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Mecseknádasd a közel 1600 lelkes falu Pécs és Szekszárd között, a 

6-os főút mentén található Baranya megyében. A Duna-Dráva Nemzeti 

Park részeként, a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet határán, festői fekvésű 

völgyben fekszik. A település évszázadok során kialakult történelmi és 

műemléki környezete dél-dunántúli viszonylatban is egyedülálló.  

Az itt élő emberek máig őrzik jellegzetes német nyelvjárásukat, 

néptáncaikat és mesterségeiket. A régi hangulatot árasztó pincesorokon 

a szőlő- és borosgazdák pincéiből kikerülő finom borok, illetve a 

kismestereink munkái a szorgalmat és a hagyomány tiszteletét igazolják. A 

látnivalók megtekintése során időutazásban lehet részünk az Árpád-kortól, 

a Török Hódoltságon át a 18. századi sváb betelepítésekig. A pihenni 

vágyókat számos, minősített falusi szállás- és vendéglátóhely várja.  

Csendes kikapcsolódást és aktív pihenést egyaránt kínálunk Önnek és 

családjának. Látogasson el hozzánk, legyen a vendégünk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Egy turisztikai kincsesláda  

 „EGY VÁNDORTARISZNYÁNYI MECSEKNÁDASD” 

„Pakoljuk meg jól a vándortarisznyát. Ki ne szeretne 

kincset találni? Állj meg Vándor, utad közben. Töröld meg 

homlokod, csillapítsd szomjadat. Úgy hírlik, e kis település 

rengeteg kincset rejt, mind a tarisznyádba gyűjtheted. 

Hegyre fel, völgybe le. Dombon át, réten át, horgosokon 

kaptatva, források, pincesorok mentén. A múlt törékeny 

darabjai itt még fellelhetők. Rakd hát a tarisznyádba, és 

őrizd meg emlékként …” 

Császár Levente: Az erdék és a tündők regéje 
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A Kelet-Mecsek kapuja 

 

Mecseknádasd a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet határán, festői 

fekvésű völgyben fekszik. A hegyek, erdők között kanyargó Réka-patak 

(Öreg-patak), a Schloßberg Várhegy, illetve a Templom-hegy lábánál 

elterülő sváb település joggal viseli a „Keleti-Mecsek kapuja” nevet. 

Földrajzi, geológiai adottságai miatt természetes növény- és állatvilága 

fajokban igen gazdag. A vadregényes területet túraútvonalak hálózzák be, 

így gyalogosan is jól bejárható.  

A völgyben fekvő település (190 m) lába előtt emelkedik közvetlen a Keleti-

Mecsek számos dombsága, melyek mind a négy évszakban remek 

kirándulási lehetőséggel kecsegtetnek. Mecseknádasd kiemelkedő pontjai 

délnyugatra fekvő Kecske-hát (Ketschkeheh, 490 m) és a nyugati szélen 

lévő Templom-hegy (Kirchenberg, 410 m). A hegyek közelsége miatt a 

sajátos, az átlagosnál hűvösebb mikroklíma jellemzi. Érdekesség, hogy a 

Mecsek felől érkező tisztavízű Réka-patak szeli ketté a falut, melyben 

egykoron rákok is éltek. A település északi külterülete is felfedezésre vár, 

ahol egy egészen más arcát mutatja a táj. A főutcára merőlegesen felfutó 

pincesorokon („Hohl-ok”) való barangolást követően jutunk el a Puszta-

tetőre, majd a Kakas-hegyre (Kickelsberg, 285 m), ahol gyalog- vagy 

kerékpártúrán is részt vehetünk.  

 

 

 

TURISTAUTAK 

Mecseknádasd külterületeinek jelentős része 

Natura 2000 természetvédelmi terület. A falu 

területén és környékén számos, jól kitáblázott 

országos és nemzetközi turista- és zarándokút 

is keresztülhalad: 

 

 

 
Magyar Zarándokút 

 

 

 

Mária Út 

 

 

 

Skóciai Szent Margit Emlékút 

 

 

Dél-Dunántúli Piros Túra  

 

 

 

Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra  

 

 

 

 TIPP 

A pincesorok 

keresztbe is 

bejárhatók. Érdemes 

a Trieb-pincesor 

tetején  

megpihenni 

 

 

Mecseki Zöld Túra 
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A Kelet-Mecsek kapuja 

 

VADÁSZAT 

A vadászterületeink főleg nagyvadban gazdagok. A vadszezon jó 

reményekkel kecsegteti a trófea-vadászokat, ha őzre, vaddisznóra, 

esetleg aranyérmes gímszarvas bikára vadásznának. 4200 ha területen, 

67%-os erdősültséggel a ligetes, gyepes, tagolt mezőgazdasági földek 

kivételes látványt és gazdag állatvilágot kínálnak az ide látogatónak. 

Vadászati módok: cserkelő és les vadászat.  

 ELÉRHETŐSÉG 

www.zengovideke-vt.hu 

info@zengovideke-vt.hu 

+36 20 456 7468 

+36 30 663 0942 

 

 

 

 

 HORGÁSZAT 

Mecseknádasd külterületén - a 6-os főút déli oldalán - elhelyezkedő 

horgásztóban elsősorban kárász, ponty, amur, csuka, süllő és harcsa 

található. A tó kedvelt a horgászok körében, illetve gyakran ad otthont 

különféle horgászversenyeknek, horgásztáboroknak és rendezvényeknek 

is. A tó partján egy büfé is üzemel.  

  ELÉRHETŐSÉG 

7695 Mecseknádasd, külterület 

nadasdhorgaszto@gmail.com 

+36 20 375 7131  

Nyitvatartás: Szo-Va 7:00-18:00 

 NAPIJEGY ÁRAK 

Felnőtt: 1500 Ft 

Ifjúsági: 800 Ft  

Gyermek (10 éves kor felett): 600 Ft 

Gyermek (10 éves kor alatt): ingyenes 

 

 

mailto:info@zengovideke-vt.hu
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Árpádok nyomában 

 

RÉKA-VÁR 

„Vár állott, most kőhalom”. Mecseknádasd határában, az Óbánya felé 

vezető út és a Réka-patak felett magasodott egykor a Rákvár, vagyis a 

Réka-vár. A meredek hegyoldalt megmászva, hegytetőn a vár-

maradványokat megtekintve valami misztikum járja körbe a romokat. A 

vár feltehetőleg egy 9. századi frank építkezés eredménye, mely 

lakóépületként és hatalmas erődként is szolgálhatott. A vár maradványait 

a lakosság széthordta, ma csak falmaradványok láthatók az erdőben. 

 Érdekesség, hogy egy 1235-ben kiadott 

birtokadományozó levél "cum terra britanorum 

de Nadasth" elnevezéssel illeti, mint a nádasdi 

britek földje. István király a várat a hozzá tartozó 

területtel együtt az Angliából száműzött két 

királyfinak adta, akiket befogadott az országba. 

Az egyik királyfi - Edward - István király Ágota 

nevű leányát vette feleségül. Itt született Margit 

nevű leányuk, aki családjával együtt visszatért 

Angliába és Malcolm skót király felesége lett. Ő 

a későbbi Szent Margit, Skócia királynője és 

védőszentje. 

 

 
SZENT ISTVÁN-KÁPOLNA 

A 6-os főút mellett ékeskedő kis kápolna igen jelentős a középkori történeti 

emlékei miatt. A kápolna falai, a tornya, a körülötte húzódó körítőfal, 

illetve a lábánál elterülő temető a falu hosszú évszázados történetéről 

mesélnek a látogatóknak. Az útkanyarulatban elterülő kápolna Szent 

István rendelete alapján épült, de hivatalosan csak 1330-ból említik, mint 

plébániatemplom. 

 ELÉRHETŐSÉG 

A Stein-malomtól dél-

nyugatra, az Óbányai-

völgy és a Réka-völgy 

elágazásában 
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Árpádok nyomában 

 

Továbbá a kápolna a középkori település ősi magját 

is adta, e köré épült ki Mecseknádasd. A svábok 

bejövetelével azonban egyre kisebbnek bizonyult, 

így mára a liturgikus jelentősége csökkent. 

Érdekesség, hogy a település főbúcsú napja 

továbbra is Szent István napja, augusztus 20. 

maradt, megőrizve emlékét. 

 ELÉRHETŐSÉG 

7695 Mecseknádasd, a 6-os főút mellett a temetőnél 

+36 70 225 2658; +36 30 654 5232 

Nyitvatartás: előzetes bejelentkezés alapján 

SCHLOßBERG VÁRROMOK 

A falu fölé emelkedő, magas domb peremén 

fekszik az egykori erőd, melynek területe 

régebben a püspöki kastélyparkhoz tartozott. A 

rom eredetileg egy 13. századi templom volt, 

melyet a törökök erőddé alakítottak át. A 

románkori háromhajós templom önálló 

toronnyal is rendelkezett, mely jól mutatja 

Mecseknádasd akkori jelentőségét. A mandula 

alakú templom-erőd dzsáminak és lakó-

házaknak is otthont adott. Jelenleg a késő 

gótikus templom maradványai láthatók a török 

kori átépítés nyomaival.  

 ELÉRHETŐSÉG 

7695 Mecseknádasd  

Bercsényi Miklós u. folytatása 

 

 

 

  TIPP 

Keressük fel  

a romok melletti  

Várhegy- 

kilátót is. 
 

 

 TIPP 

Érdemes este is  

egy pillantást vetni  

a kivilágított 

kápolnára. 
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Skóciai Szent Margit legendája 

 

Mecseknádasd leghíresebb szülöttje Skóciai Szent Margit, Szent 

István király és az angliai Vasbordájú Edmund unokája. A család Skóciába 

való visszaköltözésével, III. Malcolm király felesége lett, s részt vett az 

egyház- és államalapításban, segítve a szegényeket és az elesetteket is. 

Már életében is nagy tiszteletnek örvendett, így nem véletlen, hogy a 

szentté avatását követően (1251.) a skótok máig patrónájukként tisztelik a 

magyar királynéjukat. Mecseknádasdon és Óbányán számos szobor, 

kereszt és emlékhely őrzi az ő emlékét és szellemi örökségét, melyet 

érdemes tematikusan felkeresni. 

 SZENT GYÖRGY-TEMPLOM 

A plébániatemplom őrzi a skót nemzet védőszentjének egyik ereklyéjét, 

melyet a skót katolikus egyház ajándékozott 1971-ben. Ez felett a szentet 

ábrázoló festmény látható. Emellett az ő tiszteletére felszentelt kis 

kápolnában kapott helyett a szobra is, melyet Frey György, helyi fafaragó 

készített. 

RÉKA-VÁR 

Az erdő mélyén lévő várban született Szent Margit 1046-ban, mikor még a 

brit trónörökös és Ágota birtokolta az erődöt. Ekkor még egy kb. 200x40 m 

kiterjedésű, hatalmas várárokkal körbevett erődítmény volt. 

 

 
 

 TIPP 

A kirándulóknak 

ajánlott felkeresni  

a Mecsekben 

vezető Skóciai  

Szent Margit 

túrautat. 
 

 

AZ ÓBÁNYAI-VÖLGYBEN LÉVŐ 

KERESZTEK, SZOBROK, SZENTKÉPEK 

Érdemes megállni a Magyar Zarándokút 

mentén elhelyezkedő Brauer Panzió 

udvarában, ahol egy emlékhelyet létesített a 

család a szent tiszteletére. Tovább haladva, a 

Réka-vár felé elágazó úton a Szent Margit-

kereszt, majd Óbányán a Pisztrángos-tavak 

felé vezető ösvényen a gránitszobránál 

emlékezhetünk meg a királynéról.  
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Vallási elmélyülés 

 

A település területén számos olyan épített emlék található, amely 

a közösség több évszázados katolikus hitéről tanúskodik. Ezek egy része 

szakrális, de található több olyan is, amely soha nem bírt szakrális 

jelleggel. A Szent György-templom mellett, hat kisebb kápolna jelzi az 

aktív vallási életet, melyek látogatottsága korlátozott, de érdemes kívülről 

is szemügyre venni őket. A zarándokok körében kedveltek a településen 

keresztülhaladó szakrális tematikus utak, melyek mentén zarándok-

szállások várják a megfáradt turistákat: 

 

 

SZENT GYÖRGY PLÉBÁNIATEMPLOM 

A templom a svábok betelepülése után, 1770-ben került felszentelésre, 

Klimó György püspök támogatásával. Barokk stílusban épült egyhajós, 

homlokzati tornyos templom, melyben négy oltár található, illetve egy kis 

emlékkápolna is, Szent Margit tiszteletére felszentelve. 

 ELÉRHETŐSÉG 

7695 Mecseknádasd, Templom tér 2. 

+36 72 463 173 

Nyitvatartás: Csak a szertartásokat követően látogatható. 

SZENT ISTVÁN-KÁPOLNA 

Mecseknádasd legrégebbi és feltehetőleg hazánk egyik legrégebbi 

kápolnái közé tartozik, melynek első írásos említése 1330-ból való. Több 

azonos értékű építési korszak maradványait is felfedezhetjük, hiszen fontos 

szerepet töltött be a helyi katolikus közösség életében. 

 ELÉRHETŐSÉG 

7695 Mecseknádasd, a 6-os főút mellett a temetőnél 

+36 70 225 2658; +36 30 654 5232 

Nyitvatartás: előzetes bejelentkezés alapján 

 

 

Magyar Zarándokút 

 

 

 

Mária Út 
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HÉTFÁJDALMÚ SZENT SZŰZ KÁPOLNA (KÁLVÁRIA) 

A kálváriadomb tetején ékeskedő műemlékegyüttes a 6-os útról is szép 

látványt nyújt. A 14 stáció 1798-ban, míg a kápolna 1811-ben készült el 

Szepessy Ignác püspök támogatásával. Mögötte az alsófalusi temető terül 

el. A dombról gyönyörű kilátásban lehet részünk, illetve érdemes este is 

egy pillantást vetni rá kivilágítva.  

 ELÉRHETŐSÉG 

7695 Mecseknádasd, József Attila u. 

A kápolna jelenleg nem látogatható. 

VÉRREL VEREJTÉKEZŐ KRISZTUS KÁPOLNA 

1749. óta a Jókai és Rákóczi utca kereszteződésének ékköve a 

„Strasskapelle”-nek nevezett barokk kápolna. Egy molnár a saját telkén 

építette fel, hogy a híveknek ne kelljen olyan messze menni a templomba. 

A kápolna ma már nincs liturgikus használatban.  

 ELÉRHETŐSÉG 

7695 Mecseknádasd, Jókai M. és Rákóczi F. u. kereszteződése 

A kápolna jelenleg nem látogatható. 

NEPOMUKI SZENT JÁNOS KÁPOLNA 

A 6-os főút mellett lévő útmenti barokk emlékkápolna a típusnak egy 

egyszerű, letisztult változata. Eredetileg a vértanú önálló szobra a közeli 

Réka-patak hídján állt, melyet az 1816-os áradás elsodort. Ezután emeltek 

kápolnát a szobor fölé, s került át a jelenlegi helyére. 

 ELÉRHETŐSÉG 

7695 Mecseknádasd, 6-os főút mellett,  

a Jókai u. buszmegállónál 

A kápolna jelenleg nem látogatható. 

 

 

Vallási elmélyülés 
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Püspöki hagyaték 

 

PÜSPÖKI NYÁRI REZIDENCIA 

Mecseknádasd a mindenkori pécsi püspök nyári 

rezidenciájaként is szolgált. 1752-1753 között épült 

fel a mecénás püspök, Klimó György barokk 

nyaralókastélya, annak hatalmas kertjével és 

parkjával együtt. A hagyomány szerint vendégeit 

sokszor ebben a nyári lakban fogadta.  

Többek között a kastélyban szállt meg 1846 őszén 

Pécsre vezető útja során Liszt Ferenc. Az itt 

tartózkodása során zenésítette meg a Pécsi 

Dalárda számára első magyar férfikari művet, 

Garay János „A pataknál” c. versét.   

A püspök által létesített gazdatiszti lakások és a 

környező épületek napjainkra már csak részben 

láthatók, de így is jelentősen meghatározzák a 

faluképet.  

 

 
HAVAS BOLDOGASSZONY-KÁPOLNA 

A kastély közvetlen szomszédságában épült fel 

1770-ben a kápolna. Érdekessége a római 

mintára készült nyolcszögletű, fazsindellyel 

fedett kupolája, melyet egy ismeretlen festő 

illuzionista, értékes mennyezetfreskója ékesít. Ez 

teszi országosan is páratlanná, hiszen ilyen 

díszítéssel csak Visegrádban találkozhatunk 

még. A bejárat felett magasodó torony 

hagyma-kupolával tekint az ég felé. A 

kápolnában máig alkalmanként litániák és 

szentmisék is vannak. 

  

 ELÉRHETŐSÉG 

7695 Mecseknádasd,  

Liszt F. u. 73. 

A kastély jelenleg  

nem látogatható.  

 

 ELÉRHETŐSÉG 

7695 Mecseknádasd,  

Liszt F. u. 75. 

Nyitvatartás: A kulcs 

felvehető a szomszédos  

Trib Étteremben.  

+36 72 463 303 
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Sváb oseink hagyatéka 

 

SZENT ISTVÁN-KÁPOLNA SÍRKERESZTJEI 

A kápolna sírkertje végső nyughelye az első német 

betelepülőknek is, akik az 1720-as években érkeztek 

Németországból. A kápolna bejáratával szemben 

állva, bal kéz felől a támfal mellett öt régi sírkereszt 

tűnik ki, közülük a legrégebbi 1742-ből származik. 

 

NÉMET NEMZETISÉGI TANÖSVÉNY 

A mecseknádasdi német nemzetiségi 

tanösvény hét állomáson mutatja be 

azokat az elemeket, amelyek a nádasdi 

lélek („Nadascher Volksseele”) 

kialakulásához vezettek az elmúlt 300 

esztendőben, a 18. századi betelepítéstől 

napjainkig. A nádasdi lélek helyi 

németségre jellemző érzéseket, 

hangulatokat, szokásokat, pozitív- és 

ellenérzéseket összegzi, amelyeket az őket 

körülvevő természeti elemek és 

neveltetésük határozza meg. A tansövény 

időutazásra hívja a látogatót, hogy 

közelebbről is megismerhesse a nádasdi 

lélek elemeit.  

 

 

 

 ELÉRHETŐSÉG 

7695 Mecseknádasd, a 6-os főút mellett a temetőnél 

Nyitvatartás: a temető kapuja egész évben nyitva 

 

 
 ELÉRHETŐSÉG 

7695 Mecseknádasd, Templom 

tér; Jókai u. és Rákóczi F. u. 

kereszteződése; Mesterségek 

Háza; Rákóczi F. u. eleje 

+36 30 318 4738 

kisebbseg@mecseknadasd.hu 

  BELÉPŐJEGY 

A tanösvény látogatása 

egyénileg ingyenes.  

Idegenvezetés magyar és 

német nyelven: 500 Ft/fő 

(Előzetes bejelentkezés 

alapján.) 

 

  TIPP 

Az utat járd végig 

letölthető 

Tanösvény-rally 

kísérőfüzettel és 

válaszolj közben a 

kérdésekre. 
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Sváb oseink hagyatéka 

 

NÉMET NEMZETISÉGI TÁJHÁZ 

A falu nyugati szélén, a Szent István-kápolnával 

szemközti dombon, a Madárhegyen („Vogelsberg”) 

kapott helyet a település több évszázados múltját 

bemutató múzeum. Mivel a falu lakossága újkori 

történelme folyamán dominálóan német anya-

nyelvű volt, természetes, hogy a tájház is elsősorban 

az itt élt és élő németség történetéről, a kultúrájáról, 

a hagyományairól mesél a látogatóknak.  

Az esztergált faoszlopos tornácú, hosszú, nyereg-

tetős épület a jellegzetes sváb építészeti stílusban 

épült 1891-ben. A bal oldali épületben kapott helyet 

a „Népi mesterségek Baranyában” című kiállítás, 

melynek 

 

 

 BELÉPŐJEGY 

Felnőtt: 500 Ft/fő 

Csoportos/Diák/Nyugdíjas: 400 Ft/fő 

6 éves kor alatt ingyenes 

Tárlatvezetés magyarul: 4000 Ft+ÁFA 

Tárlatvezetés németül: 5000 Ft+ÁFA 

 

 ELÉRHETŐSÉG 

7695 Mecseknádasd,  

Munkácsy Mihály u. 5-7. 

+36 72 671 810; +36 30 700 7250 

faluhaz@mecseknadasd.hu 

Nyitvatartás: előzetes 

bejelentkezés alapján 

 

melynek során a községben és környékén meghonosodott mesterségeket 

veszi számba tematikus kiállításokon. Végig járhatjuk a mézeskalács készítő 

és gyertyaöntő, a kádár és a fazekas rekonstruált műhelyeket. A 

berendezett szobabelső pedig a hagyományos sváb életmódot 

szemlélteti. A borászati kiállítás a múzeum legfiatalabb terme, ahol a 

hagyományos nádasdi borkészítés rejtelmeit fedezhetjük fel. Itt érdemes a 

hosszú borospincét is bejárni. A jobb oldali épülettömben a településen is 

meghonosodott gerendavázas építészettel (Fachwerk) ismerkedhetünk 

meg, melyet a német betelepülők hoztak magukkal Németországból. 

Ugyanitt még egy szatócsbolt is bemutatásra kerül. 
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Gasztronómiai kavalkád 

 

SÖRTURIZMUS 

Mecseknádasdon nem csak bor, hanem finom, prémium minőségű 

kézműves sör is készül, így a sörturisták is megtalálhatják a számításaikat. 

Sörkóstolást, sörvacsorákat, tematikus söresteket, élmény sörfőzéseket, 

egyedi sörök készítését és csapatépítőket is ajánl a Karl-Mikrosörfőzde. 

Réka az Igazi, Nádasd, Sötét Mecsek vagy Süket bálna? Te melyiket 

kóstolnád szívesebben?  

 

 

 

 

SVÁB GASZTRONÓMIA 

„Sok gombócot a gyomorba, aztán irány dolgozni.” A nádasdi sváb 

gasztronómia alapját évszázadokon át ez a mottó határozta meg. A 

mindennapok étele egyszerű, mégis laktató módon készült el, 

rendszeresen visszatérő alapanyagokból, mint a bab, a dara, a morzsa 

vagy a káposzta. A tipikus helyi, sváb ételek a jelenkor gasztronómiájában 

is visszaköszönnek, az éttermek kínálatában előszeretettel megtalálják 

őket. Azonban a mecseknádasdi vendéglátóhelyek étlapja ennél jóval 

sokszínűbb. A kiváló olasz ízek, a változatos húsos és zöldséges ételek és a 

finom sütemények széles választéka megjelenik az étlapokon.  

 

HELYI SVÁB ÉTELEK  

Kakaspaprikás házi metélt tésztával 

Pekekipfl 

Héveknédli bablevessel 

Saure Prie und Eier 

Sausch 

Trude Krapfen 

Káposztás hurkás gőzgombóc 
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A borospincék mélyén 

 

Ahogy a mondás tartja, „a 

borospince a német takarékpénztára”. 

Nem véletlen, hiszen a mecseknádasdi 

szőlőtermesztés és borkészítés egészen a 

római korig nyúlik vissza, melyben erősen 

érződik a szerb és a sváb borkultúra is. A 

kedvező természeti adottságok, az 

évszázadok tapasztalatai, kiegészülve a 

modern technológiával egészen jól 

beazonosítható borkülönlegességeket 

eredményeznek a településen, melyre 

jelentős borturizmus is épül. Mecsek-

nádasdon a Pécsi Borvidék és a Pécs-

Mecseki Borút részeként, szinte mindenki 

foglalkozik a szőlő és a bor kultúrájával. A 

szőlő területe a 70 hektárt is eléri, s a 

pincékben sorakozó tölgyfahordók és 

koracél-tartályok évről évre megtelnek 

újborral. 

 
A főutcára merőlegesen felfutó öt nagy 

pincesoron több száz, kisebb pince sorakozik. 

Továbbá, a két nagy családi pincészet egész 

évben várja a látogatókat díjnyertes 

boraikkal. Érdemes valamelyik boros 

rendezvényre ellátogatni, melyek egész 

évben várják a borkedvelőket.  

Pl.: Magyarországi Németek Országos 

Borversenye, Kretz'lfest, a Pannon Borrégió 

TOP25 Borversenye és Kóstolófesztiválja, Bor-

Barangoló, Márton-napi pincejárás, Mikulás-

napi pincejárás.  

 

 

 
 TIPP 

Barangoljunk a 

pincesorokon és 

élvezzük a 

gyönyörű  

kilátást! 
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A borospincék mélyén 

 

A boroshordókban illatában, zamatában, extraktban gazdag, 

testes fehérborok; illetve mélyvörös színű, finom cseranyagban gazdag 

vörösborok érlelődnek a borkedvelők számára. A borosgazdák a rozékat 

könnyedebb savakkal, illatos, kora nyári gyümölcsökre emlékeztető 

módon készítik. Mecseknádasdi jellemző borok: 

 

 

 

BORKÓSTOLÁSI LEHETŐSÉGEK 

(Előzetes bejelentkezés alapján) 

 BORTREZOR 

7695 Mecseknádasd,  

Rákóczi Ferenc u. 1. 

(Mesterségek Háza) 

+36 72 463 303 

trib.etterem@gmail.com 

 GARAI PINCE 

7695 Mecseknádasd, Trieb-pincesor 

+36 20 945 4377; +36 70 612 8101 

garaipince@gmail.com 

 HETÉNYI CSALÁDI PINCÉSZET  

ÉS BIRTOK 

7695 Mecseknádasd, Rékavölgyi u. 17. 

+36 20 222 8481 

info@hetenyipince.hu 

www.hetenyipince.hu 

 

 

í 

 HUDÁK WEINGARTEN 

7695 Mecseknádasd,  

Schlawaker Grund pincesor  

+36 30 449 2216 

hudak.weingarten@gmail.com 

 MAKK PINCE 

7695 Mecseknádasd,  

József Attila u. 3/a 

(Schlawaker Grund pincesor) 

+36 30 946 6852 

makk_kabel@tolna.net 

 WEKLER CSALÁDI PINCÉSZET 

7695 Mecseknádasd,  

Liszt Ferenc u. 22/a 

+36 30 409 5533 

info@weklerpince.hu 

FEHÉRBOROK 

Chardonnay, Olaszrizling, Rizlingszilváni, 

Zöldveltelini, Királyleányka, Cserszegi 

fűszeres, Sauvignon blanc, Szürkebarát 

VÖRÖSBOROK 

Kékfrankos, Portuguiser, Merlot,  

Cabernet franc, Kékoportó 
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Rendezvények egész évben 

 

 ÁPRILIS  

Magyarországi Németek Országos Borsversenye 

Szent György-napi Búcsú 

 MÁJUS  

Kretz'lfest 

 JÚNIUS  

Pünkösdi Nyitott Pincék 

Kakaspaprikás Főzőverseny 

A Pannon Borrégió TOP25 Borversenye és Kóstolófesztiválja 

Fut a birtok futóverseny 

Juniális 

 AUGUSZTUS  

Szent István-napi Nádasdi Búcsú 

 SZEPTEMBER  

Hősök napi megemlékezés 

Bor-Barangoló 

 NOVEMBER  

Márton-napi pincejárás 

Márton-napi lampionos felvonulás 

 DECEMBER  

Mikulás-napi pincejárás 

Adventi programok 

 EGÉSZ ÉVBEN  

Nemzetiségi életünk tegnap és ma rendezvénysorozat 

Großmutters Küche 
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Mesterségem címere 

 

GRADWOHL ZSOLT – FAZEKAS 

A népi iparművész új műhelyében 

használati- és dísztárgyak is 

készülnek Az érdeklődők fazekas 

bemutatókon is részt vehetnek és 

szuvenírt is vásárolhatnak. 

TEIMEL CINTIA – KERAMIKUS  

Egy fazekas dinasztia leszárma-

zottjaként, egy modern és komplex 

keramikus műhely került 

kialakításra. Itt egyaránt készülnek 

használati- és dísztárgyak is, 

különösen női ékszerek. A 

látogatók részére bemutatók, 

foglalkozások és állandó kiállítás is 

elérhető. 

DECHANDT ANTAL – SZOBRÁSZ  

ÉS GRAFIKUS 

A látogatók a nyitott műteremben 

betekintést nyerhetnek a szobor-

készítés folyamatába, a galé-

riában pedig megtekinthetők az 

eddig készült munkák.  

KESZLER–VÍZIMALOM 

A Réka-patakra települt malom az 

egyetlen, ami a mai napig eredeti 

formájában fennmaradt. A három-

szintes épületben a vízikerék, a 

szita, a régi kőpad is látható.  

 

 

 ELÉRHETŐSÉG 

7695 Mecseknádasd,  

Kossuth L. u. 90. 

+36 30 340 2126 

engobceramics@gmail.com 

Nyitvatartás:  

Előzetes bejelentkezés alapján. 

 ELÉRHETŐSÉG 

7695 Mecseknádasd,  

Rékavölgyi u. 32. 

+36 20 415 6948 

teimel.c.design@gmail.com 

Nyitvatartás:  

Előzetes bejelentkezés alapján. 

 ELÉRHETŐSÉG 

7695 Mecseknádasd,  

Rákóczi F. u. 1.  

+36 70 518 5154 

dechandtantal@gmail.com 

Nyitvatartás:  

Előzetes bejelentkezés alapján. 

 ELÉRHETŐSÉG 

7695 Mecseknádasd,  

Kossuth L. u. 86. 

+36 30 867 0741 

malomvendeghaz86@gmail.com 

www.nadasdimalomszallas.freeweb.hu 

Nyitvatartás: 

Előzetes bejelentkezés alapján. 

 

 

  

 

 

mailto:dechandtantal@gmail.com
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Szálláshelyek 

 

AMREIN VENDÉGHÁZ 

7695 Mecseknádasd, Trieb-pincesor 

www.amreinvendeghaz.hu 

+36 70 432 1411 

klraa6@gmail.com 

BAGOLY GASZTROKULT ÉLMÉNYTÉR - 

BAGOLY PANZIÓ 

7695 Mecseknádasd, 277. hrsz.,  

6.os út 167. km szelvény 

+36 72 463 013 

uzletvezeto@karlbeer.com 

www.bagolyelmenyter.hu 

BAKANCSOS VENDÉGHÁZ 

7695 Mecseknádasd, Liszt F. u. 75/3. 

+36 30 684 8172 

telepulesfenntarto@mecseknadasd.hu 

BRAUER PANZIÓ 

7695 Mecseknádasd, Rékavölgyi u. 28. 

www.brauerpanzio.hu 

+ 36 20 399 6875; + 36 72 563 023 

brauerpanzio@gmail.com 

BECHLI VENDÉGHÁZ 

7695 Mecseknádasd, Mecsek u. 9/a 

www.bechlivendeghaz.hu 

+36 70 225 2658, +36 72 463 281 

bechli.jozsef@gmail.com 

ERZSÉBET VENDÉGHÁZ 

7695 Mecseknádasd, Trieb-pincesor 

+36 30 526 4036 

gungle@freemail.hu 

FÜGE VENDÉGHÁZ 

7695 Mecseknádasd, Trieb-pincesor 

www.fugevendeghaz.hu 

+36 70 386 9365 

info@fugevendeghaz.hu 

 

HETÉNYI PINCÉSZET ÉS BIRTOK 

7695 Mecseknádasd, Rékavölgyi u. 17. 

www.hetenyipince.hu 

+36 20 222 8481 

info@hetenyipince.hu 

MALOM VENDÉGHÁZ 

7695 Mecseknádasd Kossuth L. u 86. 

www.nadasdimalomszallas.freewb.hu 

+36 30 412 3850; +36 20 772 6180;  

+36 72 463 651 

malomvendeghaz86@gmail.com 

MECSEKNÁDASD PANZIÓ 

7695 Mecseknádasd, 061/3 hrsz. 

+36 70 380 0208 

gallusz.ildiko.ebc@gmail.com 

NÁDASD VENDÉGHÁZ 

7695 Mecseknádasd, Liszt F. u. 14. 

+36 30 684 8172  

telepulesfenntarto@mecseknadasd.hu 

PANORÁMA VENDÉGHÁZ 

7695 Mecseknádasd, külterület 

Human’s berg pincesor 

+36 20 541 8328 

bora.gungl@gmail.com 

SCHLAPP VENDÉGHÁZ 

7695 Mecseknádasd, Hegyalja u. 32. 

+36 30 349 8506 

attila.schlapp@gmail.com 

VADÁSZHÁZ 

7695 Mecseknádasd Mecsek u. 9/b  

+36 20 456 7468; +36 30 663 0942 

info@zengovideke-vt.hu 

WEKLER PANZIÓ 

7695 Mecseknádasd, Liszt F. u. 22/a 

+36 30 409 5533 

info@weklerpince.hu 

 

http://www.amreinvendeghaz.hu/
http://www.bagolyelmenyter.hu/
mailto:bechli.jozsef@gmail.com
mailto:gungle@freemail.hu
http://www.fugevendeghaz.hu/
https://www.google.com/maps/place/Het%C3%A9nyi+Csal%C3%A1di+Pinc%C3%A9szet+%C3%A9s+Birtok/@46.2251179,18.4438234,17z/data=!4m8!3m7!1s0x4742bfac4d9161e3:0x89dae2bb1aaae68a!5m2!4m1!1i2!8m2!3d46.225047!4d18.4460329
http://nadasdimalomszallas.freewb.hu/
mailto:malomvendeghaz86@gmail.com
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Vendéglátóhelyek 

 

BAGOLY GASZTROKULT ÉLMÉNYTÉR - 

BAGOLY CSÁRDA 

7695 Mecseknádasd, 277. hrsz.,  

6-os út 167. km szelvény 

+36 72 463 013 

uzletvezeto@karlbeer.com 

www.bagolyelmenyter.hu 

BECHLI VENDÉGHÁZ 

7695 Mecseknádasd, Mecsek u. 9/a 

www.bechlivendeghaz.hu 

+36 70 225 2658, +36 72 463 281 

bechli.jozsef@gmail.com 

BRAUER PANZIÓ 

7695 Mecseknádasd, Rékavölgyi u. 28. 

www.brauerpanzio.hu 

+ 36 20 399 6875; + 36 72 563 023 

brauerpanzio@gmail.com 

GRILL BÜFÉ 

7695 Mecseknádasd, Jókai M. u. 8/a 

+ 36 70 213 7313 

grillbufe@gmail.com 

HETÉNYI PINCÉSZET ÉS BIRTOK 

7695 Mecseknádasd, Rékavölgyi u. 17. 

www.hetenyipince.hu 

+36 20 222 8481 

info@hetenyipince.hu 

HORGÁSZTÓ BÜFÉ 

7695 Mecseknádasd, külterület 

nadasdhorgaszto@gmail.com 

+36 20 375 7131 

 

KARL MIKRO-SÖRFŐZDE 

7695 Mecseknádasd, 277. hrsz., 

6-os út 167. km szelvény 

+36 70 424 9989 

moni@karlbeer.com 

www.bagolyelmenyter.hu 

LA PIAZZA 

7695 Mecseknádasd, Szabadság tér 3. 

+36 72 671 228 

MALOM KÁVÉZÓ 

7695 Mecseknádasd, Szabadság tér 7. 

+36 72 671 019 

domi0677@freemail.hu 

MECSEK PRESSZÓ 

7695 Mecseknádasd, Rákóczi F. u. 69. 

moniszolgbt@gmail.com 

TRIB ÉTTEREM 

7695 Mecseknádasd, Rákóczi F. u. 1. 

+36 72 463 303 

trib.etterem@gmail.com 

WEKLER  PINCÉSZET 

7695 Mecseknádasd, Liszt F. u. 22/a 

+36 30 409 5533 

info@weklerpince.hu 

 

 

http://www.bagolyelmenyter.hu/
mailto:bechli.jozsef@gmail.com
mailto:grillbufe@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/Het%C3%A9nyi+Csal%C3%A1di+Pinc%C3%A9szet+%C3%A9s+Birtok/@46.2251179,18.4438234,17z/data=!4m8!3m7!1s0x4742bfac4d9161e3:0x89dae2bb1aaae68a!5m2!4m1!1i2!8m2!3d46.225047!4d18.4460329
mailto:info@hetenyipince.hu
mailto:domi0677@freemail.hu
mailto:trib.etterem@gmail.com
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