
Gernyeszeg Marosvásárhelytől 17km-re fekszik. 
Autóval a 15-ös nemzeti úton kell tovább haladni 
Szászrégen irányában. 
De Marosvásárhelyről maxi-taxival, illetve helyi 
vonattal is könnyen ide juthatunk. A kastély a 
község központjától nem messze helyezkedik el.

A kastély naponta 10:00 – 18:00 óra között 
látogatható, kérésre idegenvezetést is biztosí-
tanak. Kérjük a lenti elérhetőségeken előzetesen 
egyeztetni. A belépés ingyenes, a tulajdonosok 
adományt fogadnak el a kastély felújítására.

A A kastély esküvők, bálok (max. 250 személy), 
koncertek (max. 120 személy), konferenciák 
(max. 100 személy), céges vacsorák 
befogadására is alkalmas. A kastélykertben 
nyáron táborok, fesztiválok, szabadtéri esküvők, 
koncertek kapnak helyet. 

Telefon: +40 757779649, +40 749356134
E-mail:E-mail: kalman.teleki@gmail.com
Weboldal: www.gernyeszeg.com

Kapcsolattartó személy: Teleki Kálmán
Cím: Gernyeszeg (Gornești), 479 sz., Maros megye

Hogyan 
jutunk ide?

Hasznos
információk

A Kastély Erdélyben Program

Teleki-kastély
Gernyeszeg

Kastély Erdélyben SHOP

A kastélytulajdonosokból és működtetőkből álló 
Kastély Erdélyben Koalíció a résztvevő kastélyok 
mindenkori állagának megóvását és az ehhez 
szükséges megelőző intervenciókat célzó 
intézkedéseket; továbbá a hálózat számára 
szükséges tájékoztató és népszerűsítő jellegű 
projektek és tevékenységek lebonyolítását, illetve 
alapalapszintű szakmai tanácsadás biztosítását tűzte ki 
célul. A koalícióhoz jelenleg 30 erdélyi kastély és 
kúria tulajdonosa csatlakozott, tevékenységének 
koordinációját pedig a PONT Csoport bonyolítja 
szakértők együttműködésével.

www.koalicio.kastelyerdelyben.ro

A Kastély Erdélyben programot a PONT Csoport 
2015. márciusában indította el. A program keretében 
az elmúlt két év alatt szakértők segítségével 
kidolgoztuk a háromnyelvű fejlesztési stratégiát, 
elindítottuk a szintén háromnyelvű honlapot és 
mobilapplikációt, amely 300 erdélyi kastélyról és 
kúriáról tartalmaz értékes és hiánypótló információt. 
HáHárom konferencia, két interdiszciplináris tábor és 
több szakmai találkozó keretében pedig több mint 
70 szakértőt, több mint 400 konferencia-résztvevőt, 
70 táborozó fiatalt és 6 fiatal művészt vontunk be 
közvetlenül a munkafolyamatokba.

www.kastelyerdelyben.ro

A Kastély Erdélyben Koalíció

Történet

1772-1803

A           Teleki-kastély 1772-1803 között épült 
visszafogott, egyszerűbb barokk stílusban. 
Stílusa egységes, főhomlokzata részleteiben 
gazdagabb díszítést nyert. Ez a rész a kastély 
talán legfinomabban kiképzett építészeti 
eleme. Északra néz, a földszinten egy átjáró 
folyósó vezet a belső udvarra. A gernyeszegi 
kakastély egyemeletes, alaprajza U alakú, két 
szárnya szimmetrikusan illeszkedik az északra 
néző főszárnyhoz. A kastély leggyönyörűbb 
része egyértelműen az emeleti nagy szalon, 
ahol csodával határos módon megőrizték az 
eredeti festést, két rokokó fehér porcelán-
kályhát és három üvegcsillárt. Néhány évvel 
ezelőtt az épületben még gyerekotthon 
működött. 2011-ben a birtok visszakerült a 
Teleki-család tulajdonába.

EErdély egyik legszebb barokk kastélyát tágas, 
több, mint hat hektáros park veszi körül. Az 
egykori reneszánsz várárok és sánc ma is 
kivehető, körbefut a kastély körül; az angol-
park parkra utaló idős fák, páfrányfenyő, mocsári 
ciprus, vadgesztenye, szivarfa és számos 
szo-morúfűz, hárs és platán évszázadok 
múltán is díszítik a kertet. 

A kastély mellett Gernyeszegen egy híres, 

1456-ban épült gótikus református templom 

is található. A környék nagyon gazdag 

műemléképületekben: Marossárpatakon és 

Sáromberkén további Teleki-kastélyok, 

Nagyernyén a Bálintitt-kastély, 

Marosszentgyörgyön a Máriaffy-kastély, 

Vajda Vajdaszentiványon a Zichy-kúria található, 

hogy csak a legközelebbieket említsük. 

Továbbá Marosvásárhely és Szászrégen 

városok mindössze 17 km-es távolságon 

belül vannak, ahol számtalan látnivaló és 

szabadidős tevékenység fogadja az 

odalátogatókat.

Környékbeli látnivalók

Erdély egyik 
legszebb barokk
kastélyát tágas,
hathektáros
park veszi
körül. 
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