Vas megye kastélyai és várai
Célcsoport:
- iskolák és egyéb oktatási intézmények
- általános nyilvánosság
Közlekedés módja: saját szervezés
Látogatás típusa: egyéni látogatás

Az ismerkedést Vas megye északkeleti része kastélyaival és váraival Bozsokon kezdhetjük, ahol a Sibrikkastély fogadja a látogatókat. A késő reneszánsz-barokk stílusú udvarház 16-17. században épült, mai
formáját 1815-ben nyerte el. Különleges építészeti értéke a boltíves kapubejáró. Folyosóján kiállítás
látható az utolsó tulajdonos, dr. Verebi Végh Gyula, az Iparművészeti múzeum hajdani igazgatójának
életéről. A kastélyt egy nyolc hektáros parkerdő öleli körbe, amely értékes fa- és vadállománya miatt,
a Kőszegi Tájvédelmi Körzethez tartozó természetvédelmi terület.
Utunkat Nemescsó település és a Weöres nemesi kúria felé folytatjuk. 1720-ban III. Károly birtokot
adományozott Nemescsóban Weöres III. Mihály kuruc kapitánynak. Az új formáját a kastély Weöres
István Vas vármegyei főszolgabíró idejében, a 19. század második felében kapta.
Következő állomásunk Vassurány, ott is az 1723-ban, Schilson Mihály által építtetett Schilson kastély,
amely a későbbiekben a Zichy, a Festetics és a Károlyi grófoké volt. Az U alaprajzú, szabadon álló,
egyemeletes barokk épület bejárata a manzárd tetővel kiemelt két kompozitfejezetes oszlopos
portikusszal, amely az emeleten vasrácsos, korlátos erkélyt tart. A földszinten sala terrena és kápolna,
az emeleten díszterem található.
Innen az út Répceszentgyörgyre, az 1870 körül épült, Szentgyörgyi Horváth barokk
kastélyegyütteshez vezet. A főépület szabadon álló, egyemeletes, téglalap alaprajzú. A kastélyt,
amelyhez kastélypark is tartozik, a 19. század végén, eklektikus stílusban átalakították.
Végezetül egy különleges látnivaló, Ostffyasszonyfán a hadifogoly temető. Annak idején, az OsztrákMagyar Monarchia egyik legnagyobb első világháborús hadifogolytábora volt itt. Az egykori „barakkváros” helyét ma erdő borítja. A tábor lakóinak emlékét a fogolytábor egykori temetője őrzi. A díszes
vaskaputól egyenes út vezet a központi obeliszkig. Az emlékkövek nagyrészt Hudetz szombathelyi
kőfaragó mester alkotásai.
A kultúrtörténeti örökség mellett a térségben számos lehetőség nyílik a helyi gasztronómia
megismerésére. Vas megye e részében megkóstolhatjuk a jellegzetes helyi ételeket, a gulyást, a
paprikást, a tarhonyát és a halászlevet is, aki pedig eredeti gasztronómiai élményre vágyik, keresse fel
a helyi csárdák egyikét.

