
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 péntekig 12.00-18.00
szombat, vasárnap 10.00-18.00

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 
gyűjteménye látványos, közérthető, inter-
aktív módon mutatja be a vulkánok erejét, 
a gigantikus méretű, szinte percről percre 
lezajló geológiai változásokat. Megismer-
hetjük, milyen lehetett évmilliókkal ezelőtt 
és milyen ma Földünk tűzhányóinak tevé-
kenysége, miként jelezhetők előre a műkö-
désüket 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, számos 
medencével várja vendégeit a családias, 
kellemes fürdő: Fedett 25 méteres úszóme-
dence, termálvizes medence, gyógy vizes 
jakuzzi medence, tanmedence, gyerek-
világ 80 méteres Anakonda csúszdával, 
gyerek vízi játszótérrel, baba-mama pi-
henővel, nagyvonalú szaunavilág pano-
rámás pihenővel, játszószoba, számos 
pihenőszoba és -terem, büfékínálat
Egész évben üzemel: 
Fedett úszómedence, gyógyvíztartalmú ter-
málvizes medence, gyermekvilág, gyógy-
vizes jakuzzi medence. 
Strandszezonban működik: 
Élménymedence, gyermek csúszdame-
dence, kisgyermek-pancsoló.
Gyógyászat: OEP által támogatott fürdő-

Kemenes Vulkánpark Gyógyhely – Vulkán Gyógy- és Élményfürdő 

CELLDÖMÖLK CELLDÖMÖLK

gyógyászati kezelések mozgásszervi pana-
szok enyhítésére és gyógyítására (súlyfürdő, 
gyógyvizes gyógymedencefürdő, gyógyvi-
zes kádfürdő, víz alatti vízsugármasszázs, 
víz alatti gyógytorna, orvosi gyógymasz-
százs, iszapkezelés, szénsavas fürdő), beu-
taló nélkül igénybe vehető reumatológiai 
szakrendelés.
Wellness és beauty: 
Masszázs, finn és infraszauna, gőzkabin, 
aroma- és fényterápia, sószoba, kád- és 
pezsgőfürdő, szolárium, szépségápolás. 
Nyári hónapokban: strandröplabda- és 
kézilabdapálya, játszótér. 



9500 Celldömölk Sport u. 10.
Tel: +36 95 421 180
E-mail: vulkantherme@jufa.eu
Web: www.jufa.hu

JUFA Vulkán Fürdő Resort Hotel**** 

JUFA Vulkán Fürdő Resort Kemping****

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

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

 » Étterem és kávézó kilátással a festői Ság 
hegyre

 » Szemináriumtermek modern technikai 
felszereléssel

 » Wifi a szálloda egész területén
 » Fitneszterem
 » Játékterem billiárddal, csocsóval
 » Kisgyerekeknek játszószoba
 » Műfüves focipálya , minigolfpálya
 » Közvetlen átjáró a Vulkán Gyógy- és  
Élményfürdőbe

 » 74 nagy beállóhely a lakókocsik és 102 
parcella a sátrak számára, wifi a kemping 
egész területén

 » Áram-, víz- és szennyvízcsatlakozási le-
hetőség

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

 » Vulkán Grill Étterem 
 » Közvetlen átjáró a fürdőbe
 » Játszótér gyerekeknek
 » Sportpályák (tenisz-, multifunkcionális 
kézi-, kosár-, focipálya)

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!

Ha Kemenesaljára, Celldömölkre érkezik, 
akár kikapcsolódni, nosztalgiázni, kirán-
dulni, akár üzleti útra, vagy családi hét-
végét tervez, válassza szállásként a város 
legszebb és legmagasabb pontján találha-
tó Sághegy Fogadót, a hajdani bányatulaj-
donos, Lázár Jenő villáját! 
Ami várja Önt: 

 » Nyugodt, csendes és természetes környezet
 » Tiszta levegő a Ság hegyi Tájvédelmi 
Körzet területén

 » Kényelmes, komfortos 2–3 ágyas szobák
 » Éttermi szolgáltatások
 » Ingyenes parkolási lehetőség
 » Szauna, jakuzzi

SZÉP-kártya elfogadóhely!

Krisztina Csárda és Panzió

SÁG HEGY 

9500 Celldömölk, 3987/1 hrsz.
Tel./fax: +36 95 420 104

Tel.: +36 70 432 3777
E-mail: info@saghegyfogado.hu

Web: www.saghegyfogado.hu

Sághegy Fogadó  & 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

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.

Vasvirág Hotel***

Kráter Húsfeldolgozó

CELLDÖMÖLK

CELLDÖMÖLK

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!

9500 Celldömölk, Temesvári u. 5. 
Tel.: +36 30 732 7649  

E-mail: dejavupanzio@cellkabel.hu
Web: www.dejavupanzio.hu

Deja Vu Panzió

CELLDÖMÖLK



9500 Celldömölk, Szentháromság tér 3.
Bejárat a Szomraky Z. utca felől
Tel.: +36 20 961 2768
E-mail: attilanemethe@gmail.com

Az apartman a város központjában el-
helyezkedő, újonnan kialakított, igénye-
sen berendezett önálló épület. 2 szoba, 
4 férőhellyel (franciaágyas) várja kedves 
vendégeit. 
Szolgáltatások: 

 » Minden szobában modern TV  
 » Ingyenes wifi
 » Jól felszerelt konyha
 » Zuhanyzós, hotel-hajszárítós fürdőszoba  
 » Zárt udvarban ingyenes parkolási  
lehetőség

Egy ház az erdő szélén, nyugodt, csendes 
környezetben, melyben 14 szoba van, sa-
ját fürdőszobával és WC-vel. 
Modern, jól felszerelt konyha, nappali, 
ingyenes wifi, terasz és parkoló áll a ven-
dégek rendelkezésére. 
A füves teniszpálya, játszótér, 4 ha-os kert, 
bográcsozási és grillezési lehetőség hely-
ben biztosítja a pihenést, kikapcsolódást. 
A közeli termálfürdők (Celldömölk, Mes-
teri, Borgáta), a szőlőhegy, a lovaglási, 
vadászati és horgászati lehetőség teszik 
változatossá az időtöltést.

Belvárosi Apartman

CELLDÖMÖLK
9541 Celldömölk, Bokodpuszta 0674/2

Tel.: +36 30 2477893, +36 95 420543
E-mail: editvendeghaz@gmail.com

Falusi turizmus – Edit Vendégház

CELLDÖMÖLK - IZSÁKFA

9500 Celldömölk, Hollósy tér 2.
Tel.: +36 95 777 497
Web: www.joachim.hu 

A hosszú évek óta romosan álldogáló „Gó-
lyás-ház” felújítva, régi szépségében várja 
vendégeit Celldömölk történelmi központ-
jában, a Szűz Mária-kegytemplom mellett: 

 » Melegkonyha, napi menü
 » Naponta változó sütemény választék
 » Fagylalt
 » Forró szörpök
 » Helyi bor és pálinka
 » Saját recept szerinti koktélok
 » Rendezvényszervezés 
 » Táncházak, társastánc
 » Élőzene
 » Meseterápia
 » Zongora és gitár szabad használata 
azoknak, akik tudnak játszani rajt

 » Könyvek és kiadványok

Joachim Kávé- és Civilház

CELLDÖMÖLK
9500 Celldömölk - Izsákfa, Izsákfa út 46.
Tel.: +36 30 202 6560, +36 30 993 8310

E-mail: rozman@cellkabel.hu
Az Izsákfa Lovasudvar fehérre meszelt tor-
nácos épülete, a ház végében álló istálló, 
a tágas udvarban a lovas futtató igazi 
paradicsoma a lovaglás szerelmeseinek. 
A házigazda igény esetén gyönyörű va-
dászhintóval járva mutatja be a vidéket, 
a festői Ság hegy környékét.
További szolgáltatások:

 » Lovasoktatás
 » Bográcsozási lehetőség
 »  Ingyenes wifi
 » Saját parkoló
 » Jól felszerelt konyha
 » Hajszárító, mosógép
 » TV
 » Gyerekbarát szolgáltatások

Falusi szálláshely – Izsákfa Lovasudvar

CELLDÖMÖLK - IZSÁKFA



9500 Celldömölk-Ság hegy, 3784/2 hrsz.
Tel.: +36 70 319 2996
E-mail: saghegyvendeghaz@freemail.hu
Web: www.saghegyvendeghaz.fw.hu

9500 Celldömölk, Ság hegy 4250 hrsz.
GPS: N 47,23367o E 17,11054o

Tel.: +36 96 331 015
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…

A Dénes Hegybirtok családi tulajdonú és 
működtetésű szőlőbirtok és borászat a 
Nagy-Somlói borvidékhez tartozó Ság 
hegyen. Közel 3 hektáros termő szőlőjük 
nagyobbrészt a tanúhegy délnyugati, ki-
sebb részben a keleti lejtőin nyújtózik. A 
változatos vulkanikus talajon elsősorban 
fehérborok készülnek, de vörösboraikat is 
élteti az értő közönség. Szőlőmunkában 
az igényesség, borászatban természetes 
és karakteres termőhelyi borok létrehozá-
sa a cél.  Borkínálatukban különlegesség 
a gyöngyöző bor, mely gyümölcsös és ás-
ványos, míg fehérboraikat a gazdagabb, 
testesebb, krémesebb, tradíciókat és mo-
dernitást ötvöző tételek adják. Különleges 
évjáratokban késői szüretelésű természetes 
édes borok is készülnek.

Sághegy Vendégház

Dénes Hegybirtok

SÁG HEGY   

SÁG HEGY 

A vendégház  Celldömölk városközpont-
jától 3 km-re helyezkedik el, a festői szép-
ségű Ság hegy lábánál. 
Könnyen megközelíthető, a Vulkán fürdő-
től mindössze 1,5 km-re található. 
A vendégház emeleti részén két vendég-
szoba (max. 3-3 fő részére), a földszinten 
pedig egy kompletten felszerelt konyha, 
nappali, fürdő, WC és egy nagy terasz áll 
a vendégek rendelkezésére.
Élvezze a vidék nyugalmát, töltődjön fel a 
természet lágy ölén!

Érd.: 9500 Celldömölk, Arany J. u. 30.
Tel.: +36 30 411 2380

+36 95 420 753
E-mail: dhzs@freemail.hu

Danka Imre Családi Pincészete

SÁG HEGY

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei 
Szövetsége összesen 1397 hektár vízterü-
leten, azaz 29 folyóvízen és 21 állóvízen 
várja a horgászat szerelmeseit egész 
évben. Legyen Ön is tagja a 7979 tagú 
horgászközösségünknek, és pecázzon a 
Ság hegy környékén található csodálatos 
horgászvizeinken. Próbálja ki a térség-
ben található Celldömölki horgásztavat, 
Merseváti-tőzegbánya tavat. A vadvízi 
horgászat szerelmeseinek a Marcal folyó 
gyönyörű csukái és a domolykói nyújt-
hatnak élmény teli horgászatokat.

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei 
Szövetsége Tel.: +36 94 506 835

Mobil: +36 70 339 9703
E-mail: info@vasivizeken.hu

Web: www.vasivizeken.hu

Horgásszon a Ság hegy térségében....

SÁG HEGY



A Mesteri közelében 1964-ben végzett 
szénhidrogén-kutató fúrás 1800 m mé-
lyen 72°C-os termálvizet tárt fel, melyre 
alapozva a Ság hegy nyugati lábánál fek-
vő községben ma családias hangulatú kis 
fürdő üzemel, közvetlen összeköttetésben 
a szomszédos kempinggel. A gyógyvíz a 
mozgásszervi, reumatikus panaszok és 
magas szénsavtartalma révén a vérke-
ringési zavarok enyhítését szolgálja. Kül-
téri medencéi: Gyógyvizes ülőmedence, 
strandmedence, gyermekpancsoló, félig 
fedett, beltéri megközelítésű gyógyvizes 
medence. Fedett medence: barlangfürdő. 
Szolgáltatások: Finn szauna, masszázs, 
kávézó, büfé.

9551 Mesteri, Fürdőtelep 1.
Tel.: +36 20 384 9500 
E-mail: info@mesteritermal.hu
Web: www.mesteritermal.hu

Mesteri Termál – A természet és gyógyvíz mesteri harmóniája

MEST ERI

9551 Mesteri, Újvilág út 33.
Tel.: +36 70 604 0470
E-mail: vulcanovendeghaz@gmail.com
Web: www.vulcanovendeghaz.hu 

A festői szépségű Ság hegy lábánál, mind-
össze 800 m-re a Mesteri Termálfürdőtől 
családias vendégház (10-12 férőhellyel) 
vár minden pihenni, kirándulni, energiával 
feltöltődni vágyót. 
Az igényes, kedvező árfekvésű szálláshely 
éttermében különleges ételeket és italokat 
kóstolhatnak a betérők:

 » A vegetáriánus és a hagyományos ma-
gyar konyha mellett serpenyős étkeket 

 » Változatos, szezonális fogásokat
 » Helyi borokat
 » Idényszerű gyümölcsökből házilag készí-
tett szörpöket

A vendégház kiszállást és rendezvények 
lebonyolítását is vállalja 2-50 főig. 
SZÉP-kártya elfogadóhely!

Vulcano Vendégház – Falusi turizmus

MEST ERI
9545 Jánosháza, Kossuth tér 6.

Tel.: +36 95 450 113
Email: muvelodesihaz@janoshaza.hu

Web: www.janoshaza.hu

A  Ritter Múzeum  mintegy 1000 tárgyból 
álló gyűjteményi kiállításának témája  Já-
nosháza története és néprajza. A múzeum 
előzetes egyeztetés után a művelődési ház 
nyitvatartási idejében látogatható.
Hétfő: 9.00-19.00
Kedd: Zárva
Szerda: 9-00-17.00
Csütörtök: 9.00-17.00
Péntek: 9.00-17.00

Ritter Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

JÁNOSHÁZ A

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

Pálinkakóstolás: +36 70 338 5635
Bérfőzés: +36 20 337 1864

Kereskedelem: +36 70 334 8167
E-mail: butipalinka@gmail.com

Web: www.butipalinka.hu
Kapcsolódó szolgáltatás: Üzemlátoga-

tással egybekötött pálinkakóstolás.

Kemenesalja lankáin saját gyümölcsösben, 
valamint vadon termett egészséges, gyümöl-
csökből nagy gondossággal készülnek Buti 
Károly pálinkái. A kiváló minőséget  jelzi, hogy 
már több alkalommal részesültek arany, ezüst, 
bronz minősítésben megyei és nemzetközi 
szintű pálinkaversenyeken. Klasszikus pálin-
kák: alma, szilva, körte, sárgabarack, cseresz-
nye, meggy, szőlő. Különleges pálinkák: csip-
kebogyó, bodzabogyó, kökény, galagonya, 
madárberkenye, vadszilva, vadcseresznye, 
feketeszeder, Irsai Olivér, birs, vadkörte, málna, 
cserszegi fűszeres, barkócaberkenye, vadalma. 
Párlatok: sütőtök, bodzácska, erdők-mezők 
illata. A Buti Pálinka a tökéletességre való tö-
rekvés, a család négy karakter jegy elemének 
– föld, tűz, víz, levegő – esszenciája.

Buti Pálinka – a négy elem esszenciája

VÖNÖCK



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

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. 

Berzsenyi Dániel Emlékmúzeum

EGYHÁZ ASHET YE

9542 Nemeskocs, Petőfi u. 11.
Tel.: +36 70 779 6447, +36 70 678 7280
E-mail: budaibetti70@gmail.com
levendulavendeghaz11@gmail.com 

Levendula vendégház – Falusi turizmus

NEMESKOCS

9534 Marcalgergelyi, József A. u. 07/3
Tel.: +36 70 930 3849

E-mail: t.alexandra@joo-to.hu
Web: www.joo-to.hu

A Veszprém megye nyugati részén ta-
lálható Marcalgergelyi ad otthont egy 8 
ha-os szabadidőparknak, melynek ékes 
dísze a Joó-tó Rönk-vendégház. Vízre futó 
teraszával csodálatos környezetben, két 
tó partján fekszik. Ideális szálláshely hor-
gászatkedvelő baráti társaságoknak és 
gyermekes családoknak egyaránt. A sza-
badidőpark további szolgáltatásai: 

 » négy napraforgós vendégház
 » horgásztó
 » homokos strand homokos sportpályákkal
 » wellness ( szaunák, jakuzzi, sókamra )
 » apartmanház
 » melegkonyha, büfé
 » játszótér, szabadtéri játékok
 » kerékpárkölcsönzés
 » rendezvényfilagória

Marcalgergelyi Joó-tó

M ARCALGERGELYI

Nagy Eta
9514 Kenyeri, Táncsics Mihály utca 6.

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

Web: www.viktoriaapartmanhazak.hu

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.

Falusi turizmus – Viktória Apartmanház

K ENYERI

A négy napraforgós vendégház a Marcal 
folyó közelében, 6 férőhellyel várja a kikap-
csolódni vágyókat. Levendulás kertjében 
sétálva megtalálhatja lelki békéjét, meg-
szabadulhat a mindennapok stresszétől. 
Szolgáltatások:

 » Lovaglási lehetőség 
 » Házi állatok
 » Ság hegyi bortúra
 » Ingyenes wifi
 » Saját parkoló
 » Síkképernyős TV
 » Pagoda kerti sütővel 
 » Terasz
 » Kerékpár- és quadkölcsönzés

SZÉP-kártya elfogadóhely!



9554 Borgáta, Fürdő u. 1.
Nyitva: áprilistól október végéig
Tel.: +36 95 473 011, +36 30 438 4827 
E-mail: borgatafurdo@gmail.com
Web: www.borgatafurdo.hu

Ingyenesen látogatható.
Nyitva tartás: egész évben 

naponta 7-17 óráig
Tel.: +36 95 365 002

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 

A Kis-Somlyó hegy lábánál, falusi környe-
zetben megbújó termálfürdő 3 hektáros 
területén 5 kiváló vízminőségű élmény-, 
termál- és úszásra is alkalmas strandme-
dencével várja a kikapcsolódni vágyókat, 
akik árnyas fák alatt, családias hangulat-
ban pihenhetnek, szórakozhatnak. A kicsik 
időtöltését játszótér, a felnőttekét wellness 
szolgáltatások, magyaros ételek, kitűnő 
helyi borok teszik változatosabbá. 
A túrázni vágyókat a vulkanikus hegy lan-
kái, borospincéi várják. A II. világháborúig 
IV. Béla tányérja   néven ismert Királykő 
sziklánál a tatárok elől menekülő kirá-
lyunk is megpihent.
A fürdő mellett található, szabad átjárást 
biztosító kempingben és apartmanházak-
ban a természettel  harmóniában  üdül-
het a kedves vendég. 
Vízzel, borral, szívvel-lélekkel várja Önt is 
Borgáta!

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.

A víz bölcsője - Borgáta Termál fürdő Arborétum

Patyi Étterem & Hotel**

BORGÁTA SZELEST E

BÖGÖT E

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 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 – Kis-Somlyó 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).

A túrázók szakképzett vezető vezetésével 
ismerkedhetnek meg a Ság hegy földtani 
történetével és formakincsével. Megtud-
hatják egyebek között, hogy milyen rétegek 
rakódtak le egy nagy erejű robbanás, illetve 
egy szelídebb lávaszökőkút működés so-
rán, valamint azt is, miért hívhatjuk a kör-
nyező 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 
Kis-Somlyót, a Ság hegyet, és a Vásáros-
miske és Sitke között fekvő Belső-hegyet 
kell felkeresni.

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, Csepreg, Bük, Csénye, Sárvár, 
Celldömölk, Mihályháza, Attyapuszta, 
Bakonybél, Zirc

Celldömölk, Vulkán Gyógy- és Él-
ményfürdő - Kemenes Vulkánpark 
- Ság hegy, Trianoni-emlékkereszt 

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.

A közepes nehézségű túra kitáblázott út-
vonalon halad. A túra teljesítőinek jutalma 
a Ság hegy tetejéről nyíló pazar kilátás.

Zarándoktúra – 220 km

Nordic walking túra – 4,8 km 
oda-vissza

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

Jánosházai Félmaraton Március Jánosháza
Ság hegyi keresztút Április Celldömölk
Tulipánfesztivál Április Celldömölk
Pünkösdi királyságok Június Borgáta
Dömölki Napok Június Celldömölk

Múzeumok Éjszakája Június Celldömölk,
Kemenes Vulkánpark

Országos Veterán Motoros Találkozó Július Szeleste
Ataru Taiko japán dobszínház 
Kráter koncert Július Celldömölk, 

Ság hegy krátere
Szelestei Kettesfogathajtó Bajnokság Augusztus Szeleste
Kismáriacelli Főbúcsú Szeptember Celldömölk
Sághegyi Szüreti Napok Szeptember Celldömölk
LESZ Fesztivál (Lada találkozó) Szeptember Borgáta
Almafesztivál Szeptember Jánosháza

Múzeumok Őszi Fesztiválja Október-
november

Celldömölk,
Kemenes Vulkánpark

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. 

Weöres Sándor és Károlyi Amy Emlékház

VulkánSág

CSÖNGE

RENDEZVÉNYAJÁNLÓ



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 Borgáta Termál 
fürdő árnyas fái alatt,   
délután túra a Ság hegyre,  
séta a kráterben

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, Kis-Somlyón 
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

Sághegy Kft.

Dióbél-, éticsiga- és mézfelvásárlás
9521 Kemenesszentmárton, Hűtőház 040/2.
Tel.: +36 95 200 200
E-mail: info@saghegykft.hu  
Web: www.saghegykft.hu

T É R S É G Ü N K TO VÁ B B I  S ZO LG Á LTATÓ I:

Termotel Kft. 

Autóbuszbérlés 
Gyermek-, dolgozószállítás 
Városnézés, zarándokút
Transzfer

9500 Celldömölk, Építők útja 10.
E-mail: ajanlat@tmbusz.hu 
Tel.: +36 20 951 4149, +36 20 257 82 34
Web: www.tmbusz.hu

VOLKSWAGEN és ŠKODA márkaszervíz

Bérautó, autómentő
Autóápolás

9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 15.
E-mail: szerviz@tmauto.hu
Tel.: +36 95 525 525, +36 95 525 528
Web: www.tmauto.hu

Kiadja: Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 12.
tel: +36 95 777 054
E-mail: info@vulkansag.hu  
Web: www.vulkansag.hu
Fotók: Major Tamás, Benkő Sándor,  
Rozmán László, Vass Szilárd, Bakos Studio,  
Tóth Edit, Tóth István, Rauch Imre,  
Gyuricza Imre
Grafika: Yellow Design
Nyomda: Yeloprint
2017.

Turisztikai információk
Ingyenes helyi, térségi és országos  
kiadványok, térképek 
Programajánlók
Helyi termékek, ajándék- és emléktárgyak 
értékesítése
Kerékpár- és nordic walking bot kölcsönzés

C E L L D Ö M Ö L K

9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 12.
Tel.: +36 95 777 054

E-mail: info@vulkansag.hu, 
celldomolk@tourinform.hu

www.vulkansag.hu
www.tourinform.hu

www.itthon.hu

Támogató: Nemzeti Együttműködési Alap


