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A gyermek és a környezetvédelem 
CSALOGÁNY TÁBOR 
 
 
Sopronhoz és Fertődhöz közel Csapodon, erdő mellett, festői környezetben kínálunk 

kulturált téglaépületekben szálláslehetőséget nyári táborozáshoz maximum 40 fős 
gyermekcsoportok, közösségek részére májustól szeptemberig. 

Csapod erdővel körülvett 600 lelkes kis falu a Kisalföld dél-nyugati részén, közel 
Sopronhoz, Fertődhöz és Kőszeghez. 

Csendes, nyugodt környezetben épült táborunk területén három épület található. A 
középső épület egy jól felszerelt konyha, amely akár önellátásra is alkalmas. 

A harmadik épület szobái 3, 9 és 18 férőhelyesek. 
A füves, parkosított udvaron játszóteret alakítottak ki a legkisebbek számára. A telek 

hátsó részében kapott helyet a sportpálya és a tűzrakóhely, tábortűz, szalonnasütés, 
bográcsozás céljára. 

 
KIRÁNDULÁSI LEHETŐSÉGEK, KULTURÁLIS PROGRAMOK 
Sopron: Ebben a hangulatos városban szinte minden megtalálható: a történelmi belső 

városrész romantikus utcasorai, gótikus, barokk és reneszánsz építészeti ritkaságok, sok féle 
múzeum, a Lövérek alpesi levegője. 

Fertőrákos: Fő nevezetessége a Kőfejtő. Különleges látványosság a 10-12 m magas, 
kitűnő akusztikájú barlang, ahol nyaranta színházi előadásokat tartanak. A községben 
kristálymúzeum, valamint gyalogos és kerékpáros határátkelő található. 

Fertőszéplak: Falumúzeumának házai a múlt század végén épített valódi mestermunkák. 
Kéttornyú barokk templomát és a mellette lévő kálváriákat a Széchenyi család építette. 

Fertőd: Meghatározó látványossága az Eszterházy Miklós herceg által építtetett kastély, 
melyeta „magyarVersailles”-ként is emlegetnek. Itt tevékenykedett Joseph Haydn. Ennek 
emlékei a kastélyban és a Muzsikaházban tekinthetők meg. 

Kapuvár: A honfoglalás idején ez a gyepürendszer megerősített kapuja. A vár helyén 
épült kastélyban kapott helyett a Rábaközi Múzeum. Kiállításai a térség évtizedes múltjába, 
századokkal ezelőtt még élő hagyományaiba kalauzolják a látogatót. 

Nagycenk: Fő nevezetessége a kora klasszicizmus stílusában épült Széchenyi kastély, 
amelyben a legnagyobb magyar emlékmúzeumát rendezték be. A mauzóleumban hamvainál 
tisztleghetünk emléke előtt. A kastéllyal szemben kapott helyet a mozdonyskanzen. 

Kőszeg: Az Alpokalja ékszerdoboza, számtalan művészettörténeti emlékkel. A Jurisics 
várban korabeli fegyverek, tárgyak, várostörténeti emlékek, régészeti leletek találhatók. 

Sárvár: A várban működik a Nádasdy Ferenc Múzeum, ahol ritka irodalmi és 
fegyvertörténeti emlékeket őriznek. 

 
TERMÉSZETISMERETI PROGRAMOK: 
Soproni-hegység: Károly-kilátó, gyalogtúrák jelzett turista útvonalakon 
Sarród, Kócsagvár: időszakos és állandó kiállítások megtekintése, Fertő-táj, szikes tavak, 

szikes puszta élővilága, kenutúra védett területen szakvezetővel, kerékpártúra, 
kerékpárkölcsönzés. 

Dél-Hanság: Hanság élővilága kiállítás Öntésmajorban, Esterházy Madárvárta, égerláp, 
erdők, Király-tó élővilága (szakvezetővel). 
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Csapod: gyalogtúrák: cserek, tölgyesek, fenyvesek növény- és állatvilága, 
szeptemberben szarvasbőgés, ősi magyar háziállatok (szürkemarha, racka juh, nóniusz 
lovak), nagy üzemi vadgazdálkodás (Göbösmajor), lovasprogramok. 

Kőszegi-hegység: gyalogtúrák jelzett turista útvonalakon (Írottkő, Hétforrás) 
Fürdési lehetőségek: Fertő tó Fertőrákosnál, Strand: Hegykő, Petőháza, Kapuvár, Bük 


