
 

 

EsterházyEsterházyEsterházyEsterházy----kastélykastélykastélykastély    
TárlatTárlatTárlatTárlatvezetésekvezetésekvezetésekvezetések    
Schloss Esterhazy Management Ges.m.b.H. 
A-7000 Eisenstadt, Burgenland, Ausztria 
 

 Telefon: +43-2682-719-3000 
 Fax: +43-2682-719-3223 
 Email: management@schloss-esterhazy.at 
 Internet: www.schloss-esterhazy.at 

 
 
Az Esterházy-kastély a tartományi fõváros jelképe és Burgenland jelentõs kulturális emléke. Zenetörténeti jelentõsége, 
mint Joseph Haydn alkotói otthona még ma is különleges légkört  kölcsönöz a kastélynak, amely elsõsorban a Haydn 
Teremben, a világ egyik legszebb és akusztikailag legjobb koncerttermében válik érezhetõvé. Ma az Esterházy hercegek 
egykori fõrezidenciája betekintést nyújt látogatóinak az Esterházy hercegi család és a nagy zeneszerzõ, Joseph Haydn 
életébe és munkásságába. 

    
Rendszeres tárlatvezetések Rendszeres tárlatvezetések Rendszeres tárlatvezetések Rendszeres tárlatvezetések 2002002002008888----babababannnn    
    
„Ve„Ve„Ve„Vendégségben az Esterházy udvarban“ndégségben az Esterházy udvarban“ndégségben az Esterházy udvarban“ndégségben az Esterházy udvarban“    
Az udvarmester érdekes bepillantástAz udvarmester érdekes bepillantástAz udvarmester érdekes bepillantástAz udvarmester érdekes bepillantást enge enge enge engedddd a hercegi életmódba és az udvari hagyományokba a hercegi életmódba és az udvari hagyományokba a hercegi életmódba és az udvari hagyományokba a hercegi életmódba és az udvari hagyományokba    
Esterházy-kiállítás és Haydn Terem (13 terem) 
Idõtartama: kb. 50 perc 
Legfeljebb 40 személy csoportonként 
    
A „Vendégségben az Esterházy udvarban“ tárlatvezetés káprázatos bepillantást nyújt az Esterházy hercegek életébe és 
tevékenységébe, melynek tagjai a mûvészetek elismert támogatói és gyûjtõi voltak. Az udvarmester az udvari 
hagyományok szerint fogadja vendégeket és a tárlatvezetés során elkíséri Önöket az Esterházy kiállításon keresztül a 
világhírû Haydn Terembe. Az elrendezés érzékelteti a hercegi udvar társasági életét és atmoszféráját, és egyben 
betekintést enged a gazdag zenei hagyományokba is, amely virágkorát Joseph Haydn munkássága alatt élte. A vendégek 
a Haydn Teremben rövid zenei ízelítõben is részesülnek. 
 

 TárlatvezetésTárlatvezetésTárlatvezetésTárlatvezetések ek ek ek  200 200 200 2008888----babababannnn    
 

    HétfHétfHétfHétfõõõõ    KeddKeddKeddKedd    SzerdaSzerdaSzerdaSzerda    CsütörtökCsütörtökCsütörtökCsütörtök    PéntekPéntekPéntekPéntek    SzombatSzombatSzombatSzombat    VasárnapVasárnapVasárnapVasárnap    

jjjjanuár 2 anuár 2 anuár 2 anuár 2 –––– március  március  március  március 15151515....,,,, ill. ill. ill. ill.    
november 12 november 12 november 12 november 12 –––– december 31 december 31 december 31 december 31....    

közöttközöttközöttközött    

Tárlatvezetés 
csak elõzetes 

idõpontegyez-
tetéssel 

Tárlatvezetés 10:00 és 14:00 órakor, 
illetve elõzetes idõpontegyeztetéssel 

Tárlatvezetés csak elõzetes 
idõpontegyeztetéssel 

mmmmárcius 16árcius 16árcius 16árcius 16    –––– április 30. április 30. április 30. április 30.,,,,    ill. ill. ill. ill. 
ooooktóber 1któber 1któber 1któber 1    ---- nov nov nov november 11. ember 11. ember 11. ember 11. 

közöttközöttközöttközött    

Tárlatvezetés 10:00, 12:00, 14:00 és 16:00 órakor, illetve 
elõzetes idõpontegyeztetéssel 

10:00-17:00 óra között, 
minden egész órában, ill. 

elõzetes idõpont- 
egyeztetéssel 

mmmmájus 1 ájus 1 ájus 1 ájus 1 ---- június 30 június 30 június 30 június 30....,,,, ill.  ill.  ill.  ill. 
szeptember 1 szeptember 1 szeptember 1 szeptember 1 ---- szeptember  szeptember  szeptember  szeptember 

30. között 30. között 30. között 30. között     

10:00-17:00 óra között, minden egész órában, ill. elõzetes idõpontegyeztetéssel 
(az utolsó tárlatvezetés 17:00 órakor indul) 

jjjjúlius 1 és augusztus 31. úlius 1 és augusztus 31. úlius 1 és augusztus 31. úlius 1 és augusztus 31. 
közöttközöttközöttközött    

10:00 – 18:00 óra között, minden egész órában, ill. elõzetes idõpontegyeztetéssel 
(az utolsó tárlatvezetés 18:00 órakor indul)  

magyar nyelvû tárlatvezetés 11:30-, 13:30- és 15:30- kor  

 
 
� A nyitvatartási idõ alatt csoportok részére (min. 10 fõ) elelelelõõõõzetes idzetes idzetes idzetes idõõõõpontegyeztetésselpontegyeztetésselpontegyeztetésselpontegyeztetéssel német, angol, magyar és francia nyelven, kérésrekérésrekérésrekérésre oroszul, 

horvátul és olaszul is lehetséges. 
� A nyitvatartási idõn kívül csoportok részére (min. 10 fõ)  kérésrekérésrekérésrekérésre németül, angolul, magyarul, olaszul, horvátul, oroszul és franciául tárlatvezetés 

lehetséges, csoportonként 25,- euró felár ellenében. A kombinált Esterházy-kastély és a Haydn-ház tálátvezetés 40,- euró  felár ellenében 
rendelhetõ meg. 

� Tárlatvezetés csoportoknak 10 fõ alatt elõzetes idõpontegyeztetéssel pótdíj ellenében lehetséges. 



 

 

    
„Vendégségben az Esterházy udvarban „Vendégségben az Esterházy udvarban „Vendégségben az Esterházy udvarban „Vendégségben az Esterházy udvarban –––– Deluxe“ Deluxe“ Deluxe“ Deluxe“    
Az udvarmester éAz udvarmester éAz udvarmester éAz udvarmester érdekes bepillantásrdekes bepillantásrdekes bepillantásrdekes bepillantást ad a hercegi életmódbat ad a hercegi életmódbat ad a hercegi életmódbat ad a hercegi életmódba é é é és a nemesi társaságbas a nemesi társaságbas a nemesi társaságbas a nemesi társaságba    
Esterházy-kiállítás, Haydn Terem, fogadótermek, kastélykápolna (25 terem) 
A fogadótermek rendelkezésre állása szerint. 
Idõtartam: kb. 90 perc 
Legfeljebb 50 fõ csoportonként 
 
A „Vendégségben az Esterházy udvarban – Deluxe” tárlatvezetés egy körséta az Esterházy-kiállításon, a Haydn Teremben, 
a fogadótermekben és a kastélykápolnában, a vendégek részletes betekintést nyernek az Esterházy udvar egykori életébe. 
 
    

HétfHétfHétfHétfõõõõ    KeddKeddKeddKedd    SzerdaSzerdaSzerdaSzerda    CsütörtökCsütörtökCsütörtökCsütörtök    PéntekPéntekPéntekPéntek    SzombatSzombatSzombatSzombat    VasárnapVasárnapVasárnapVasárnap    

Január 2 Január 2 Január 2 Január 2 ––––december 31. december 31. december 31. december 31. 
közöttközöttközöttközött    

Tárlatvezetés elõzetes idõpontegyeztetéssel 

 
� A nyitvatartási idõ alatt csoportok részére (min. 10 fõ)  tárlatvezetés elelelelõõõõzetes idzetes idzetes idzetes idõõõõpontegyeztetésselpontegyeztetésselpontegyeztetésselpontegyeztetéssel németül, angolul és magyarul 

lehetséges. 
� A nyitvatartási idõn kivül csoportok részére (min. 10 fõ) tárlatvezetés kérésrekérésrekérésrekérésre németül, angolul és magyar nyelven, csoportonként  

25,- euró felár ellenében lehetséges. 
� Tárlatvezetés csoportoknak 10 fõ alatt elõzetes idõpontegyeztetéssel pótdíj ellenében lehetséges. 
 

    
KülönKülönKülönKülönlegeslegeslegesleges    tárlatvezetés és csoportos ajánlatoktárlatvezetés és csoportos ajánlatoktárlatvezetés és csoportos ajánlatoktárlatvezetés és csoportos ajánlatok 200 200 200 2008888----babababannnn    
    
Szívesen felajánlunk csoportos látogatók (min. 10 fõ) számára egy egyénileg összeállított programot. Speciális 
tárlatvezetések, valamint csoportos ajánlatok, amelyek zenei és kulináris élvezeteket tartalmaznak, teszik a látogatást 
különleges élménnyé. 
    
Különleges tárlatvezetésekKülönleges tárlatvezetésekKülönleges tárlatvezetésekKülönleges tárlatvezetések    
    
„A padlás rejt„A padlás rejt„A padlás rejt„A padlás rejtelmei“elmei“elmei“elmei“    
KalandoKalandoKalandoKalandos felfedezs felfedezs felfedezs felfedezõõõõ út út út út rejtett kincsek rejtett kincsek rejtett kincsek rejtett kincsekhezhezhezhez    
Kastélykápolna és padlás 
Idõtartama: kb. 60 perc 
Legfeljebb 30 fõ csoportonként 
 
A Halloween-különleges tárlatvezetés „A padlás rejtelmei“ keretén belül a látogatókat elvezetjük a kastélykápolnába 
Szent Konstantin üvegkoporsójához, majd fel a padlásra a középkori vár maradványaihoz. A különleges tárlatvezetés 
szenzációs bepillantást enged az elfelejtett fûtõfolyosókba és a titokzatos padlásra. Az esti tárlatvezetést egy hercegi 
„denevérkoktél“ teszi felejthetetlenül érdekes kalanddá. 

 
    

HétfHétfHétfHétfõõõõ    KeddKeddKeddKedd    SzerdaSzerdaSzerdaSzerda    CsütörtökCsütörtökCsütörtökCsütörtök    PéntekPéntekPéntekPéntek    SzombatSzombatSzombatSzombat    VasárnapVasárnapVasárnapVasárnap    

OOOOktóber któber któber któber 30303030    ––––    31313131. között. között. között. között    
Tárlatvezetés 18:30 -kor ill. elõzetes idõpontegyeztetéssel 

Október 24 Október 24 Október 24 Október 24 ---- november 11.  november 11.  november 11.  november 11. 
közöttközöttközöttközött    

Tárlatvezetés elõzetes idõpontegyeztetéssel 

 
� Október 24 és november 11. között csoportok részére (min. 10 fõ) elelelelõõõõzetes idzetes idzetes idzetes idõõõõpontegyepontegyepontegyepontegyeztetésselztetésselztetésselztetéssel német és magyar nyelven 

lehetséges. 
� Tárlatvezetés 10 fõ alatti csoportok részére elõzetes idõpontegyeztetéssel és felár ellenében lehetséges. 
� A nyitvatartási idõn kívül csoportok részére (min. 10 fõ) október 24 és november 11. között kérésrekérésrekérésrekérésre német és magyar nyelven 

csoportonként 25,- euró felár ellenében lehetséges. 

 
    



 

 

 

Csoportos ajánlatokCsoportos ajánlatokCsoportos ajánlatokCsoportos ajánlatok    2008200820082008----babababannnn    
 
Csoportoknak 10 fõtõl lehetõséget  nyújtunk, hogy egyedi csomagajánlatot foglaljanak, amellyel a látogatás  az 
Esterházy-kastélyban vagy az eisenstadti Haydn-házban zenés valamint  kulináris ízelítõvel bõvíthetõ. 
 
„Joseph Haydn nyomában“„Joseph Haydn nyomában“„Joseph Haydn nyomában“„Joseph Haydn nyomában“    
Joseph Haydn élete és tevékenysége az Esterházy udvarban 
 
„Esterházy bor„Esterházy bor„Esterházy bor„Esterházy bor----kultúrakultúrakultúrakultúra----élmény“élmény“élmény“élmény“    
A bor és kultúra jelentõsége az Esterházy udvarban 
 
 
A csomagos ajánlatok egyéni összeállítása ill. bõvítése lehetséges. További információ az aktuális ajánlatainkról 
internetes oldalunkon: www.schloss-esterhazy.at található. 
 

    
Kombinált ajánlatok Kombinált ajánlatok Kombinált ajánlatok Kombinált ajánlatok 2008200820082008----babababannnn    
    
KombKombKombKombi I:  ti I:  ti I:  ti I:  tárlatvezetés az Esterházyárlatvezetés az Esterházyárlatvezetés az Esterházyárlatvezetés az Esterházy----kastélkastélkastélkastélyban &yban &yban &yban & az e az e az e az eisenstisenstisenstisenstadti Haydnadti Haydnadti Haydnadti Haydn----ház megtekintése ház megtekintése ház megtekintése ház megtekintése egyénilegegyénilegegyénilegegyénileg    
    
Kombi II:  tKombi II:  tKombi II:  tKombi II:  tárlatárlatárlatárlatvezetés az Esterházyvezetés az Esterházyvezetés az Esterházyvezetés az Esterházy----kastélyban &kastélyban &kastélyban &kastélyban &  tárlatvezetés az  tárlatvezetés az  tárlatvezetés az  tárlatvezetés az e e e eisenstadti Haydnisenstadti Haydnisenstadti Haydnisenstadti Haydn----házbanházbanházbanházban    
    
A kombinált  ajánlat I csoportoknak (min. 10 fõ) elõzetes idõpontegyeztetéssel lehetséges. 
A kombinált  ajánlat II csak elõzetes idõpontegyeztetéssel lehetséges. 

    
 



 

 

BelépBelépBelépBelépõõõõdíjak 2008díjak 2008díjak 2008díjak 2008----babababannnn    
    

Rendszeres tárlatvezetés Rendszeres tárlatvezetés Rendszeres tárlatvezetés Rendszeres tárlatvezetés     
„Vendégségben az Esterházy udvarban“ „Vendégségben az Esterházy udvarban“ „Vendégségben az Esterházy udvarban“ „Vendégségben az Esterházy udvarban“     
� Belépõjegy    6,50 euró 
� Kedvezményes jegy (csoportok 20 fõtõl, diákok, nyugdíjasok)    5,50 euró 
� Családi jegy (szülõk/nagyszülõk legfeljebb 14 éves gyermekekkel)   15,- euró 
 
 
    
„Vendégségben az Esterházy udvarban „Vendégségben az Esterházy udvarban „Vendégségben az Esterházy udvarban „Vendégségben az Esterházy udvarban –––– Deluxe“  Deluxe“  Deluxe“  Deluxe“     
� Belépõjegy    8,- euró 
� Kedvezményes jegy (csoportok 20 fõtõl, diákok, egyetemisták, nyugdíjasok)    7,50 euró 
� Családi jegy (szülõk/nagyszülõk legfeljebb 14 éves gyermekekkel)   17,- euró 
 
 

Különleges tárlatvezetésKülönleges tárlatvezetésKülönleges tárlatvezetésKülönleges tárlatvezetés    
„A padlás rejtelmei“„A padlás rejtelmei“„A padlás rejtelmei“„A padlás rejtelmei“    
� Belépõjegy    7,- euró 
� Kedvezményes jegy (csoportok 20 fõtõl, diákok, nyugdíjasok)    6,50 euró 
� Családi jegy (szülõk/nagyszülõk legfeljebb 14 éves gyermekekkel)   16,- euró 
  

Kombinált ajánlatokKombinált ajánlatokKombinált ajánlatokKombinált ajánlatok    
Kombi I: tárlatvezetKombi I: tárlatvezetKombi I: tárlatvezetKombi I: tárlatvezetés az Esterházy kastélyban & a és az Esterházy kastélyban & a és az Esterházy kastélyban & a és az Esterházy kastélyban & a HaydnHaydnHaydnHaydn----ház megtekintése egyénilegház megtekintése egyénilegház megtekintése egyénilegház megtekintése egyénileg    
� Belépõjegy    9,- euró 
� Kedvezményes jegy (csoportok 20 fõtõl, diákok, nyugdíjasok)    8,- euró 
� Családi jegy (szülõk/nagyszülõk legfeljebb 14 éves gyermekekkel)   20,- euró 
 
Kombi II: Esterházy kastély & aKombi II: Esterházy kastély & aKombi II: Esterházy kastély & aKombi II: Esterházy kastély & a Haydn Haydn Haydn Haydn----ház tárlatvezetésselház tárlatvezetésselház tárlatvezetésselház tárlatvezetéssel    
� Belépõjegy    9,- euró 
� Kedvezményes jegy (csoportok 20 fõtõl, diákok, nyugdíjasok)    8,- euró 
� Családi jegy (szülõk/nagyszülõk legfeljebb 14 éves gyermekekkel)   20,- euró 
� Felár csoportoknak 9:00 -17:00 óra között   25,- euró 
� Felár csoportoknak 17:00 óra után  40,- euró 
A kombi ajánlat I csoportoknak (min.10 fõ) elõzetes idõpontegyeztetéssel lehetséges. 
A kombi ajánlat II csak elõzetes idõpontegyeztetéssel lehetséges. 

_______________________________________________________________________ 
    

 Nyitvatartási idNyitvatartási idNyitvatartási idNyitvatartási idõõõõ 2008 2008 2008 2008----babababannnn    
InformációInformációInformációInformáció /  /  /  / AjándékboltAjándékboltAjándékboltAjándékbolt / J / J / J / Jegyeladásegyeladásegyeladásegyeladás    
    
    HétfHétfHétfHétfõõõõ    KeddKeddKeddKedd    SzerdaSzerdaSzerdaSzerda    CsütörtökCsütörtökCsütörtökCsütörtök    PéntekPéntekPéntekPéntek    SzombatSzombatSzombatSzombat    VasárnapVasárnapVasárnapVasárnap    

január 2január 2január 2január 2    –––– március 15 március 15 március 15 március 15...., , , , ill.ill.ill.ill.    
november 12november 12november 12november 12    ––––    

 december 31. között december 31. között december 31. között december 31. között    
9:00 -17:00 óra  

9:00 - 15:00 
óra 

zárva 

március 16március 16március 16március 16        ––––        
november 11.  közöttnovember 11.  közöttnovember 11.  közöttnovember 11.  között    

                                                     8:30 - 18:00 óra  

2008200820082008. december 24. december 24. december 24. december 24 és 26 és 26 és 26 és 26.... között, valamint 2009200920092009. január 1. január 1. január 1. január 1-én zárva. 

 
 
 
 
A módosítás jogát fenntartjuk 
 

    


