
Si�ik Kastély
Bozsok

Szállás:

A Kőszeg-hegyalja szívében található Sibrik kastély 12 szobával rendelzik, melyek a főépület emeletén és 
földszintjén találhatók. Az épületben két, három és négyágyas szobák, valamint egy apartman található. A 
kastély férőhely-kapacitása jelenleg 35 fő.

                                                                                                                                                                                

Látnivalók, programlehetőségek:

A kultúrtörténeti értékek iránt érdeklődők megtekinthetik a Szent Anna plébánia templomot, a Szent 
József kápolnát, a középkori tornyot és hősi emlékművet, a Szent Flórián és Nepumuki Szent János szob-
rot, a Rákóczi utca 133. szám alatt található Borházat és a Batthyányi kastélyromot.

A természet szerelmesei több turista és kerékpárút közül választhatnak, ilyenek az Óriások útja tanösvény, 
az Írottkő Natúrpark kerékpárút, vagy a Vasfüggöny-útvonal. Útjuk során megcsodálhatják a tájegységre 
jellemző gesztenyés gyertyános-tölgyesek és az itt nyíló nagy völgycsillag, a sárga és piros gyűszűvirág, 
vagy a ligeti aggófű szépségét. Ha szerencséjük van, találkozhatnak a nagyon ritka és védett kövi rákkal és 
havasi cickánnyal, vagy a foltos szalamandrával és az itt költő fekete gólyával. 

A Dobrádi Lovas Iskolában felnőttek és gyerekek egyaránt elsajátíthatják a lovaglás fortélyait, gyakorlott 
lovasok számára pedig egész napos lovas túrázási lehetőség biztosított.  A környéket előre egyeztetett 
időpontban sétakocsikázás formájában is megtekinthetik. 

Látnivalók, programlehetőségek:

Az aktív kikapcsolódásra vágyók ellátogathatnak a Kneipp udvarba is, ahol trambulin, ping-pong, száraz és 
nedves taposó is várja az érdeklődőket. 
Ha megszomjaznának, vagy megéheznének, több vendéglátóhely közül is választhatnak, ilyenek pl. az 
Aranypatak Vendéglő, a Határmenti Vigadó, a Bozsoki Vendégházban található Ír Pub, az Új Étterem és a 
Kereskes Üzletházban található cukrászda. 
Érdemes autóba, vagy kerékpárra szállni, ugyanis élménydús programokat találhatnak a környéken is. 
Meglátogathatják a Velemi vízimalmot, a Kőszegszerdahelyi Néprajzi Kiállítást, a Büki, a Locsmándi, a 
Szombathelyi, vagy a Rohonci Tófürdőt, a gyöngyösfalusi Holdfényliget Kalandparkot, vagy a kőszegi 
Chernel-kertet.

A kastély megközelíthető személygépkocsival, Szombathely felől a 87-es úton haladva Lukácsházán a 
táblával jelölt helyen balra kanyarodva Kőszegszerdahelyen át, vagy Szombathelyen felől a 87-es útról 
még a város határában rákanyarodhatnak a 89-es útra, majd Bucsun át, vagy Kőszeg felől Kőszegszerdahe-
lyen át. Menetrend szerinti járat Kőszegről és Szombathelyről indul Bozsokra.

A szobák különböző kategóriák-
ban állnak (felújított fürdőszo-
ba, részben felújított fürdőszo-
ba, fürdőszoba) állnak a vendé-
gek rendelkezésére. A nyári 
szezonban hétfőtől-hétfőig 7 
éjszakás, illetve hétfőtől csütör-
tökig, vagy péntektől hétfőig 3 
éjszakás turnusokban van 
lehetőség a szobák foglalására.

- zárt parkoló
- reggelizésre alkalmas terem
- konferenciaterem (35 fő)
- klubhelység (50-60 fő)
- wi-� a társalgóban
- szauna
- sátorozási lehetőség
- a belső udvaron szalon-
  nasütésre alkalmas tűzrakóhely a
  kastély belső udvarán

További szolgáltatások:


