
Legkönnyebben autóval közelíthető meg 
Sepsiszentgyörgy felől a 103E, majd 131-es 
megyei úton Barót irányában kb. 23 km-re 
fekszik. 

BBrassótól az E60-as nemzeti úton egészen 
Magyarósig lehet közlekedni, majd ott a 
103E megyei útra letérve Barót irányában 
kell haladni.

Látogatás:
A kastély heti 6 alkalommal látogatható: 
hétfőn 14:00-19:00 óra között, 
szerda-vasárnap pedig 12:00-19:00 óra 
között. Minden egész órában indul 
többnyelvű idegenvezetés.

Cím: Cím: Miklósvár (Micloșoara), 201. sz., 
Kovászna megye

Telefon: +40 743477645
Weboldal: www.muzeulvietiitransilvanene.ro

Hogyan 
jutunk ide?

Hasznos
információk

A Kastély Erdélyben Program

Kálnoky-kastély
Miklósvár

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

XVII. sz.

A           Kálnoky-kastély a 17. században 
reneszánsz stílusban épült, a 18. század 
végén és a 19. század elején átépítették 
klasszicistává, végül a 20. század elején 
nyerte el a mostani formáját. 
Az egykori téglalap alaprajzú, kétszintes 
kkéső reneszánsz kastély keleti, déli és északi 
oldalfalát két nagyobb és két kisebb méretű, 
sokszög alaprajzú bástyával erősítették meg. 
A sarokbástyák falszerkezete, a kialakított 
lőrések, a pincék két méternél is szélesebb 
kőfala, az ablaksor, valamint a vizesárok, 
mind a mind a kastély védelmét szolgálták. Az 
épületet reneszánsz kőfaragványai teszik 
különösen értékessé.

A kastély földszinti teremsoraiban és a 
hozzájáruló két bástyaszobában a 17. és a 
119. század erdélyi, nemesi és polgári élet 
szegmenseit tekintheti meg az odalátogató. 
A két bástyaszobában az egykori szokásnak 
megfelelően berendezett, 19. századi jellegű 
hálószobák vannak, amelyekhez egy-egy 
szalon is tartozik. A három középső teremben 
a 17. és a 19. századi életstílust jelenítik meg. 
A A kastély pincerészlegén multifunkcionális 
kávézó, borozó van. Ez nem tartozik a 
múzeumhoz, viszont koncepciójában követi 
azt: egy 18. századi konyhasarok 
rekonstrukciója emeli a tér hangulatát. A 
bástya földszinti boltozott szobájában 
kastélytörténeti, a felújítást bemutató 
pannók és a mun pannók és a munkálatok során előkerült 
régészeti leletek kaptak helyet.

Miklósvárról érdemes ellátogatni az olaszteleki és 

vargyasi Daniel-kastélyokhoz, Benedek Elek 

szülőházához Kisbaconba, és a Vargyas-szoroshoz. 

További különlegesség az erdővidéki hagyományos 

mesterek – bútorfestők, kovácsok, pékek – 

műhelyeinek látogatása.

Miklósvártól 32 km-re található Zalánpatak falu, 

ahol az angliai Károly herceg vendégházait meg 

lehet látogatni. Zalánpatakon a falumúzeumot 

ajánljuk a turisták figyelmébe, illetve gyalog- 

és l és lovastúrákon is részt lehet venni. Továbbá 

mindössze 50 km-es körzetben találhatóak az 

alsórákosi bazaltoszlopok, vagy a sokak által 

ismert szász falu, Szászfehéregyháza (Viscri) 

is, amely az UNESCO világörökség része.
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