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1. Zámocké múzeum Helikon 
(Kaštieľ Festeticsovcov, Výstava 
kočiarov, Poľovnícka výstava, 
Výstava historických železnič-
ných modelov, Návštevnícke 
centrum Amazonský dom, Pal-
mový dom, Vtáčí park)

2. Výstavné miesto o histórii ma-
jerstiev Georgikon 

3. Múzeum Balatonu 
4. Borovicová alej 
5. Majerstvo Festeticsovcov 
6. Promenáda Schulhof 
7. Zážitkové centrum Imricha 

Festeticsa 
8. Botanická záhrada Festeticsov-

cov a náučný chodník Prameň 

9. Miesto Jazdy Festeticsovcov 
10. Pamätné miesto Lady Hamil-

tonovej 
11. Socha Najsvätejšej Trojice 
12. Miesto odpočinku Krištofa a 

Juraja Festeticsovcov vo far-
skom kostole 

13. Park Helikon / Pamätník Helikon 
14. Mauzóleum Festeticsovcov 
15. Rozhľadňa Festeticsovcov 
16. Výstava Helikon Taverna / „Da 

Bibere” 
17. Hviezdicový hrad 
18. Hrad Tátika 
19. Hrad Rezi 
20. Festeticsov zámok v Dég 

Trasu Dedičstva Festeticsovcov možno preskúmať aj so zvukovým 
sprievodcom, ktorého si môžete stiahnuť z webovej stránky. 

Vzrušujúca rodinná história a stáročia vývoja tejto oblasti majú 
veľa príbehov, ktoré čakajú na objavenie.

www.festeticsorokseg.hu
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Pridajte sa k nám a objavte výnimočné hodnoty 
kultúry regiónu, dedičstvo Festeticsovcov! Nie-
koľko storočná prítomnosť rodiny Festeticsov-
cov mala značný vplyv na rozvoj kultúry v tejto 
oblasti. Okolie Balatonu je plné takých pamia-
tok a zaujímavostí, ktoré sa spájajú s menom 
grófskej-kniežacej rodiny. 

Trasa vedúca cez viaceré obce vám 
predstaví kultúrne dedičstvo Feste-
ticsovcov. Počas cesty sa budeme 
môcť zoznámiť so životom a rôznoro-
dou prácou členov tejto rodiny. Najz-
námejšou pozoruhodnosťou je niek-
dajší domov rodiny Festeticsovcov, 

zámok Keszthely a jeho unikátna kniž-
nica. Na tematickej trase budete môcť 

spoznať legendárny rodinný žrebčín, kú-
pele Hévíz a mnoho ďalších zaujímavých mi-

est. Trasu je možné preskúmať aj so zvukovým 
materiálom, ktorý si môžete stiahnuť z webovej 
stránky.
Rodina Festeticsovcov po celé generácie, po viac 
ako dvesto rokov zohrávala významnú úlohu v 
politickom, hospodárskom, vedeckom a kultúr-
nom živote Uhorska. Môžeme im ďakovať okrem 
iného za rozvoj kúpeľného života v Hévízi, za roz-
voj plavby na Balatone a založili tiež Georgikon, 
prvú poľnohospodársku vysokú školu v Európe. 
Ich jedinečná knižnica je jedinou zachova-
nou aristokratickou knižnicou v kraji-
ne. V ich zámku v Keszthelyi, ktorý 
bol kedysi centrom ich statkov, 
dnes sídli Zámocké múze-
um Helikon. V najnavštevo-
vanejšom zámku Maďarska 
na návštevníkov okrem 
stálych expozícií čakajú aj 
pravidelné kultúrne prog-
ramy. Nádherný zámocký 
park je romantickou výlet-
nou destináciou. Panstvá 
Festeticsovcov boli kedysi 
známe svojim moderným 
chovom zvierat, o čom svedčí 
aj významné Výstavné miesto 
o histórii majerstiev Georgikon v 
Keszthelyi, zatiaľ čo Múzeum Bala-
tonu – tiež v Keszthelyi – predstavuje 

flóru a faunu, kúpeľnú kultúru a históriu miestnej 
lodnej dopravy Balatonu. Promenáda Schulhof 
v Hévízi, Zážitkové centrum Imricha Festeticsa, 
Botanická záhrada Festeticsovcov, náučný chod-
ník Prameň v Gyenesdiás a Pamätné miesto Lady 
Hamiltonovej v Balatongyörök stoja aj za samos-
tatné preskúmanie. Niekdajšie dostihové kone 
keszthelyskej rodiny Festeticsovcov boli známe 
po celej Európe. Túto éru evokuje svet Festeticso-
vej jazdy. Mapa obsahuje aj ďalšie miesta súce na 
preskúmanie v súvislosti s Festeticsovcami.

DEDIČSTVO 

FESTETICSOVCOV


