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A Herényi Virágút a Nyugat-dunántúli turisztikai régió
kiemelt kulturális-és örökségturisztikai rendezvénye

A Herényi Virágútról
A Herényi Kulturális és Sportegyesület szimbolikus nagyrendezvényévé vált Herényi Virágút Magyarországon
egyedülállóan – kb. 1 km hosszú útvonalon – több mint 30 főként helyi herényi és kámoni virág-és
dísznövény kertészet kiállítása-és vására Szombathely herényi városrészében. A rendezvény
különlegessége, hogy a kiállító és portékáit kínáló virág-és dísznövénykertészek és vállalkozásokegy
összefüggő útvonalon, illetve közvetlen közelében laknak, vagy a telephelyük van itt, tehát mindenképpen
kötődnek ehhez a területhez.
Maga a Virágút is ezt a természetes útvonalat követi, a Bertalanffy Miklós utcától indulva, a Hóvirág és
Tulipán utcán majd a Csók István utcán keresztül jutunk el a végállomásig, a Béke térig, ahol a Prenor Kertészeti
és Parképítő Kft. telephelye, valamint a rendezvényt szervező és koordináló szervezet a Herényi Kulturális és
Sportegyesület megújult székháza a Herényiek Háza található.

A hagyományteremtőnek számító esemény 2013. április 27-28-án immár11. alkalommal invitálja a látogatókat
a helyszínre. Az eseményre minden évben több ezren kíváncsiak. Az átlag látogatói létszám – kedvező időjárás
esetén – évről-évre 20-35 ezer fő között mozog
A rendezvényre látogatókat a szebbnél-szebb virágokkal, növényekkel(egynyáriakkal, kétnyáriakkal, balkonnövényekkel, évelőkkel, fenyőfélékkel, szobai cserepes növényekkel, bonsai-félékkel, díszcserjékkel, díszfákkal,
vágott virággal, oltványokkal, szoliter díszcserjékkel és egyéb dísznövényekkel, foglalkozó kertészetek,
virágboltok, valamint a kerti gépek és különféle kerti eszközök és kiegészítők árusai.) várjuk.

Emellett
kézműves
kirakodóvásár(kézműves
portékák,
mesterségek,
interaktív
bemutatók),Borvirágsarkok(nyugat-dunántúli borvidékek bemutató-és borkóstoló pavilonjai), vásári ételek és
italok, az útvonalon több helyszínen zajló változatos kulturális, szórakoztató-és gyerek programok
(utcazenészek, mutatványosok, vásári komédia, bohócok, néptáncosok, vándorzenészek, színpadi programok,
bábszínház, állatsimogató, póni lovagoltatás, utca színház, játszóház) is vásározni hívják a nagyérdeműt!
A Herényi Virágúta Nyugat-dunántúli turisztikai régió kiemelt kulturális-és örökségturisztikai rendezvény
cím birtokosa.

A 2012 évi rendezvényről a Nyugat.hu által készített rövid videót az alábbi linkre kattintva
tekintheti meg:
http://www.youtube.com/watch?v=efSIz_Mj1U4

