
Múzeumok éjszakája 

szakmai beszámoló 

2015. június 20. 

Esterházy- kastély, Fertőd 

A fertődi Esterházy- kastély idén is csatlakozott a múzeumok Éjszakája országos 

rendezvénysorozathoz.  19:30 órától éjfélig gazdag és sokrétű programmal várta a kastély a 

látogatókat. 

A múzeumban rendhagyó tárlatvezetések zajlottak, melyek során a látogatók ízelítő 

tárlatvezetésen vehettek részt, 20:00 órától 30 percenként induló csoportokban. 

A hűvös időjárás ellenére több, mint 1200 érdeklődő kereste fel az Eszterháza Központ által 

meghirdetett programokat az Esterházy-kastélyban. A látogatók megismerkedhettek a megújult 

Rózsakerttel és Gyógynövénykerttel, barangolhattak az eredeti szépségében pompázó 

Angolparkban; valamint egy körpanorámás vetítés segítségével megtekinthették, milyen volt a 

kastély környéke a XVIII. században. 

A rendhagyó vezetéseken előzetes bejelentkezéssel vehettek részt a látogatók. A csoportok 

maximalizált létszámmal indulhattak, 30 fővel. A regisztráció kezelését a Marketing és 

Turisztikai Igazgatóság végezte, amelyhez készített regisztrációs jegyeket a kastély 

díszkapujánál vehettek át a látogatók. 

Vezetések és időpontjaik: 

- Cziráki Margit nyomában- séta a megújult Angolparkban és a Rózsakertben: a 

vezetések időtartama 45 perc volt, 20:00 és 21:00 órakor kezdődtek a kastély 

Díszkapujától indulva. 

- Gyógynövénykert: a vezetések időtartama 45 perc volt, 20:00 és 21:00 órakor 

kezdődtek a kastély Díszkapujától indulva. 

- Körpanorámás vetítés: a vezetés időtartama 20 perc volt, 20:20 órakor, 21:20 órakor, 

22:20 órakor és 23:20 órakor kezdődtek 

22:30 órakor korabeli hangszereken nyáresti muzsikaszót a Musica Camarata biztosította. A 

hűvös időjárás miatt a Díszudvar helyett a Pálmaházban hallgathatták meg az érdeklődők. 

A résztvevők összetétele: túlnyomó többségben családok gyermekekkel, földrajzi megoszlás 

szerint a Fertőd vonzáskörzetéből vettek részt a programokon, Kapuvártól Sopronig, érkeztek 

látogatók. 

A Múzeumok éjszakája rendezvénysorozathoz az intézmény már évek óta csatlakozik. Az 

elmúlt évekhez viszonyítva, idén sikerült gazdagabb és igényesebb programcsomagot 

összeállítani. A rendezvény további sikeréhez járult hozzá a június 20-át megelőző hetekben 

megvalósuló marketing munkálatok.  



A rendezvényt megelőző hetekben a Marketing és Turisztikai Igazgatóság elkészítette a 

Múzeumok éjszakája programjaihoz a plakátot, melyet az Esterházy- kastély honlapján és 

facebook oldalán került hirdetésre. A plakátkampány további részét képezte, hogy a Sopron-

Fertőd kistérségben, a fertődi Esterházy- kastély által korábban kialakított 

kapcsolatrendszerben lévő partnereinél, kihelyezésre került nyomtatott formában a program. 

További potenciális érdeklődőkhöz jutottak el programjaink direkt e-mail megkereséssel. 

Július 19-én 2 rádióban (Sopron, Győr) több alkalommal hallhattak figyelemfelkeltő rádió 

spotokat a hallgatók. 

A rendezvény megvalósításához kidolgozott koncepció sikeresnek bizonyult, melyet az 

érdeklődők száma is mutat. Összegezve elmondható, a tapasztalatok alapján a kommunikációs 

stratégia is sikeresnek mondható, programjaink eljutottak a célközönséghez. 

Fertőd, 2015. augusztus 27. 

 

 



 

 

 

 

 


