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1. Muzeul palat Helikon (Palatul 
Festetics, Expoziție de trăsuri, 
Expoziție de vânătoare, 
Expoziție de trenuri de epocă, 
Centrul de vizitare Amazon 
Ház, Casa cu palmieri, Parcul cu 
păsări)

2. Expoziția fermei Georgikon 
3. Muzeul Balaton 
4. Aleea cu jnepeni 
5. Ferma Festetics 
6. Aleea Schulhof 
7. Centrul de atracții Festetics 

Imre 
8. Grădina de plante aromatice 

Festetics și traseul educațional 
Forrás 

9. Locația curselor de cai Festetics 
10. Memorialul Lady Hamilton 
11. Statuia Sfânta Treime 
12. Locul de veci al lui Festetics 

Kristóf și György din biserica 
catolică 

13. Parcul Helikon / Monumentul 
Helikon 

14. Mausoleul Festetics 
15. Belvedere Festetics 
16. Taverna Helikon / Expoziția „Da 

Bibere” 
17. Cetatea Csillagvár 
18. Cetatea Tátika 
19. Cetatea Rezi 
20. Castelul Festetics de la Dég 

Traseul patrimoniului Festetics poate fi descărcat și sub formă de 
ghid audio de pe pagina de internet. Istoria incitantă a familiei 

și dezvoltarea de mai multe secole a zonei ascund multe povești, 
care abia așteaptă să fie descoperite.

www.festeticsorokseg.hu
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Veniți cu noi și faceți cunoștință cu valorile 
extraordinare ale culturii regiunii, patrimoni-
ul Festetics! Prezența de sute de ani a familiei 
Festetics a definit dezvoltarea culturii zonei. 
Regiunea Balaton abundă de obiective și puncte 
interesante, legate de numele familiei de conți 
și duci.

Traseul, care trece prin mai multe lo-
calități, prezintă patrimoniul cultural 
al familiei Festetics. Pe drum, aflăm 
despre viața și diversitatea acti-
vităților membrilor familiei. Cel mai 
important obiectiv este căminul de 
odinioară a familiei Festetics, castelul 

de la Keszthely și biblioteca de neeg-
alat. Parcurgând traseul tematic, aflăm 

despre herghelia legendară a familiei, băi-
le de la Hévíz și alte locuri incitante. Traseul 

poate fi parcurs și ascultând ghidul audio dispo-
nibil pentru descărcare pe pagina de internet.
Familia a jucat un rol important în viața politică, 
economică, științifică și culturală a Ungariei timp 
de mai multe generații. Lor le putem mulțumi, 
printre altele, pentru dezvoltarea culturii băilor 
de la Hévíz, dezvoltarea navigației pe lacul Ba-
laton, ei au fost cei care au înființat Georgikon, 
prima instituție de învățământ superior cu profil 
agricol din Europa. Biblioteca unică este singura 
bibliotecă nobiliară rămasă din Ungaria. 
Palatul de la Keszthely, odată centrul 
proprietăților familiei, găzduiește 
azi Muzeul Palatului Helikon. În 
cel mai vizitat palat din țara 
noastră, pe lângă expozițiile 
permanente, vizitatorii sunt 
așteptați și cu programe 
culturale periodice. Parcul 
superb al palatului este o 
destinație romantică. La 
ferma Festetics a avut loc 
o creștere modernă a ani-
malelor, acest lucru fiind 
evocat de Muzeul fermei 
Georgikon de la Keszthely, 
iar Muzeul Balaton – tot de la 
Keszthely – prezintă flora și fa-
una, cultura băilor și istoria locală 
a navigației. Aleea Schulhof de la Hé-

víz, Centrul de atracții Festetics Imre respectiv 
Grădina de plante aromatice Festetics și traseul 
educațional Forrás de la Gyenesdiás, memorialul 
Lady Hamilton de la Balatongyörök sunt obiec-
tive care merită descoperite și explorate. Această 
epocă este evocată de universul Curselor de cai 
Festetics. Pe hartă se regăsesc și alte puncte de 
interes, legate de familia Festetics, și care merită 
aprofundate. 

PATRIMONIUL 

FESTETICS


