A környék látnivalói:
1. Fertő-Hanság Nemzeti Park és a Fertőparti világörökség: Közép-Európa egyik legkülönlegesebb
"vadvízországába" csöppenünk. Először 1199-ben említi egy oklevél a Fertő tavat. nagyobb része
Ausztriához tartozik, magyarországi területe 82 km². Átlagos mélysége 60-70 cm, de a legmélyebb
pontján is csak 160 cm-es a víz. A tavat változatos táj veszi körül és része a közel 20 ezer hektáros FertőHanság Nemzeti Parknak. 300 fészkelő, illetve átvonuló madárfajt figyelhetünk meg itt, magában a tóban
mintegy 30 halfajta él. Vizében élvezet a fürdés, de csónakázni, vitorlázni, télen pedig korcsolyázni lehet
a jégen. A Fertő-táj megőrzött építészeti egységét, a a Fertő tó nádövezetét, egydeülállóan gazdag madár
és állatvilágát 2001. évben az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította

2.

Fertődi Esterházy kastély Kapuvártól 20 km-re található. Az épületegyüttest a "Magyar
Versailles"-nak is szokták nevezni, ahol Joseph Haydn működése nyomán csodálatos ünnepségek
, európai hírű előadások, hangversenyek színhelye volt. Az angol típusú parkban a centrumból
sugár irányba szétágazó utak végpontjain valaha szobor vagy kápolna állott. A Fertődi Állandó
Kiállítás Haydn egykori rezidenciáján az egyik legszebb barokk épületben a Muzsika házban
található.

3. Széchenyi kastély Nagycenken: A település fő nevezetessége a korai klasszicizmus stílusában
épült Széchenyi-kastély. Ma az épület a Széchenyi István Emlékmúzeumnak, szállodának,
kávéháznak valamint ménes-telepnek és lovas-iskolának ad otthont. Az 1970-es években
mozdony-skanzent hoztak létre, a kis mozdonyok múzeumi darabok, de hasonló korú és nagyságú
társuk, a Széchenyi István Múzeumvasút végigzakatol a Fertő menti tájon.

4.

Mihályi Dőry-kastélyszálló: Kapuvártól 11 km-re fekszik. A község idegenforgalmi
látványosságai közül kiemelkedik a Dőry kastély. Falai a 900-as évek elejéről származó
erődítményen nyugszanak. Ládonyi Demeter 1570-körül építette, a korábban fából készült kúria
helyébe. Majd 1860-tól Dőry Miklós volt tulajdonosa, aki a századvég romantikus szellemének
megfelelően új külsőt adott az épületnek. A hagyomány szerint 1440. nyarán itt talált menedéket
Visegrádról Bécs felé tartva Erzsébet királyné és kísérete, aki a szent koronát egy odvas fába
rejtette el. A kastély vonzerejét növeli a Kis-Rába által kettészelt 2 ha nagyságú védett park.

5. Balf és Hegykő gyógyfürdői: Soprontól mintegy 6 km-re a Fertő tó mellett fekvő Balf és a közeli
Hegykő egyaránt gyógyfürdőjéről nevezetes. A Balfi ásványvíz ugyancsak innen származik.
6. Sopron az ország egyik legősibb ékszervárosa. Mindezek mellett a 23 állandó kiállítása miatt
nevezik múzeumvárosnak is. Magyarország kapuja a nyugat felé, egyben a környék kulturális
központja. Mindezek mellett Sopronban a szőlő és a borkultúra több, mint 2000 éves.
Magyarország történelmi borvidékei közé tartozik, melyért méltán viseli a "Szőlő és a bor városa"
címet is.

Lébény román kori bencés kolostor: A bencés rend tagjai alapították a kolostort 1208-ban,
ehhez építették hozzá a XIII. század elején Magyarország egyik legnagyobb és legértékesebb
román kori emlékét, az apátsági templomot.
8. A Hansági-főcsatornán átívelő 7 méter hosszú és 2 méter széles fából készült Andaui híd ma
történelmi emlékhely és ideiglenes határátlépő is. Vele kezdődik a mintegy
9 km hosszú
"menekülők útja", amelyen először 1947-48-ban az elűzött németek, majd 1956-ban a
forradalom után 200.000 magyar menekült Ausztriába. A hidat a szovjetek kétszer is
7.

felrobbantották, így a mai már csak emlék. Az út mentén az erőszak, a kirekesztés és a gyűlölet
ellen szóló szobor-alkotások kerültek kiállításra az osztrák oldalon. Kapuvárról a híd egy 15 km
hosszú kerékpáros úton közelíthető meg, amely feltárja a hansági lápi erdők érintetlen természeti
értékeit.

9.

Győrt a fontos közlekedési és földrajzi elhelyezkedése miatt szokás a találkozások és a vizek
városának is nevezni, hiszen itt folyik össze a Marcal, a Rábca, a Rába, és a Mosoni-Duna. A
településre sugár irányból összefutó utak észak felől Szlovákiát, nyugatról Ausztriát, délről a
Balatont kelet felől pedig Budapestet kötik a Kisalföld szívéhez. Az egykor vásártartási és
árumegállítási joggal rendelkező város fokozatosan vált a nyugati irányú kereskedelem, majd
később a gazdaság központjává. Magyarország műemlékekben második leggazdagabb vidéki
városa a barokk belváros rekonstrukciójának elismeréséül elnyerte a műemlékvédelem Európa
díját. A Győri Balett, a Győri Nemzeti Színház társulata és a Győri Filharmónikus zenekar évadról
évadra felejthetetlen művészi élményekkel ajándékozza meg a lelkes közönségét.

10. Fertőrákos barlangszínház: A Fertőrákos kőfejtőjéből származó lajtamészkőből számos bécsi és
soproni palota épült. Egyiptomi sziklasírokra emlékeztető hatalmas, föld alatti termek késztetik
ma ámulatra a látogatót, aki nyaranta operaelőadásokban is gyönyörködhet itt, hiszen az
akkusztikája fantasztikus ezen belső kialakított színházteremnek. A kőfejtő dombjáról pedig a
Fertő tó panorámáját csodálhatják meg az ide látogatók.

11. Szigetköz élővilága: Hazánk legnagyobb szigetét a Nagy-, és a Mosoni Duna körülölelte
Szigetközt a Duna ajándékának is szokták nevezni. A Kapuvártól mintegy 50 km-re terülő
tájegység kedvező teret biztosít a vízi túrák, a horgászat, a lovastúra kedvelői számára.

