
ÉrtÉkek És ÉlmÉnyek 
Vas megyÉben, a ság hegy lábánál



A Celldömölk mellett emelkedő festői 
szépségű hegy a Balaton-felvidéki 

tanúhegyek legnyugatibb tagja, az 
ország legkisebb tájvédelmi körzete. 

Mai 279 m magassága és kettős cson-
kakúp formája közel 50 év bányásza-

tának következménye. 

Nyitva: április 15. és október 15. között  
szerdától szombatig 10.00–18.00, 

vasárnap 10.00–16.00 óráig.
Tel.: +36 94 563 174  

Web: onp.nemzetipark.gov.hu 

Köszönti Önt a Vas megye keleti határán 
elterülő nyugalmas, mégis élménygazdag 
táj. Kemenesalja lankás lejtőin ősi idők 
óta szőlők díszlenek, peremén apró falvak 
sorakoznak, az utcák hangulatos kasté-

Ritka élményt nyújt látogatónak és kutató-
nak egyaránt, ahogy feltárul a hegy gyom-
ra, az egykor működő vulkán krátere. E 
különleges természeti környezetben követi 
egymást a Ság Vulkánösvény 12 állomá-
sa, ami színgazdag bemutatója a vulkáni 
működés folyamatának. A hegy keletke-
zését és fejlődését a sziklák ölelésében futó 
geológiai tanösvény szemlélteti. Figyelmet 
érdemlő környezetétől eltérő gazdag élő-
világa is, ennek megismerését szintén tan-
ösvény szolgálja. Kellemes séta vezet az or-
szág legnagyobb trianoni emlékművéhez, 
a hegy tetején magasodó emlékkereszthez, 
ahol gyönyörű kilátás fogadja a látogatót.
A Ság hegy bazaltján egyedülálló beltar-
talmú, utánozhatatlan bor készül. A „Sag-
weinert” a XIX. századi Európában pozitív 
élettani hatásai miatt patikákban árulták, 
vesetisztítóként, gyomorjavítóként és ét-
vágyfokozóként ajánlották.

A bazaltbánya egykori transzformátor-
házában berendezett, 2012-ben felújított 
Sághegyi Múzeum kreatív ötletekkel, egy 
megfogható, interaktív, szeretnivaló ki-
állítás segítségével mutatja be a táj ter-
mészeti és kultúrtörténeti értékeit, a Ság 
régészeti anyagának egy részét, a bányá-
szat és a szőlőművelés történetét.  
A múzeumépület körül kisebb tanösvény-
ként kőpark fut, a vulkánosságról játszó-
kert is szól. 

A 12 ezer lakosú kisváros természeti érté-
keinek, fekvésének, egyházi emlékeinek és 
az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhe-
tően méltán egyre népszerűbb a turisták 
körében. 
A régi, XX. század elejének stílusát idéző 
épületek nemrégiben megújultak, új ar-
culatot nyert a főtér és a művelődési ház 
előtti tér is. Hűsítő szökőkutak, virágos 
parkok, szobrok, harangjáték, változatos 
rendezvények fogadják a város központjá-
ban sétáló látogatót.

Kis-máriacelli búcsújáróhely
A XVIII. század első felében Koptik Odó apát 
másolatot készíttetett a máriacelli kegyszo-
borról, és a romokban lévő dömölki bencés 
apátság mellett felépített kis kápolnában 
helyezte el. Az ismétlődő csodák zarándo-
kok százezreit vonzották. 1746–48 között 
máriacelli mintára megépült a barokk 
Szűz Mária-kegytemplom. A tizennégy 
oltár, szószék, keresztelőkút, feszületek és 
ezüst gyertyatartók sokaságának szépsége 
lenyűgözi a belépőt. A templomban kiala-
kított Tárház az ősi kegyhely több száz éves 
kincseit mutatja be, mely bejelentkezéssel 
látogatható. Tel.: +36 95 420 135

Ság hegyi barangoló

Sághegyi Múzeum

A térség turisztikai csomópontja

Celldömölk

Vulkánság ság hegy 

ság hegy 

lyokat, öreg kúriákat rejtenek. Mindenütt 
érezhető a történelmi múlt, de irodalmi 
emlékekben is gazdag a vidék, költők szel-
lemét őrzik a falvak, a szőlőhegyek öreg 
gyümölcsfái és borospincéi.

A templommal szomszédos, volt bencés 
apátság épületének  homlokzatát Mária 
-szobor díszíti, mellette Mária-kút emelke-
dik. A közelben Szentháromság-szobor áll, 
talapzatán Szent István, Remete Szent Pál, 
Nepomuki Szent János és Szent Flórián 
alakjaival. Nem messze található az 1755-
ben épült Kálvária, amivel teljessé vált a 
búcsújáróhely. 
A középkori bencés apátság romjai, a 
templomszentély középkori festményeinek 
nyomaival a Koptik Odó utca végén még 
ma is láthatók.
Celldömölk fő búcsúja szeptember 12., 
Mária neve napja előtti szombat-vasárnap.



9500 Celldömölk, Sághegyalja krt. 1.
Tel.: +36 95 777 400
E-mail: info@kemenesvulkanpark.hu 
 Web: www.kemenesvulkanpark.hu 

9500 Celldömölk, Sport u. 8.
Tel.: +36 95 525 070 

E-mail: info@vulkanfurdo.hu
Web: www.vulkanfurdo.hu

Magyarország egyetlen vulkanológiai 
látogatóközpontja látványos, közérthető, 
interaktív módon mutatja be a vulkánok 
erejét, a gigantikus méretű, szinte percről 
percre lezajló geológiai változásokat. Meg-
ismerhetjük, milyen lehetett évmilliókkal 
ezelőtt és milyen ma Földünk tűzhányói-
nak tevékenysége, miként jelezhetők előre 
a működésüket kísérő katasztrófák.
Az ötszintes, mintegy ezer m2-es épület 
számos attrakciót kínál: Felfedezőterem, 
Tűzhányóterem, Verne-kabin, Vulkánszi-
mulációs terem, Vulkánszínház, a Kár-
pát-medence vulkánjait bemutató terem 
és legfelül a Kilátó-terem, melyből eleven 
díszletként a Ság hegy gyönyörű panorá-
mája tárul fel, hogy testközelből szemlél-
hessék az egykori tűzhányó mára megsze-
lídült vonulatait. 

Kivételesen gyönyörű, nyugodt környe-
zetben, Ság hegyi panorámával és saját 
kutakból töltött medencékkel várja ven-
dégeit a család fürdője.
Egész évben üzemel: Fedett úszóme-
dence, gyógyvíztartalmú termálvizes 
medence, gyermekmedence, gyógyvizes 
jakuzzi medence. Strandszezonban mű-
ködik: Élménymedence, gyermek csúsz-
damedence, kisgyermek-pancsoló.

Kemenes Vulkánpark Látogatóközpont Vulkán Gyógy- és Élményfürdő 

Celldömölk Celldömölk

Gyógyászat: OEP által támogatott für-
dőgyógyászati kezelések, beutaló nélkül 
igénybe vehető reumatológiai szakren-
delés, nátrium-hidrogénkarbonátos, klo-
ridos típusú, lágy meleg víz mozgásszervi 
panaszok enyhítésére és gyógyítására.
Wellness és beauty: Masszázs, finn és 
infraszauna, gőzkabin, aroma- és fényte-
rápia, sódézsa, sókamra, kád- és pezsgő-
fürdő, szolárium, szépségápolás.
Nyári hónapokban: strandröplabda- és 
kézilabdapálya, játszótér. 
2013 végére várható fejlesztések: 
Megújult termálvilág, termálvizes me-
dence vízfelületének növelése, szauna-él-
ményvilág, mozgáskorlátozottaknak 
megfelelő berendezés, vízi játszóvilág, 
beltéri csőcsúszda, kültéri hullámcsúsz-
da, játszóház, kényelmes pihenőhelyi-
ségek, külön a családoknak is, bőséges 
gasztronómiai kínálat, masszázs- és 
beauty részleg.



2013/2014 telétől 
JUFA Vulkán Fürdő Resort
9500 Celldömölk Sport u. 8.
Tel.: +36 95 525 071
E-mail: vulkantherme@jufa.hu
Web: www.jufa.hu

Fürdő Hotel**** 
A sport és wellness resort télen-nyáron 
számtalan lehetőséget kínál a pihenésre 
vágyóknak, sportkedvelőknek és a csalá-
doknak a magyar vulkánvárosban. 

Kemping****
A szabadságra vágyók a négycsillagos kem-
pingben mindent megtalálnak, amire egy 
tökéletes kempingezéskor szükség lehet: 

Sport- és wellnessélmény  
több mint 10 hektár területen

 » 40 modern szoba (zuhanyzóval, WC-vel, 
LED TV-vel, széffel, minibárral, erkéllyel, 
illetve balkonnal)

 » Egyágyas, kétágyas szobák, összenyit-
ható családi apartmanok, illetve moz-
gáskorlátozott vendégeiknek akadály-
mentesen kialakított szobák

 » Étterem és kávézó verandával a festői 
Ság hegyre

 » Szemináriumtermek modern technikai 
felszereléssel

 » Wifi a szálloda egész területén
 » Fitneszterem
 » Játékterem billiárddal, darts-szal, videó-
játékkal

 » Kisgyerekeknek játszószoba
 » Műfüves focipálya
 » Közvetlen átjáró a Vulkán Gyógy- és Él-
ményfürdőbe

 » 74 nagy beállóhely a lakókocsik és 102 
parcella a sátrak számára, Wifi a kem-
ping egész területén

 » Áram-, víz- és szennyvízcsatlakozási lehe-
tőség minden beállóhelynél, parcellánál

 » Sátortáboroknak nagy füves terület
 » Vizesblokk zuhanyzóval / WC-vel, mosó-
géppel, mosogatókkal

 » 5 személyes jurták, grillező hely
 » Vulkán Grill Étterem 
 » Közvetlen átjáró a fürdőbe
 » Játszótér gyerekeknek
 » Sportpályák (tenisz-, multifunkcionális 
kézi-, kosár-, focipálya), pingpongasztalok

JUFA Vulkán Fürdő Resort

Celldömölk

9500 Celldömölk, Ság hegy Pf. 17.
Tel.: +36 30 560 6706 
 Fax: +36 95 423 179

E-mail: fuzesi.kovacs@cellkabel.hu
Web: www.krisztinafogado.hu

A családi vállalkozásban működő csár-
da a Ság hegyen, a különleges szépségű 
kráter közelében található. Kristálytiszta 
levegőt, panorámát, csendet és nyugalmat 
mondhat magáénak. Két- és háromágyas, 
pótágyazható szobáiban 14 férőhelyet 
kínál. A szálláshoz zárt parkoló, a gyerekes 
családoknak fontos nagy udvar, homokozó 
kapcsolódik. A csárda  házias ételeket kínál, 
de a vendégek megkóstolhatják a család 
többször aranyéremmel díjazott borait is. 
Rendezvények lebonyolítása 120 főig. 
SZÉP kártya elfogadóhely!

Krisztina Csárda és Panzió

ság hegy 



Információ és szobafoglalás:
9500 Celldömölk, Sági u. 56.
Tel./fax: +36 95 424 125 , +36 70 341 2804
Email: vasvirag@cellkabel.hu   
www.vasviraghotel.mindenkilapja.hu 

Mintabolt:
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 7. 

Tel.: +36 30 235 2972
Web: www.kraterhus.hu

9500 Celldömölk, Temesvári u. 5. 
Tel.: +36 30 732 7649  
E-mail: dejavupanzio@cellkabel.hu
Web: www.dejavupanzio.hu 

A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő köze-
lében található felújított Vasvirág Hotel 
ízlésesen berendezett szobáival, családias 
vendégszeretetével várja kedves vendége-
it! Kedvező áron biztosít nyugodt pihenést 
fiataloknak és időseknek, egyedülállóknak 
és családoknak, kisebb és nagyobb cso-
portoknak egyaránt!
A hotel 120 fő befogadására képes ét-
termével és nagy, külön termeivel kiváló 
helyszín konferenciák, esküvők, családi és 
céges rendezvények ünnepélyes lebonyolí-
tására. SZÉP kártya  elfogadóhely!

Minőség, megbízhatóság, tradíció. 
A helyi húsfeldolgozó cég népszerű termé-
kei hagyományos technológiával, mes-
terséges adalékanyagok nélkül, csakis jó 
minőségű hazai húsból készülnek.

Celldömölk központjában, mégis csendes 
környezetben található a családias han-
gulatú panzió. Öt színvonalas, kényelmes, 
jól felszerelt szobával rendelkezik, melyből 
három franciaágyas. 
A szobákban fürdőszoba, WC, minibár, 
színes televízió, internet hozzáférés bizto-
sítja a kényelmes pihenést.
Éttermi szolgáltatások:
Kiváló magyar és nemzetközi konyha, 
gyermekmenü, kirándulás napján úticso-
mag, all inclusive – feldíszített büféasztal, 
vagy a’ la carte étkezés.
SZÉP kártya elfogadóhely!

Vasvirág Hotel***

Kráter HúsfeldolgozóDeja Vu Panzió

Celldömölk

Celldömölk

Celldömölk

Budai Bernadett egyéni vállalkozó
Tel.: +36 70 678 7280A családi vállalkozás saját receptúra 

alapján készíti finomabbnál finomabb 
fagylaltjait. Keresse fagylaltos kerékpár-
jaikat a nyár folyamán a Vulkán Fürdő és 
Celldömölk területén! 
Dobja fel rendezvényének, születésnap-
jának, baráti összejövetelének hangula-
tát a Budai Fagyival!

Hűsítő élmények –Budai Fagyi

Celldömölk



Tel.: +36 30 411 2380,
+36 95 420 753
E-mail: dhzs@freemail.hu

9551 Mesteri, Fürdőtelep 1.
Tel.: +36 30 929 1148 

E-mail: info@mesteritermal.hu
Web: www.mesteritermal.hu 

9500 Celldömölk, Ság hegy 4258/6 hrsz.
Tel: +36 96 523 215
E-mail: info@deneshegybirtok.hu
Web: www.deneshegybirtok.hu  

Mélybíbor és püspöklila mályvák koszo-
rújában megbújó szőlőszigetek mellett 
vezet az út a pincéhez, ahol a hegy val-
latója, mesélője várja a betérőt. 
Itt le kell ülni, beszívni a jó levegőt, nézni 
a Nap íves jártát, és beszélgetni a finom 
borok és hagyományos ételek mellett. 
A pincét, a boroshordókat Szent Orbán 
szobra őrzi, melyet a borosgazda magá-
tól a prágai püspöktől kapott ajándékba.
Itt a borról, az étekről vagyis az életről  
szól minden…

Gyógyfürdő 

A Mesteri közelében 1964-ben végzett 
szénhidrogén-kutató fúrás 1800 m mélyen 
72°C-os termálvizet tárt fel, melyre ala-
pozva a Ság hegy nyugati lábánál fekvő 
községben ma már családias hangulatú 
kis fürdő üzemel.
Nyitott medencéi: gyógyvizes medence,
strandmedence, bébi-pancsoló. Új bar-
langfürdője egész évben várja a gyógyulni 
vágyókat. A kutak vize a kálcium – mag-
nézium – hidrogén-karbonátos termál-
vizek csoportjába tartozik, amit magyar 
szóhasználattal földes-meszes vizeknek 
nevezünk. A gyógyvíz több mint 30 éve 
gyógyítja a mozgásszervi, reumatikus 
panaszokat és magas szénsavtartalma 
révén a vérkeringési zavarokat is. 
Rendkívüli értéket képvisel a fürdőterület 
gazdag növényállománya, a nyugalom 
szigetévé varázsolva a fürdőt. 
Nemrégiben felújított kiszolgáló épületei 
igényes ellátást biztosítanak a betérőnek.

Kemping
A fürdő területén, az árnyas fák alatt talál-
ható kemping kényelmes szálláslehetősé-
get biztosít a vendégeknek.
Pihenjen csendben, harmóniában, ébred-
jen madárfüttyre a mesteri kempingben!A Dénes Hegybirtok családi tulajdonú és 

működtetésű szőlőbirtok és borászat a Ság 
hegyen. Közel 3 hektáros termő szőlőjük na-
gyobb részt a vulkanikus tanúhegy délnyu-
gati-nyugati, kisebb részben a keleti lejtőin 
nyújtózik. A változatos vulkanikus talajokon 
elsősorban fehérborok készülnek, de vörös-
bort adó fajtákkal is folynak kísérletek. A 
szőlőmunkában az igényesség, a bor készí-
tésében a minimális technológia használata 
mellett a kézműves borászat létrehozása a 
cél. Borkínálatuk néhány könnyű gyümöl-
csös, tisztán reduktív fehér és rosé bor mellett 
jellemzően a gazdagabb, testesebb, hagyo-
mányos módon hordóban erjesztett és érlelt 
fehérborokon át a késői szüretelésű termé-
szetes édes borokig terjed.

Danka Imre Családi Pincészete A természet és gyógyvíz mesteri harmóniája – Mesteri Termál 

Dénes Hegybirtok

ság hegy   

ság hegy mest eri



9554 Egyházashetye, Berzsenyi D. u. 45. 
Bejelentkezés:
 Tel.: +36 95 472 004

Buti Pálinkafőzde és Pálinkaház
9516 Vönöck, Szili Pál u. 1.

Tel.: +36 20 337 1864, +36 70 334 8167
E-mail: butipalinka@gmail.com

Web: www.butipalinka.hu
Kapcsolódó rendezvény: 

Buti Pálinka Fesztivál 

Elérhetőség: Vass Ákos
Vass Zoltán

Vass Zoltánné
Tel: +36 70 311 56 33

9671 Sitke, József A. u. 29.
Tel.: +36 70 591 7072, +36 20 961 3642
E-mail: info@colonianatura.hu 
Web: www.colonianatura.hu 

Kemenesalja híres szülötte, Berzsenyi 
Dániel 1750 körül épült barokk szülő-
háza ma Vas megye legrégebbi és legis-
mertebb irodalmi emlékmúzeuma, ami 
egyszerre ismerteti meg Berzsenyi életét 
és életművét, és ad képet a XVIII. századi 
középnemesi életformáról annak „kel-
lékein”, a korabeli berendezési tárgya-
kon, háztartási eszközökön keresztül.  
A millennium tiszteletére a szülőház elé 
a község önkormányzata a Magyar Mil-
lenniumi Kormánybiztosi Hivatal támo-
gatásával díszkutat állított, ami Blaskó 
János szobrászművész alkotása. 

Kemenesalja lankáin saját gyümölcsös-
ben, valamint vadon termett egészsé-
ges, nap érlelte, zamatos gyümölcsökből 
nagy gondossággal készülnek Buti Ká-
roly pálinkái. A kiváló minőséget  jelzi, 
hogy már több alkalommal részesültek 
arany, ezüst, bronz minősítésben megyei 
és nemzetközi szintű pálinkaversenye-
ken. Klasszikus pálinkák: alma, szilva, 
körte, sárgabarack, cseresznye, meggy, 
szőlő. Különleges pálinkák: csipkebogyó, 
bodzabogyó, kökény, galagonya, berkenye, 
vadszilva, vadcseresznye, feketeszeder. Pár-
latok: sütőtök, akácvirág, bodzavirág.
A Buti Pálinka a tökéletességre való törekvés, 
a család négy karakter jegy elemének – föld, 
tűz, víz, levegő – esszenciája.

A Vönöckön gazdálkodó Vass család már 
10 éve állítja elő sertésből készült füstölt 
áruit. A saját nevelésű állatokból készített 
termékek között idénytől függetlenül a 
házi készítésű kolbásztól a nyers, füstölt 
angolszalonnáig szinte minden megtalál-
ható. A termékekhez közvetlenül a terme-
lőtől juthatnak hozzá.

A Hercseg-hegy szőlőkkel futtatott lanká-
inak árnyékában a föld minden göröngye 
a múlt bölcseletéről vagy a természet gyö-
nyörűségéről regél. Ezen a világtól elzárt, 
ám mégis a civilizáció tőszomszédságá-
ban álló helyen, az egykori római kolónia 
helyén épült fel a négy korabeli stílust őrző 
apartmanház: Junó, Jupiter, Minerva és 
Vulcanus szentélye.
Az itt megszálló vendég ellátogathat a 
környék négy gyógyfürdőjébe, Ság hegyi 
kerékpáros és gyalogtúrákon vehet részt, 
hangulatos falusi éttermek és szőlőmeste-
rek remekei  várják.
SZÉP kártya elfogadóhely! 

Berzsenyi Dániel Emlékmúzeum Buti Pálinka – a négy elem esszenciája

Termelői húsáru - Vass családColonia Natura Történelmi ApartmanparkTM

sit k e

egyház ashet ye VönöCk

VönöCk



Bejelentkezéssel látogatható,
kísérő kérhető:
Tel.: +36 95 394 001, +36 95 394 008

Nagy Eta
9514 Kenyeri, Táncsics Mihály utca 6.

Tel.: +36 30 664 2030
E-mail: etanagy@freemail.hu

Web: www.viktoriaapartmanhazak.hu

9675 Bögöte, 8-as főút 124 km
Tel.: +36 95 462 032, +36 70 333 6655

E-mail: info@hotelpatyi.hu 
Web: www.hotelpatyi.hu 

9513 Csönge, Rába u. 11. 
Bejelentkezéssel látogatható: 
Tel.: +36 30 609 0389,
 +36 95 395 022

A falu határában volt az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia egyik legnagyobb első 
világháborús hadifogolytábora, amiben 
működése  alatt foglyok tízezrei fordul-
tak meg. A 40-50 000  fő befogadására 
alkalmas “barakk-város” mára nyomta-
lanul eltűnt, helyét erdő borítja, a tábor 
lakóinak emlékét egykori temetője őrzi.  
A több mint tízezer hadifogoly sírjai között 
halottak napján minden évben ökumeni-
kus gyászszertartással és katonai tiszte-
letadással emlékeznek a háborúból soha 
haza nem tért, idegen földben nyugvó 
hősökre. A fogolytábor történetének be-
mutatása céljából az önkormányzat 2008 
novemberében létrehozott egy állandó 
kiállítást a művelődési házban.

Akár nyugodt, akár aktív pihenésre vá-
gyik, a Viktória Apartmanházban nem 
érheti csalódás. A vendégház három 
külön bejáratú apartmanból áll, TV-vel, 
konyhával, fürdőszobával, szabad wifi 
használattal, igény szerint teljes ellátás-
sal. Udvarán nyársalhatnak, bográcsoz-
hatnak, a kemencében akár süthetnek is. 
A kellemes időtöltést szolgáló programle-
hetőségek között szerepel hintós lovasko-
csikázás, a tanya bemutatása, lovaglás, 
sajtkészítés, disznóvágás, vadles.

A családias hangulatú szálloda a mesteri 
és sárvári gyógyfürdőtől 20 km, a celldö-
mölki Vulkán fürdőtől 25 km távolságban 
található, közvetlenül a Szajki-tavak és a 
Jeli Arborétum szomszédságában.
A 46 fős szálloda földszinti étterme és ren-
dezvényterme is 65-65 fő befogadására 
alkalmas, a hangulatos nyári terasz to-
vábbi 40 fő elhelyezésére kínál lehetőséget. 
Az étlapon megtalálhatóak a vasi, a zalai 
és a helyi specialitások mellett a nemzet-
közi konyha ételei is. Szombatonként  vagy 
külön kérésre  élőzene szól.

Weöres Sándor felújított szülőházá-
ban elegáns állandó kiállítás várja a 
látogatókat, ami a költő hagyatékából 
származó bútorok, könyvek, kéziratok 
és relikviák segítségével idézi fel a költő 
emlékezetét.
Károlyi Amy unokahúgának, Károlyi  
Alicenak köszönhetően az épületben egy 
1200 kötetből álló könyvtár is helyet ka-
pott. Gyönyörű kertjében a költő szobra, 
Segesdi György Munkácsy-díjas szob-
rászművész alkotása áll. 

I. világháborús hadifogoly-temető Falusi turizmus – Viktória Apartmanház

Patyi Étterem & Hotel**Weöres Sándor és Károlyi Amy Emlékház

Csönge

Ost ff yasszOnyfa k enyeri
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Ingyenesen látogatható.
Nyitva tartás: egész évben naponta 
7-17 óráig
Tel.: +36 95 365 002 A túrákon való részvételhez előzetes 

regisztráció szükséges.
Tel.: +36 95 777 400

E-mail: info@kemenesvulkanpark.hu 
Web: www.kemenesvulkanpark.hu 

A túrákon való részvételhez előzetes 
regisztráció szükséges.

Tel.: +36 95 777 400
E-mail: info@kemenesvulkanpark.hu 

www.kemenesvulkanpark.hu 

Javasolt útvonal: 
Jánosháza vasútállomás – Felső-er-
dő – Kissomlyó – Kissomlyó hegy 
Király-kő (7,6 km) – Borgáta-fürdő 
– Egyházashetye (11,1 km) – Beke-
nyi-erdő – Enyi-erdő – Bokod-puszta 
(18,5 km) – Ság hegy (23,6 km) – 
Mesteri (26,7 km) – Belső-hegy /ká-
polna/ (29,5km) – Külső-hegy – Sitke 
(32,5 km) – Kis-hegy – Nagysimonyi, 
vasúti megálló (36,4 km).

9622 Szeleste, Arany J. u. 37. 
Tel.: +36 95 565 001 
E-mail: info@szelesteikastely.hu
Web: www.szelesteikastely.hu

A község jelképe a gróf Festetich Andor 
alapította 13 ha-os arborétum. Több faj-
ból álló fenyves-csoportok, tiszafa-sorral 
szegélyezett utak, szelídgesztenye-liget, 
borostyánnal átszőtt szépséges erdőrész-
letek gyönyörködtetik a látogatók lelkét. 
Az országosan védett kategóriájú park-
ban több mint 500 féle növénykülönle-
gesség található.

A túrázók szakképzett vulkanológus veze-
tésével ismerkedhetnek meg a Ság hegy 
földtani történetével és formakincsével. 
Megtudhatják egyebek között, hogy milyen 
rétegek rakódtak le egy nagy erejű robba-
nás, illetve egy szelídebb lávaszökőkút mű-
ködés során, valamint azt is, miért hívhat-
juk a környező vulkánokat tanúhegynek.

A hegy felépítése a környező síkságénál jóval 
szárazabb és melegebb helyi klímát alakított 
ki, ezért önálló flórasziget. Jellegzetes növé-
nyei a tavaszi hérincs, fekete- és leánykökör-
csin, árvalányhaj és a nagy ezerjófű. Egyebek 
között ezeket a növényeket lehet megtekin-
teni vezetett botanikai túrák keretében.

A túra teljesítése során három Vas me-
gyében található vulkáni tanúhegyet, a 
Kissomlyót, a Ság hegyet, és a Vásárosmis-
ke és Sitke között fekvő Belső hegyet kell 
felkeresni.

Nyugodt, festői környezetben, az arbo-
rétum ölelésében található a 150 éves 
Festetich Kastélyszálló és a modern Zsu-
zsanna Hotel, melyben a szálloda saját 
kútból táplált gyógyvizes medencéi talál-
hatóak. Több mint 70 férőhellyel ideális 
helyszín csoportos és céges rendezvények, 
tréningek, konferenciák lebonyolítására, 
valamint egyéni és családos pihenésre. A 
kontinentális étterem hazai és nemzetközi 
ínyencségekkel várja a látogatókat – de a 
vegetáriánus vagy lisztérzékeny vendégek 
kívánságait is ki tudja elégíteni. 

Arborétum

Ság hegyi vulkántúra

Botanikai túra a Ság hegyen

Vulkán túra – 36,4 km

Sárvár Lánkapuszta – Ostffyasszony-
fa (Pannónia Ring, I. világháborús 
hadifogoly-temető,  Ostffy-kastély,  
hadifogolytábor életét bemuta-
tó kiállítás, Petőfi emlékkiállítás, 
Nicky-kúria, Rába Ragyogó-híd) – 
Csönge (Weöres-kúria, evangélikus 
templom) – Celldömölk (Szűz Mária 
-kegytemplom, Vulkán Gyógy- és 
Élményfürdő, Kemenes Vulkánpark, 
Sághegyi Múzeum, Ság hegy) – Mes-
teri (Szent Mihály templom, Mesteri 
Termál)– Sárvár

Kerékpártúra – 62 km

Közép-nyugat-dunántúli állomásai: 
Kőszeg, Bük, Csepreg, Sárvár, Csénye, 
Celldömölk, Mihályháza, Attyapuszta, 
Bakonybél, Zirc

A Mária Út egy Közép-Európán átívelő 
zarándok- és turistaút-hálózat, aminek 
kelet-nyugati tengelye az ausztriai Ma-
riazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, 
mintegy 1400 km-es távon. Gyalogosan 
60 nap alatt bejárható.

Zarándoktúra – 220 km

Festetich Kastélyszálló***  – Az elegáns romantika

szelest e

szelest e Vulkánsági t úrák



1. nap: séta Celldömölkön a zsongó 
helyi piacon, majd úszás, pihenés, 
feltöltődés a Vulkán Gyógy- és 
Élményfürdőben

2. nap: a Kemenes Vulkánpark Látoga-
tóközpont és a Sághegyi Múzeum 
megtekintése

3. nap: kikapcsolódás a Mesteri Termál-
fürdő árnyas fái alatt, a barlangfür-
dőben, késő délután részvétel egy 
Ság hegyi túrán a látogatóközpont 
szervezésében 

4. nap: Szűz Mária-kegytemplom és a 
Tárház megtekintése, séta a belvá-
rosban.

1. nap: kikapcsolódás a Mesteri Termál-
fürdő árnyas fái alatt és a barlang-
fürdőben, a kicsiny, de nagyon szép 
XIII. századi Szent Mihály-templom 
megtekintése

2. nap: Egyházashetyén Berzsenyi 
Dániel szülőházában berendezett 
múzeum megtekintése, Kissomlyón 
túra a Király-kőhöz

3. nap: természetjárás Ostffyasszony-
fánál a vadregényes Rába mentén, 
Ragyogó-híd, I. világháborús hadifo-
goly-temető és a művelődési házban 
berendezett emlékkiállítás megtekin-
tése, a szomszédos Csöngén a  
Weöres Sándor – Károlyi Amy Emlék-
múzeum felkeresése

4. nap: séta a Szelestei arborétumban 

Hosszú hétvége VulkánSágon

Hosszú hétvége VulkánSágon

falusi idill

5 millió ÉV nyOmában



COOP üzletlánc – Jót jó áron!
Akciók, nyereményjátékok, boltkereső, 
COOP klub, termékek: 
www.coop.hu

Friss Élelmiszer Kft.
Kemenesi tej - Tejtermékek helyből
9500 Celldömölk, Pápai u. 24.    
Tel.: +36 95 525 211
E-mail: kereskedelem@kemenesitej.hu

Rozmán Ferencné egyéni vállalkozó
Korona Ékszer Óra Ajándék: 
 Kegytárgy-, emléktárgy- és minden, ami
 ajándék!
Premier Papír Író- Irodaszer: 
 Egyéni és közületi kiszolgálás, kedvező árak
Adidas, Budmil, Puma Márkaüzlet: 
 Minőség és sportos elegancia!
9500 Celldömölk, Széchenyi utca 1-2.
Tel.:+36 95 420 187, +36 95 424 325,
+36 95 421 825 
E-mail: premier@cellkabel.hu

T é r s é g ü n k To vá b b i  s zo lg á lTaTó i:

Pannon Pipics Kft.
Vodafone mobilkommunikáció, informa-
tikai hálózatok építése, épületfelügyelet, IP 
alapú vagyonvédelmi és kamerarendszerek, 
Windows és Linux rendszerek integrálása, 
üzemeltetése, távoli felügyelet, karbantartás. 
Teljes körű internet szolgáltatás.
9500 Celldömölk, Szentháromság tér 6.
Tel.: +36 95 521 125
E-mail: info@pipics.hu
Web: www.pipics.hu

Sághegy Kft.
Dióbél-, éticsiga- és mézfelvásárlás
9521 Kemenesszentmárton, Hűtőház 040/2.
Tel.: +36 95 586 000
E-mail: info@saghegykft.hu  
Web: www.saghegykft.hu

Termotel Kft. 
Belföldi személyszállítás, nemzetközi árufuva-
rozás, tehergépkocsiállapot-felmérés, javítás, 
nemzetközi és belföldi műszaki vizsga felkészí-
tés, valamint külső helyszíni vizsgáztatás.
9500 Celldömölk, Építők útja 10.
Tel.: +36 20 327 1577, +36 20 932 8895,
+36 95 421 792
E-mail: bako.laszlo@bakotrex.hu 

Kiadja: Ság Hegy Térsége Turisztikai Egyesület
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 10.
tel: +36 95 777 054
E-mail: info@sagtdm.hu  
Web: www.vulkansag.hu
Fotók: Major Tamás, Benkő Sándor,  
Rozmán László, Vass Szilárd, Bakos Studio,  
Tóth Edit, Tóth István
Grafika: Yellow Design
Nyomda: Yeloprint
2013.

9500 Celldömölk, dr. Géfin tér 10.
Tel.: +36 95 777 054, fax:  +36 95 777 054
E-mail: celldomolk@tourinform.hu
Web: www.tourinform.hu
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