Sopron környékének nevezetességei
Nagycenk
A Széchenyi-család ısi birtokának központjában található a Széchenyikastély. A kastély győjteményei és könyvtára már a 13. század végén híresek
voltak; ezek alkották késıbb a Nemzeti Könyvtár (Széchenyi Könyvtár) és a
Magyar Nemzeti Múzeum alapjait. A kastélyban ma emlékmúzeum kapott helyet
illetve a restaurált istállókban méntelep és lovasiskola. A kastélyt övezı parkban
hatalmas platánok, vadgesztenyék és különleges, ritka fenyıfélék vannak. A park
túlér a kerítésen és a híres hársfasorban folytatódik Ezt Széchenyi Antal telepítette 1851-ben 2,5 km hosszú és 450 hársfából áll. (Eredetileg 645 fa volt benne.) A
kastélytól kiinduló hársfasor végében Széchenyi Béla feleségének, Erdıdy Hannának mővészi síremléke található. A Széchenyi-tér alján áll Széchenyi István
szobra, a temetıben pedig a Széchényi-mauzóleum, ahol a család többi tagja
mellett a „Legnagyobb magyar" is nyugszik.

Fertıd
Fertıd ad otthont az Esterházy-kastélynak. A mai kastélyt, a magyar rokokónak ezt a legjellegzetesebb épületét, a magyar Versailles-t a pompakedveléséért
és költekezéseiért kortársai által „fényesnek" is nevezett Esterházy Miklós az
1760-70-es években építtette roppant költséggel a régi vadászkastély helyén. A
kastély húsz évig tartó fénykorában egymást érték a híres ünnepélyek, estélyek,
hangversenyek, opera elıadások melyeknek vendége volt többek között Mária
Terézia és II. József, valamint külföldi fejedelmek is látogatták. Csaknem harminc éven át az Esterházy család szolgálatában alkotott Haydn, akinek európai
jelentıségő zenemővészete jelentékeny részben a fertıdi kastélyhoz főzıdik.

A fertırákosi kıfejtı
Fertırákos északi részén helyezkedik el. Az
itt fejthetı un. lajtamészkı (mely a közeli Lajtahegységrıl kapta nevét) kinyerése érdekében
hatalmas csarnokszerő üregeket vájtak a domb
belsejébe. A kedvelt építıanyag Sopron számos
épületében megtalálható, de Bécs nem egy középülete is innen kapta építıanyagát. A kıfejtı
termei igen alkalmasak hangversenyek megtartására, amelyek így - már csak külsıségük következtében is - nem mindennapos élményt biztosítanak hallgatóiknak.
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Fertı-tó
A várostól észak-keletre fekvı tó, teljes víztükre 337 km2, amelynek azonban
csak egyötöde tartozik Magyarországhoz. A tavat sőrő nádas szegélyezi mely
sokféle állatnak nyújt élıhelyet. A tó és az azt övezı táj 2001 óta a Fertı-Hanság
Nemzeti Park részét képezi.
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