
3 Határlos

RÁBA-VÖLGYE „CISZTER” KILÁTÓ ÉS

TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS PONT KIALAKÍTÁSA A

CSÖRÖTNEKI SZŐLŐHEGYEN.

BAU DES ZISTERZIENSER-AUSSICHTSTURMS UND

TOURISTENINFORMATIONSPUNKTES AUF DEM

WEINBERG IN CSÖRÖTNEK
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A projekt átfogó célja:

Az egykori ciszter uradalom részét képező közös osztrák-magyar 

Rába-völgy turisztikai kínálatának bővítése a Csörötneki Szőlőhegyen

Erweiterung des Tourismusangebotes auf dem Weinberg in Csörötnek

im gemeinsamen österreichisch-ungarischen Raabtal als Teil der 

ehemaligen Zisterzienserherrschaft  



Tevékenységek:

Infrastrukturális fejlesztés:

 A Rába völgye gyümölcsút tematikus túraútvonal egyik meghatározó állomásán – a 
Csörötneki Szőlőhegyen – annak központi részén egy a térségbe érkező turistákat 
maradéktalanul kiszolgáló turisztikai fogadóépület információs pont kialakítása. 

 A turisztikai fogadótérrel egybeépülve egy 4 szintes 16,31 m magas kilátó kerül 

kialakításra. 
Tätigkeiten:

Infrastrukturelle Investition:

 Ziel der Investition ist der Bau eines Empfangsgebäudes für Touristen 
im Zentrum einer der wichtigsten Stationen des thematischen 
Wanderweges der Obststraße des Raabtals – auf dem Weinberg in 
Csörötnek 

 Mit dem Empfangsraum für Touristen verbunden wird ein 
viergeschossiger, erdbebensicherer 16,31 m hoher Aussichtsturm 
gebaut. 
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 A beruházás illeszkedik a projekt határon átnyúló turisztikai programkínálatot bővítő és 
vonzerő fejlesztő célkitűzéseihez. 

 A kilátó egy a térségi hiányt pótol, mely egy új turisztikai kínálattal bővíti a Rába völgy 
térségét. 

 A kilátón túl az épület lehetőséget teremt a turistáknak a szabadidő kulturált eltöltésére, a 
helyi termékekre épülő gasztronómiai programokra. 

 Mindez úgy kerül kialakításra, hogy tükrözze a ciszter örökséget és megismertesse a 
ciszter gazdálkodás több évszázados hagyományát. 

 Die Investition erfüllt die Zielsetzungen des Projektes hinsichtlich der Erweiterung des 
grenzüberschreitenden touristischen Angebots und der Verstärkung der Anziehungskraft. 

 Ein Aussichtsturm fehlt bisher in der Region und schafft damit ein neues touristisches 
Angebot im Gebiet des Raabtals. Außerdem ermöglicht das Gebäude den Touristen eine 
kultivierte Freizeitgestaltung und gastronomische Programme auf der Basis von 
regionalen Produkten. 

 Alles wird auf der Grundlage eingerichtet, dass das Erbe der Zisterzienser widergespiegelt 
und die jahrhundertealten Traditionen der Zisterzienserwirtschaft vorgestellt werden. 
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Turisztikai 
program-fejlesztés:

 Rába völgyi 
nemzetközi 
„Ciszter” Szüreti 
Vigadalom 

 Internationales 
„Zisterzienser”-
Weinlesefest im 
Raabtal

3

Tevékenységek:



3

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kocsis Zsolt polgármester
Csörötnek Község Önkormányzata

9962 Csörötnek, Vasúti út 5.
Tel: +36/94/541-022

E-mail: csorotnek-pm@sztgnet.hu
www.csorotnek.hu

mailto:csorotnek-pm@sztgnet.hu
http://www.csorotnek.hu/

