
ESTERHÁZY-�STÉLY
– FERTŐD-ESZTERHÁZA –

múzeum-
pedagógia

a fertődi Esterházy-kastélyban
óvodás, általános- és középiskolás, 
valamint felnőtt csoportok részére

Eszterházi
Vigasságok

www.eszterhaza.hu

felnőtt korosztály számára
minimális létszám: 20 fő/csoport

Barokk konyha: kreatív foglalkozás
Kosztümös kastélylátogatás
Piknik a Pálmajorban
Barokk színháztörténeti túra (Marionettszínház, 
Pietro Travaglia kiállítás, körpanorámás vetítés)
Menüett tanulás
Parkséta: Bagatell, Levendulaliget, Rózsakert 
(évszaktól függően)

egész napos program (kb. 6 óra)

Érdeklődés esetén örömmel állítunk össze 
egyedi ajánlatokat is.
Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel,
keressenek minket bizalommal:
e-mail: muzeumpedagogia@eszterhaza.hu
tel.: +36 30 244 7335

Szeretettel várjuk Önöket Eszterházán!
Esterházy-kastély

H-9431 Fertőd,  J. Haydn út 2.
E-mail: info@eszterhaza.hu

Tel: (+36) 99 537 640  
www.eszterhaza.hu

GPS koordináták: É 47,62164 | K 16,87166

Csapatépítő program: 5500 Ft/fő
Pedagógus program: 3500 Ft/fő
Nyugdíjas program: 4000 Ft/fő

A jegyár tartalmazza a kastélymúzeum belépőjegyárát.

ESTERHÁZY-�STÉLY
– FERTŐD-ESZTERHÁZA –

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 
Közhasznú Nonprofit Kft.

múzeumpedagógiai programajánlata
ÓVODÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLÁS,

KÖZÉPISKOLÁS CSOPORTOK (OSZTÁLYOK)
VALAMINT PEDAGÓGUSOK, ÓVODAPEDAGÓGUSOK,

FELNŐTT CSOPORTOK részére
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Magyar Versailles ‒ kastélylátogatás anekdotákkal fűsze-
rezve

Ha jó operát akarok látni... ‒  barokk színháztörténeti túra

Chinoiserie stílus ‒ kínai teaszertartás és kalligráfia

„A mulatóerdő titka” ‒ hátizsákos kalandtúra a kastély- 
parkban (időjárás függvényében) 

Tündérbirodalom ‒ kosztümös kastélylátogatás

Kishercegi bál ‒ menüett tanulás 

„A mulatóerdő titka” ‒ hátizsákos kalandtúra a kastélypark-
ban (időjárás függvényében)

REMEKművek ‒ kreatív foglalkozás

Mesélő kastély
‒ kosztümös 
kastélylátogatás

Időutazás
‒ körpanorámás vetítés

Meseműhely
‒ tündérkellékek készítése

A barokk íróasztal
titka

A barokk zenélodoboz
titka

középiskolás korosztály számára
minimális létszám: 15 fő/csoport

Tündér-
séta

1.

2.

3.

óvódás korosztály
számára

általános iskolás korosztály számára
minimális létszám: 15 fő/csoport

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.
4.

Éttermi ebéd vagy piknik a Pálmajorban ‒ opcionális
(A program díja nem tartalmazza az ebéd árát.)

Éttermi ebéd vagy piknik a Pálmajorban ‒ opcionális
(A program díja nem tartalmazza az ebéd árát.)

Egész napos program díja: 3500 Ft/fő Egész napos program díja: 3500 Ft/fő

minimum 15 fő/csoport

Program díja: 2000 Ft/fő
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