STUDY TOUR
SZOMBATHELY-BÜKFÜRDŐ-LÉKA VÁRA
2019. NOVEMBER 13.
AZ ELMÚLT KONFERENCIÁINK ALKALMÁVAL NAGY SIKERT ARATOTT "BEST PRACTISE" ELNEVEZÉSŰ
PROGRAMELEMÜNK. EZÚTTAL ARRA GONDOLTUNK, HOGY NE CSAK BESZÉLGESSÜNK A JÓ (ÉS ESETEKBEN ROSSZ)
PÉLDÁKRÓL, HANEM A GYAKORLATBAN IS TEKINTSÜK MEG AZOKAT A DESZTINÁCIÓKAT, AKIK ÉLEN JÁRNAK,
AKIKTŐL VAN MIT TANULNUNK, ÉS AKIKKEL VAN MIRŐL BESZÉLGETNÜNK…

Study tour sorozatunk első állomásaként Szombathelyre és Bükfürdőre esett a választásunk –
különböző okok miatt. A szombathelyiek büszkék arra, hogy római alapítású, 2000 éves város
lakosai. A római múltból azonban relatíve kevés megmutatható örökség maradt rájuk. Bár a
rendszerváltás óta is több, szakmailag jelentős ásatás történt a szemük előtt, ezek eredménye is
csak részlegesen jutott el az itt élőkhöz. Ezért közösen arra gondoltunk, hogy megmutatjuk
nektek, mit rejt a föld a város alatt, így szeretettel hívunk benneteket Savaria underground
programra. Léka középkori vára (Ausztria) is a múltat mutatja be, példamutatóan komplex
módon. Bükfürdő sajnos nem rendelkezik gazdag történelemmel, csupán kiemelkedő turisztikai
teljesítménnyel :) Erről mi is meggyőződhetünk: forralt boros, kisvonatos városnézéssel tekintjük
meg a desztinációt, melyet helyi turisztikai szereplőkkel közös, helyi termékes uzsonna és
borkóstoló követ.

Tartsatok ti is velünk, nézzük meg együtt az átgondolt és összehangolt termékfejlesztésben rejlő
lehetőségeket!

RÉSZLETES PROGRAM:
TALÁLKOZÓ: 2019. NOVEMBER 13. 10.00 SZOMBATHELY
SZOMBATHELY
 A 2000 éves, római alapítású városban számtalan látnivaló található. Mi ezek közül elsőként




a Iseum Savariense-ben - Savaria Underground kiállítást tekintjük meg
Leereszkedünk talajszint alá egy római víz-és csatornarendszer belsejébe
Kriptalátogatást teszünk a Szent Márton templomban
Ezt követően elköltjük ebédünket a Daniel&Freré étteremben - Szent Márton havának
bűvöletében. Itt lehetőségünk nyílik a helyi turisztikai szereplőkkel történő kötetlen
beszélgetésre is.

LÉKA VÁRA (AUSZTRIA)
 Szombathelyről busszal indulunk rövid ausztriai látogatásunkra. A romantikus középkori

várat romos állapotából állították helyre. Sajátossága, hogy KOMPLEX középkori
élményeket kínál: minden célcsoport megtalálja a neki való programot. Kiállításaik,
rendezvényeik mellett szálloda és várétterem is megtalálható. Szakmai vezetéssel tekintjük
meg, és értjük meg a termékfejlesztés legfontosabb momentumait.
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BÜKFÜRDŐ
 Léka várából indulunk a BBKTE bükfürdői Tourinfo pontjához, ahol találkozunk a TDM





szervezet munkatársaival
Forralt boros, kisvonatos városnézésünk alkalmával érintjük az alábbi
látnivalókat: Sportpark – Kneipp Park – Kristály Torony– Bük városközpont + Koczán ház –
Répcementi Tanösvény – Tourinform iroda – Napsugár Játszópark
Helyi termékes uzsonnán veszünk részt, ahol mind a helyi termelők, mind pedig az idei évi
"Bük város bora" nyertesével, a csepregi Vinora Borház képviselőjével találkozunk
Utunk végeztével (kb 18.30) busszal indulunk vissza Szombathelyre

RÉSZVÉTELI DÍJ: 15.500 Ft+áfa/fő.
A díj tartalmazza az ebédet, a belépőket, a helyi termékes uzsonnát és borkóstolót,
valamint a busz költségeit is.
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