
 

 

 
Kedves Partnerünk! 
 
Az örökségattrakciók az állandóságot képviselik egy folyamatosan változó világban, ezért 
globalizált és uniformalizálódó napjainkban komoly vonzerıvel rendelkeznek. Az 
örökségturizmus, illetve az örökséghez valamilyen módon kapcsolódó szabadidı - eltöltés az 
elmúlt évtizedek legdinamikusabban fejlıdı jelenségei közé tartoznak, mellyel kapcsolatban 
felmerül az örökségmenedzsment nagy dilemmája: konzerválva megırizni, vagy fejlesztve, 
dinamikusan bemutatni az ide látogatóknak. 
 
Az Esterházy- kastély menedzsmentje az utóbbi elgondolás mentén kulturális turisztikai 
attrakciók fejlesztésével, látogatóbarát termékek, szolgáltatások kialakításával és a jövıbeni 
partnerek együttmőködésével szeretné bemutatni Magyarország legszebb barokk kastélyát, 
az Esterházy örökség egyik ékkövét a fertıdi Esterházy-kastélyt. 
 
Bízunk benne, hogy rendezvényünk az elsı mérföldkı a partnerekkel történı folyamatos 
együttmőködésben és az Önök szervezete is szívesen kapcsolódik kezdeményezésünkhöz! 
 
 
 

 
AZ ESTERHÁZY – KASTÉLY HASZNOSÍTÁSA 

 
 
A KASTÉLY, MINT EXKLUZÍV RENDEZVÉNY- ÉS ESKÜVİI HELYSZÍN: 
 
Mindazok számára, akik tanácskozni szeretnének, vagy egy különleges alkalomhoz keresnek 
megfelelı helyszínt, ajánljuk a kastély kivételes szépségő és felújított emeleti dísztermét és a 
zenetermet. A kisebb exkluzív rendezvényekhez a földszinti Sala Terrena és a nyári ebédlı 
ideális helyszín. Kültéri rendezvényekhez ajánljuk a felújított díszkertet, vagy a kastélyparkot.  
 
A díszterek a felsoroltakon kívül eseti jelleggel és megbeszélés szerint alkalmasak idıszaki 
kiállítások rendezésére, színházi elıadások, történelmi szituációs játékok, múzeumpedagógiai 
foglakozások megtartására. Szintén eseti jelleggel filmfelvétel, fotózás is megoldható. 
 
 

  



 

 

Földszint termek:  
 

HELYSZÍN: ALAPTERÜLET: DÍJ: 
 

RENDELTETÉSI CÉL: 
 

Nyári ebédlı 140 m2 130.000 Ft/óra 

Állófogadás, ültetett 
gálavacsora. 
Kihelyezett üzleti 
találkozók, ülések. 

Sala Terrena 175 m2 180.000 Ft/óra 

Ünnepélyes 
találkozók, 
születésnap, 
díjátadás. 

Pálmaház 370 m2 150.000 Ft/óra 

Bálok, esküvık utáni 
ültetett zenés 
rendezvény 
étkezéssel. Gyermek 
kézmőves 
rendezvények, zenei 
és táncos 
mesterkurzusok. 
Kihelyezett üzleti 
találkozók, ülések, 
konferenciák. 

Kastélykápolna - 100.000 Ft/óra 
 
Esküvıi helyszín 
 

 
Emelet: 
 

HELYSZÍN: ALAPTERÜLET: DÍJ: 
 

RENDELTETÉSI CÉL: 
 

Zeneterem 150 m2 180.000 Ft/óra 

Zenei rendezvények, 
koncertek. 
Konferenciák, 
tanácskozások, 
kihelyezett üzleti 
találkozók, ülések. 

Díszterem 177 m2 220.000 Ft/óra 

Exkluzív és 
ünnepélyes 
rendezvények.  
Konferenciák, 
tanácskozások, 
kihelyezett üzleti 
találkozók, ülések. 

Zeneszalon 72 m2 50.000 Ft/óra 

Kisebb létszámú 
kihelyezett üzleti 
találkozók, ülések, 
konferenciák. 



 

 

KASTÉLYSZÁLLÓ *** 
 
Az Esterházy kastély tágas, nagy alapterülető lakosztályaival várja a pihenésre, kikapcsolódásra 
vágyó vendégeket. Kínálatunkban megtalálhatóak a kétszemélyes és a négyszemélyes „családi” 
lakosztályok, valamint az egyszerőbb, két ágyas szobák is.  
 
A lakosztályok és a szobák, valamint az aktuális árlista megtekinthetıek a www.eszterhaza.hu 
oldalon. 
 
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK: 
A kastély kávézóját és teázóját, valamint a Gránátos házakat az Esterházy – kastély fenntartója a 
Mőemlékek Nemzeti Gondnoksága bérbeadással hasznosítja. 
 

 
 

       
 
 

 
 



 

 

 
ESTERHÁZY-KASTÉLY  

2012. ÉVI PROGRAMJAI ÉS RENDEZVÉNYEI 
 
A fertıdi Esterházy- kastélyban nem csak azért ünnepi év a 2012-es esztendı, mert az Európai 
Unió támogatásával Eszterháza részben visszanyerte eredeti szépségét, hanem azért is, mert 
éppen 250 éve annak, hogy Esterházy „Fényes” Miklós herceg megkezdte a mővészeteknek 
otthont adó rezidenciájának építését. A jubileumot az ünnepi év különleges programjai mellett 
a megújulással ünnepli Magyarország legszebb barokk kastélya. 

 
2012. április 8. : Húsvét a kastélyban 
Az Esterházy–kastély életében immár évtizedes hagyománya van a családi programoknak és 
annak, hogy az Esterházy örökséget a gyermekek élményszerően ismerjék meg. A 
Húsvétvasárnap Eszterházán a gyerekeké. Gipszfestés, tojásdíszítés, nyuszi készítés és más 
kézmőves foglalkozások segítségével szebbnél szebb ajándékok készülnek szülıknek, 
nagyszülıknek. 
 
2012. április 18. :  Mőemléki világnap 
A Mőemléki Világnap alkalmából az ország különleges mőemlékei, kiállítóhelyei nyitják 
meg kapuikat a látogatók elıtt díjmentesen vagy jelképes, 110 forintos belépıjeggyel. A 
Mőemlékek Nemzeti Gondnoksága 2010-ben másodszor hirdette meg a Mőemléki Világnapot, 
amelyhez a Magyar Turizmus Zrt. idén is kapcsolódott. 
 
2012. április 25. : III. Regionális Furulyaverseny 
A fertıdi Joseph Haydn Zeneiskola szervezésében, a Pálmaházban. 
 
2012. május 9. :  Átadási Ünnepség  
A barokk hagyományokhoz és az egykor a kastélyban élt és alkotott világhírő zeneszerzı, 
Joseph Haydn örökségéhez méltó ünnepi hangversennyel és fogadással köszöntötte a 
Mőemlékek Nemzeti Gondoksága a felújítás elsı ütemének befejezését. Az ünnepség keretében 
Haydn D-dúr versenymő fortepianóra és zenekarra címő mővét Somlai Petra, Junior Prima 
Primissima-díjas, valamint 2010-ben a kontinens legrangosabb nemzetközi fortepianó-
versenyén, Brugge-ben elsı helyezést elért fiatal mővésznı és a korabeli hangszereken 
megszólaló Orfeo zenekar adta elı, Vashegyi György, Liszt-díjas karmester vezényletével. Kora 
délután az Esterházy-család feje, Herceg Esterházy Antal nyitotta meg az „İk is voltak 
gyerekek” címmel arisztokrata gyermekportrékból rendezett kiállítást, majd ezt követıen a több 
mint száz vendég exkluzív vezetéssel megtekinthette Eszterháza csodálatosan felújított termeit 
és díszudvarát is.  
 
2012. május 12. : Kishercegi bál  
A fertıdi nagycsoportos óvodásoknak rendezett bál a kastély dísztermében.  
 
2012. május 19. : Világörökség Nap 
A Fertı-táj Világörökség Egyesület 2012-ben is megrendezi a világörökség napját, melyet 
minden évben abból az alkalomból tartunk, hogy 2003. májusában Eszterházán adták át az 
UNESCO képviselıi hivatalosan a világörökségi címet a tájnak. A programok hagyományosan 
felölelik a 10 tóparti települést és megannyi élményt kínálnak felnıttnek, gyereknek, 
kerékpárosnak és autóval érkezıknek. Idén a programot a soproni Autó-Motor Veterán Klub 
Fertı-táj Világörökség Rallye-vel színesíti, így a programok mellett oldtimer autókban is 
gyönyörködhet a látogató. 
 



 

 

 
2012. június 8. : Tanévzáró hangverseny  
A fertıdi Joseph Haydn Zeneiskola szervezésében. 
 
2012. június 10.: Cziráky Margit díj  
Díjátadó ünnepély a Bagatell alapítvány szervezésében a Zeneszalonban. 
 
2012. június 15. : Fontegara Blockflöte együttes koncertje 
 
2012. június 16. : Múzeumok éjszakája 
Az egykori Esterházy–győjtemény egyik legszebb darabját, Raffaello Santi 1508-ban festett 
Esterházy Madonnáját a Szépmővészeti Múzeum ırzi. A remekmő a 2012. évi Múzeumok 
Éjszakáján egyetlen megismételhetetlen alkalommal az Esterházy–kastélyban kerül bemutatásra 
a nagyközönség számára. Az Esterházy Madonna „vendégeskedése” a fertıdi kastélyban a 
múzeumi ünnep délutánján kezdıdik azzal, hogy a Szépmővészeti Múzeumban a képet 
kiemelik az állandó kiállításból és a megfelelı biztonsági kísérettel Fertıdre szállítják. Itt a 
helyreállított pazar díszteremben kerül kiállításra a következı nap reggeléig, amikor is 
„elbúcsúzva” a kastélytól visszaszállítják Budapestre. 
 
2012. június 16.-24. Régi Zenei Napok 
27 év után a Filharmónia új helyszínen, Magyarország legszebb megújuló barokk kastélyában, a 
fertıdi Esterházy Kastélyban rendezi meg az ország elsı és legrangosabb régi zenei fesztiválját, 
a Régi Zenei Napokat 2012. június 16. és 23. között. A rendezvényhez hagyományosan 
kapcsolódó mesterkurzusok az idei évben: az ének, hegedő, csembaló, kamarazene és 
historikus táncok. 
 
2012. június 29 – július 8. XVIII. Haydn-fesztivál  

A Budapesti Vonósok kamarazenekar Haydn Fesztiváljának immár 18. alkalommal adnak 
otthont a fertıdi Esterházy-kastély pazarul felújított dísztermei. A 2012. június 29 és július 8. 
közötti koncertsorozat témája idén: Haydn és a franciák. A fesztivál programjában szereplı 
hangversenyeken Debussy, Ravel, Charpentier, Mouret, Loeillet, Bizet, Dukas, Satie, Saint- 
Saens, Michel és persze Haydn zenéjében gyönyörködhetnek a zenerajongók. 
 
2012. szeptember 1. : Terézia-bál 
 
2012. október 1. : Zene világnapi hangverseny  
a fertıdi Joseph Haydn Zeneiskola szervezésében a Díszteremben 
 
2012. december 8.  : Miklós-nap  
Mikulás várása a kastélyparkban, kézmőves foglalkozás a Pálmaházban 
 
2012. december 21. : Karácsonyi koncert  
A Szent András kamarakórus közremőködésével a kastélykápolnában. 
 

Kapcsolattartó:: 
Pölhös Ildikó, turisztikai vezetı 
Esterházy - kastély 
Fertıd, J. Haydn u.2. 
Tel.: 99/ 537-640,  
polhos.ildiko@gmail.com,  
mobil: 06 20 669 2424  
 

 


