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1. Muzej Helikon v dvorcu 
Festetics (Dvorec Festeticsev, 
Razstava kočij, Lovska razstava, 
Razstava zgodovinskih 
železniških modelov, Center 
za obiskovalce Amazon Ház, 
Palmarij, Ptičji park)

2. Kmečki muzej Georgikon 
3. Balatonski muzej 
4. Aleja borovcev 
5. Pristava Festeticsev 
6. Promenada Schulhof 
7. Doživljajski center Imre 

Festetics 
8. Vrt začimb Festeticsev in učna 

pot Izvir 

9. Lokacija galopa Festetics 
(Festetics Vágta) 

10. Spomenik Lady Hamilton 
11. Kip Svete Trojice 
12. Grob Kristófa in Györgyja 

Festeticsa v župnijski cerkvi 
13. Park Helikon / Spomenik 

Helikon 
14. Festeticsov mavzolej 
15. Razgledni stolp Festetics 
16. Helikon Taverna / razstava »Da 

Bibere« 
17. Csillagvár 
18. Grad Tátika vár 
19. Grad Rezi vár 
20. Dvorec Festeticsev v Dégu 

Pot dediščine Festeticsev je mogoče raziskati tudi z avdio 
vodnikom, ki ga lahko prenesete s spletne strani. Burna 

zgodovina družine in stoletja razvoja območja skrivata številne 
zgodbe, ki jih je treba še raziskati.

www.festeticsorokseg.hu
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Pridružite se nam in spoznajte izjemne kulturne 
vrednote regije, dediščino Festetics! Večstolet-
na prisotnost družine Festetics je zaznamovala 
razvoj kulture v regiji. Na območju okoli Blatne-
ga jezera so številne znamenitosti in zanimivos-
ti, ki so povezane z imenom grofovsko-knežje 
družine.

Na poti skozi več naselij je predstavlje-
na kulturna dediščina družine Feste-
ticsev. Na poti lahko spoznate tudi 
življenje in raznoliko delo družinskih 
članov. Najbolj znana znamenitost je 
nekdanji dom družine Festetics, dvo-
rec v Keszthelyu in njegova edinstve-

na knjižnica. Na tematski poti lahko 
spoznate legendarno kobilarno druži-

ne, zdravilišče Hévíz in številne druge za-
nimive kraje. Pot je mogoče raziskati tudi z 

zvočnim gradivom, ki ga lahko prenesete s sple-
tne strani.
Več kot dvesto let je družina Festetics skozi več 
generacij imela pomembno vlogo v političnem, 
gospodarskem, znanstvenem in kulturnem živ-
ljenju Madžarske. Njim gre zahvala za razvoj 
kopališkega življenja v Hévizu, razvoj ladijskega 
prometa na Blatnem jezeru in tudi ustanovitev 
Georgikona, prve visoke šole za kmetijstvo v Evro-
pi. Njihova edinstvena knjižnica je edina ohranje-
na aristokratska knjižnica v državi. Dvorec 
v Keszthelyu, ki je bil nekoč središče 
njihovega posestva, je danes dom 
Muzeja Helikon. Obiskovalce naj-
bolj obiskanega dvorca na Ma-
džarskem poleg stalnih raz-
stav pričakujejo tudi redni 
kulturni programi. Čudoviti 
park dvorca je romantičen 
kraj za izlet. Posestva Fes-
tetics so nekoč slovela po 
sodobni živinoreji, na ka-
tero spominja Kmečki mu-
zej Georgikon v Keszthelyu, 
medtem ko Balatonski mu-
zej (prav tako v Keszthelyu) 
prikaže floro in favno Blatne-
ga jezera, kopališko kulturo in 
zgodovino lokalnega ladijskega 
prometa. Posebej velja raziskati tudi 

promenado Schulhof v Hévízu, Doživljajski cen-
ter Imre Festetics kot tudi Vrt začimb Festetics in 
učno pot Izvir v Gyenesdiásu ter spominsko obe-
ležje Lady Hamilton v Balatongyöröku. Nekdanji 
dirkalni konji družine Festetics iz Keszthelyja so 
bili znani po vsej Evropi. Na to obdobje spominja 
galop s konji ‚Festetics-vágta’. Na zemljevidu so 
prikazani tudi drugi kraji, ki so povezani s Festeti-
csi jih je vredno raziskati.

DEDIŠČINA FESTETICS


