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1. Музей замку Helikon (Замок 
Festetics, Виставка карет, 
Мисливська виставка, Ви-
ставка історичних моделей 
залізниці, Центр відвідувачів 
Amazon, Пальмовий будинок, 
Парк птахів)

2. Великий виставковий зал 
історії Georgikon Majortörténet 

3. Музей озера Балатон 
4. Fenyves allé 
5. Festetics-majorság 
6. Schulhof sétány 
7. Центр Дозвілля Festetics Imre 
8. Сад спецій (Fűszerkert) та на-

вчальна стежка (Forrás) 
9. Місце проведення скачок 

Festetics Vágta 

10. Меморіал Lady Hamilton 
11. Szentháromságszobor – Статуя 

Святої Трійці 
12. Могила Festetics Kristóf та 

György в парафіяльній церкві 
13. Helikon Парк / Helikon-пам’ят-

ник 
14. Festetics-мавзолей
15. Festetics-оглядова площадка 
16. Helikon Taverna / виставка 

„DaBibere» 
17. Csillagvár замок
18. Tátika замок 
19. Rezi замок 
20. Dégi Festetics-замок 

З маршрутом спадщини Festetics можна ознайомитися за 
допомогою аудіо гіда, який можна завантажити з веб-сай-
ту Багата подіями історія сім’ї та століття розвитку міс-
цевого краю мають багато історій, які потрібно відкрити.

www.festeticsorokseg.hu
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Залишайтеся з нами та відкрийте для себе 
видатні цінності культури регіону, спадщину 
Festetics! Багатовікова присутність родини 
Festetics сформувала розвиток культури 
в цьому районі. Місцевість навколо озера 
Балатон сповнена визначних пам’яток, 
названих на честь родини графа-князя. 

Маршрут, який охоплює кілька насе-
лених пунктів, преставляє культур-
ну спадщину Festetics-ів. По дорозі 
ми також можемо дізнатися про 
життя та різноманітну роботу чле-
нів сім’ї. Найвідомішою визначною 
пам’яткою є колишній будинок сім’ї 

Festetics, замок в Keszthely-і та його 
унікальна бібліотека. На тематичному 

маршруті можна ознайомитись з леген-
дарним заводом коней, та купальнею та ін-

шими захоплюючими місцями. Маршрут можна 
вивчити за допомогою аудіо запису, які можна 
завантажити з веб-сайту.
Протягом кількох поколінь родина Festetics ві-
дігравала визначну роль у політичному, еко-
номічному, науковому та культурному житті 
Угорщини понад двісті років, Завдяки їм серед 
іншого, почався розвиток купального життя в 
Hévíz-і, розвиток судноплавства на озері Бала-
тон, а також вони заснували Georgikon, перший 
сільськогосподарський коледж Европи. 
Їхня неперевершена бібліотека є єди-
ною збереженою аристократич-
ною бібліотекою в країні. Їхній 
замок в Keszthely-і, який був 
колись центром їх маєтків, 
тепер є будинком для му-
зею-замку Helikon. Окрім 
постійних експозицій, у 
найвідвідуванішому зам-
ку Угорщини на відвіду-
вачів чекають регулярні 
культурні програми. Пре-
красний замковий парк є 
романтичним місцем для 
екскурсій. Садиба Festetics-
ів колись славилась своїм су-
часним тваринництвом, про 
що свідчить велика історична ви-
ставка Georgikon Major в Keszthely-і, 

а музей озера Балатон- також у Keszthely-і –
представляє флору і фауну, культуру купання та 
історію місцевого судноплавства. Окремо варто 
оглянути набережну Schulhof в  Hévíz-і, центр 
розваг Festetics Imre, сад спецій Festetics та на-
вчальну стежку Forrás в Gyenesdiás-і, а також ме-
моріал Lady Hamilton у Balatongyörök, які окре-
мо варто вивчити. Колишні скакові коні родини  
Festetics у Keszthely-і були відомі на всю Европу. 
Цю епоху відображає світ  скачок Festetics. На 
карті також знаходяться інші місця для вивчен-
ня, пов’язані з Festetics-ами.

СПАДЩИНА  
FESTETICS


