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A csoportok számára 10 fõtõl lehetõséget biztosítunk arra, hogy olyan speciális csomagokat foglaljanak le, amellyel 
az Esterházy kastély, vagy a Haydn-ház meglátogatását zenei, illetve kulináris ízelítõvel köthetik össze. 

    
1. csomag „Joseph Haydn nyomában“1. csomag „Joseph Haydn nyomában“1. csomag „Joseph Haydn nyomában“1. csomag „Joseph Haydn nyomában“    
Joseph HayJoseph HayJoseph HayJoseph Haydn életedn életedn életedn élete és  és  és  és     munkássága munkássága munkássága munkássága az Esteraz Esteraz Esteraz Esterházy udvarbanházy udvarbanházy udvarbanházy udvarban    

 
Különleges élményt nyújt Joseph Haydn eisenstadti életének felfedezése. Látni, érezni, hallani a híres zeneszerzõ 
nyomában. 
 
A vendégek a „Joseph Haydn nyomában“ ajánlat keretén belül sok érdekességet megtudhatnak a világhírû zeneszerzõ 
személyiségérõl, tevékenységérõl az Esterházy udvarban és magánemberként eisenstadti polgárként eltöltött éveirõl. 
Elsõként az Esterházy kastélyba látogató vendégek egy kis zenei ízelítõben részesülnek a kastély kápolnájában és a 
Haydn Teremben, ahol maguk is meggyõzõdhetnek a terem világhírû akusztikájáról. 
„Haydn barokk Kismartonjában” sétálgatva elvezetjük vendégeinket az Altdorfer pékségbe, amelyet 1746-ban – azaz 
Joseph Haydn idejében – mint cukrász-pékséget alapítottak. Itt a látogatók megkóstolhatják a „Haydn-tekercset”, 
amely Joseph Haydn tiszteletére készült. 
A Haydn gyogynövénykert  látogatása fakultatív, ahol a résztvevık különleges bepillantást nyerhetnek a 18. század 
konyha-, gyógy-, és illatnövényeinek titkaiba. 
 Azután vendégeinket Haydn egykori lakóházába kísérjük át. Itt a „szoba és konyha” úgy van berendezve, ahogyan 
Joseph Haydn életében lehetett. Az eredeti hangszerek, a számos emléktárgy, portrék, kéziratok, valamint a mûvei 
elsõ, illetve korai kiadásai különleges élménnyé varázsolják a Haydn-kiállítás megtekintését. 
A Haydn házban tett múltbéli utazás egy pohár borral és fûszeres falatokkal ér  véget.   
 

A Haydn Terem és a kastélykápolna megtekintése kb. 30 perc 
séta a fõutcán, látogatás az Altdorfer pékségben kb. 30 perc 
fakultatív:  a Haydn gyogynövénykert megtekintése kb. 30 perc 
tárlatvezetés a Haydn-házban, valamint az idõszaki kiállítás „A klasszika és a romantika 
között  – A zeneszerzõ Johann Nepomuk Hummel (1778–1837)” szabad megtekintése 

kb. 50 perc 

kulináris befejezés borral és kenyérrel a Haydn házban kb. 30 perc 
 ididididõõõõtartamtartamtartamtartam kb. 170 perc kb. 170 perc kb. 170 perc kb. 170 perc    

sétávalsétávalsétávalsétával    
 
 
� Ez a csomag 2008. március 16–tõl november 11-ig, hétfõtõl vasárnapig 9:00 és 17:00 óra között  vehetõ igénybe. November 

12-tõl hétfõtõl péntekig 9:00 és 17:00 óra között ill. kérésre szombat-vasárnap 9:00 és 17:00 óra között 25,- euró felár per 
csoport ellenében igényelhetõ. 

� A Haydn gyogynövénykert megtekintése fakultatív. Rossz idõ esetén elmarad a Haydn-gyogynövénykert 
megtekintése. A Haydn gyogynövénykert csak 2008 május 1 – szeptember 30. között látogatható. 

� Az ajánlat elõzetes bejelentkezés esetén német, angol és magyar nyelven lehetséges; kérésre felár ellenében más 
nyelven is megrendelhetõ. 

� A csoport legkevesebb 10, legfeljebb 30 személybõl állhat. 

    
BelépBelépBelépBelépõõõõdij dij dij dij     
 

� személyenként       18,- euró 
� Haydn gyogynövénykert belépõ        3,-euró 



 

 

2. csomag „2. csomag „2. csomag „2. csomag „Esterházy borEsterházy borEsterházy borEsterházy bor----kultúrakultúrakultúrakultúra----élmény“élmény“élmény“élmény“    
A bor és A bor és A bor és A bor és kultúra jelentkultúra jelentkultúra jelentkultúra jelentõõõõsége az Esterházy udvarbansége az Esterházy udvarbansége az Esterházy udvarbansége az Esterházy udvarban    
    
Az Esterházy család, az egykori Magyar Királyság egyik legbefolyásosabb és leggazdagabb családja nem csak a 
mûvészetek pártolójaként vált ismertté, hanem már a 17. század óta intenzíven foglalkozott a szõlészettel és a 
bortermeléssel is. 
 
„Az Esterházy bor-kultúra-élmény“ nevezetû csomag keretében a látogatók egy információban gazdag idõutazáson 
vesznek részt az Esterházy-család gazdag történetében, és sok érdekességet ismerhetnek meg a hercegi család 
szõlészeti és borászati hagyományairól. 
Az Esterházy-kiállításon tett  séta során az „Udvarmester” betekintést ad a vendégeknek többek között az ünnepi 
rendezvényekbe és az Esterházy udvar zenei hagyományaiba. 
Ezt követõen a Burgenlandi Bormúzeumba kíséri át a vendégeket. Az Esterházy kastély történelmi pincéjének boltívei 
alatt kialakított Bormúzeum áttekintést ad a burgenlandi és az Esterházy szõlészetrõl és borászatról valamint a hozzá 
kapcsolódó hagyományokról. A látogatók számos érdekességgel találkozhatnak. 
Az élményt az  „Esterházy Hercegi Pincészet“ boraiból tartot borkóstoló teszi teljessé autentikus környezetben. 
 

 
Köszöntõ az Esterházy-kastélyban és „Vendégségben az Esterházy udvarban“ címû tárlatvezetés 
az „Udvarmester” társaságában  (Esterházy kiállítás, Haydn Terem és kastélykápolna) 

 
kb. 70 perc 

Idegenevezetés borkóstoló kíséretében (3 vagy 5 bor) a kastély pincéjében kialakított 
Burgenlandi Bormúzeumban 

kb. 60 perc 

 iiiiddddõõõõtartatartatartatartam kbm kbm kbm kb. 130 . 130 . 130 . 130 percpercpercperc    
 
    

 
� Ez a csomag 2008. március 16. és november 11. között, naponta vehetõ igénybe.  
� November 12-tõl ez a csomagunk hétfõtõl péntekig ill. egyéni kérés alapján szombaton és vasárnap is elõzetes 

bejelentésre csoportonként  25,- euró felár ellenébe lehetséges. 
� Az ajánlat elõzetes bejelentésre német és angol; kérésre felár ellenében más nyelveken is lehetséges. 
� Csoportlétszám: legalább 10 / legfeljebb 80 fõ - 40 fõ felett a csoport  két részre osztva, 10 perc eltéréssel indul. 
 
 

BelépBelépBelépBelépõõõõdij dij dij dij     
 

� személyenként, beleértve 3 borkóstolás     15,- euró 
� személyenként, beleértve 5 borkóstolás     17,- euró 
 
 



 

 

3333. csomag . csomag . csomag . csomag „M„M„M„Mestermestermestermestermûûûûvekvekvekvek á la Haydn és Esterházy á la Haydn és Esterházy á la Haydn és Esterházy á la Haydn és Esterházy””””    
Az Esterházy hercegek impozáns világi pompája és Joseph HayAz Esterházy hercegek impozáns világi pompája és Joseph HayAz Esterházy hercegek impozáns világi pompája és Joseph HayAz Esterházy hercegek impozáns világi pompája és Joseph Haydn zenei eredményeidn zenei eredményeidn zenei eredményeidn zenei eredményei    
    
Az ajánlat keretében a látogatók egy lenyûgözõ idõutazásra indulnak az Esterházy hercegi család világába, amely a 
Habsburg birodalom egyik legbefolyásosabb és legtehetõsebb kékvérû nemzedéke volt. 
 
Az „Udvarmester” személyesen vezeti a látogatókat a kastélyon keresztül és különleges bepillantást enged a hercegi 
életbe, ünnepi társaságba és az Esterházy udvar zenehagyományaiba. A Haydn Teremben – a világ egyik legszebb és 
akusztikailag legjobb koncerttermében – a látogatók Haydn mestermûveibõl zenei ízelítõben is részesülnek. 
A tárlatvezetés után az „Udvarmester” elkíséri a vendégeket a közeli Schlosscaféba és meghívja ebédre. Ebéd elõtt 
még elõadja a mai szokásokhoz képest mulatságos hercegi udvar asztali etikettjét. 
Ebéd elõtt vagy után - a rendelkezésre álló idõ szerint – tehetnek egy  sétát a közeli kastélyparkban. 
Végül a vendégek ellátogatnak a szintén az Esterházy család által építtetett Hegyi templomba. A lenyûgözõ 
kálváriahegy Jézus Krisztus életét és halálát mutatja több mint 180 életnagyságú figurával.  
A Hegyi templomban, Haydn templomnak is nevezik, található 1797 óta a nagy Haydn orgona. Ezzel az orgonával 
kísérték Joseph Haydn több miséjét az õsbemutatón a nagy  mester  vezetésével. Az orgona elrendezése is a 
zeneszerzõ érdeme. Joseph Haydn földi maradványait utolsó munkaadója, II. Miklós herceg utasítására helyezték  el 
1820-ban a templom kriptájába, ahol is 1954 óta a templom egyik melléktermében, saját mauzóleumban találtak 
végsõ nyugalomra. 
 
Köszöntõ az Esterházy-kastélyban és „Vendégségben az Esterházy udvarban” címû 
tárlatvezetés az „Udvarmester” kíséretéban (Esterházy kiállítás, Haydn Terem és 
kastélykápolna) 

kb. 70 perc 

Ebéd (menü) az eisenstadti Schlosscafé-ban kb. 90 perc 
Idegenvezetés a Hegyi templomban, benne foglaltatik a kálváriahegy, Haydn-mauzóleum 

és kincseskamra 
kb. 60 perc 

 ididididõõõõtartam kb. 220 perc tartam kb. 220 perc tartam kb. 220 perc tartam kb. 220 perc     
sétávalsétávalsétávalsétával    

 
� Ebéd elõtt vagy után - a rendelkezésre álló idõ szerint – tehetnek egy sétát a közeli kastélyparkban. 

� Az ajánlat 2008 március 16. és november 11. között naponta vehetõ igénybe. 

� November 12-tõl az ajánlat hétfõtõl péntekig ill. kérésre szombat-vasárnap is elõzetes idõpontegyeztetéssel és 25,- euró felár 
(csoportonként)ellenében igényelhetõ. 

� Az ajánlat elõzetes idõpontegyeztetéssel német és angol nyelven; kérésre és felár ellenében más nyelveken is lehetséges. 

� Csoportlétszám: legalább 10 / legfeljebb 80 fõ - 40 fõ felett a csoport  két részre osztva, 10 perc eltéréssel indul. 
 
 
BelépBelépBelépBelépõõõõdij dij dij dij     
 

� személyenként (beleértve a belépõjegyeket, idegenvezetõt, ebédet / kivéve italok)  19,- euró 
 
 

    
ÁÁÁÁltalános információltalános információltalános információltalános információ    

 

A mindenkori ajánlatok egyéni összeállítása ill. kibõvítése lehetséges. 
 
Partnereink Eisenstadt környékén a Fertõ tóig: 
 

• Drescher Touristik, www.drescher.at 
• Trausdorf község, www.trausdorf.at 
• Magna Racino, www.magnaracino.at 
• Römersteinbruch St. Margarethen, www.roemersteinbruch.at 
• Wilhelminenhof Trausdorfban, www.wilhelminenhof.at 

 
A változtatás jogát fentartjuk 


