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Kõszeg és Szombathely környéke, az Alpokalja az ország egyik legnépszerûbb kirándulási célpontja.
Dunántúl legmagasabb hegysége, a Kõszegi-hegység lábánál fekvõ Kõszeg vitathatatlanul Magyarország
egyik legszebb kisvárosa, szinte érintetlenül fennmaradt, középkori hangulatú belvárosával, legendás
várával, színvonalas szállásaival és vendéglátóhelyeivel.
Kõszeg leghíresebb látnivalója a közelmúltban teljesen felújított, híres Jurisics-vár, és a város fõtere, a
Jurisics tér bájos, ódon hangulatú házaival, kétségkívül hazánk egyik legcsodásabb kisvárosi fõtere.
A határon átnyúló Kõszegi-hegység az osztrák-magyar Írottkõ Natúrpark része, ahol a bakancsos turisták
igazán elemükben érezhetik magukat a kitûnõen jelzett turistautakkal átszõtt, már-már alpesi hangulatú
hegyek között. Számos népszerû kirándulóhely vonzza a látogatókat, a legmagasabb ponttól, a határ által
kettészelt, kilátó koronázta Írottkõtõl, a bájos Szent Vid kápolnán, a Hétvezér forráson át a gyönyörû
panorámájú kõszegi Kálvária-hegyig.
A hegység lábánál megbújó kis falvak is számos szép látnivalóval büszkélkedhetnek, a rusztikus cáki
pincesor, a bozsoki Sibrik-kastély, a velemi vízimalom mind megannyi érdekes célpont.
A hegység osztrák oldala is bõvelkedik szép helyekben, a legnépszerûbb nevezetesség, a fenséges
erdõben, egy sziklacsúcson magasodó, Léka büszke lovagvára. A várak kedvelõi további szépségeket
találhatnak Borostyánkõn, illetve Városszalónakon. Máriafalvát pedig csodálatos késõ gótikus temploma
miatt érdemes felkeresni.
Visszatérve a magyar oldalra, a környék legnagyobb városa Szombathely elsõsorban kitûnõ családbarát
programjai miatt vonzó célpont, a helyi népi építészetet pedig egy helyen tudjuk megismerni a Vasi
Múzeumfalu skanzenban.
Szombathelytõl délre igazi idõutazást tehetünk a középkorba, az ország talán legismertebb román kori
temploma, a jáki templom sokak számára ismert, de a szintén Árpád-kori csempeszkopácsi templom igazi
rejtett kincs. Sárváron, az impozáns Nádasdy-vár kínál középkori élményeket, a Kám melletti varázslatos
Jeli arborétum pedig vitathatatlanul az ország legszebb botanikus kertje, fõleg a csodaszép rododendronok
virágzása idején.
Végül, de nem utolsósorban három fantasztikusan felszerelt, minden igényt kielégítõ fürdõkomplexum nyújt
elsõ osztályú vízi élményeket. Sárvár, a Termálkristály hazája, kitûnõen ötvözi a csendes kikapcsolódást az
önfeledt családi lubickolással, Bükfürdõ, hazánk egyik legnagyobb gyógy- és élményfürdõje minden
korosztály részére tökéletes, és az osztrák oldalon, a nagy kedvenc, Bad Lutzmannsburg, (Locsmánd)
pedig a megtestesült mennyország a gyerekek számára.
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