezetője a Fertő – Hanság és Nemzeti Park Igazgatósága.

A projekt megvalósulási helyszínei: Ágfalva, Fertőhomok, Harka, 

Hegykő, Hidegség, Nagycenk, Sarród, Zsira, Répcevis
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