
Zabola Kézdivásárhelytől 14 km-re, 
Kovászna várostól kb. 5 km-re, 
Sepsiszentgyörgytől kb. 40 km-re fekszik. 

Legkönnyebben autóval közelíthető meg 
Sepsiszentgyörgyről Kovászna fele haladva 
a 13E megyei úton.  

A rendezvényekkel és szállásfoglalással 
kapcsolatosan kérjük a 
guesthouse@zabola.com 
e-mail címen érdeklődjenek.

Cím: Zabola (Zăbala), 437. sz., 
Kovászna megye

Telefon: +40 724003658
WWeboldal: www.zabola.com

Hogyan 
jutunk ide?

Hasznos
információk

A Kastély Erdélyben Program

Mikes-kastély
Zabola

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

1867

A           napjainkban látható kastély alapját a 
reneszánsz udvarház képezi. A kastély mai, 
monumentális képét 1867-ben kapta, amikor 
gróf Mikes Benedek átalakíttatta az épületet. 
A felújítások során a műemléképület stílusa 
egészében megváltozott, az udvarházat 
manzárdszinttel toldották meg, és a 
tetetőtérben új lakószobákat alakítottak ki. 
Az oromfalon Mikes Benedek és felesége, 
Sophia Moser kettős címerét helyezték el. 
Az első emeleten áll a kastély egykori 
díszterme, melyet feltehetően az 1867-es 
átalakításkor vékony fallal kettéosztottak. 
Innen lehet kijutni a beüvegezett tornácra, 
melynek négyszögű, faragott pilléreit 
felkúszó indák díszítik. A nagyterem kisebbik 
szobájában a német reneszánsz formavilágát 
köv követő cserépkályha áll, mely a kastély 
egykori berendezéséből megmaradt 
legértékesebb tárgy. Ebben a szobában és a 
díszterem nagyobbik felében is stukkók 
tagolják a boltmezőket, és előkerültek értékes 
18. századi festésmaradványok is. 1949-ben az 
épületet államosították, és a családot 
kila kilakoltatták. Ezután a zabolai kastély az 
állami mezőgazdasági vállalat székhelye, 
majd a szakszervezeti szövetség nyaralója, 
később árvaház, iskola volt, ugyanakkor 
szanatórium és elmegyógyintézet is 
működött benne.

2005-ben a Mikes család visszaigényelte a 
kastélyt és a birtokot, ezt követően került sor 
az épületegyüttes és a park felújítására. 
A Mi A Mikes-birtokon több vendégház (az egykori 
gépházban, nyergesházban és a 
kertész-házban), illetve rendezvénytér és 
étterem is működik. A kastély épületén kívül 
még két melléképület is műemlékbesorolással 
bír. Gyönyörű angol kertjével, csónakázható 
tavaival  és szépen felújított házaival, a 
Mi Mikes-birtok állandóan látogatható. Kérésre 
több nyelven idegenvezetést is biztosítanak.

Épített örökség szempontjából csak a 

legfontosabbakat kiemelve a következőket 

ajánljuk: a gelencei templomot 14. századi 

freskóival, a zágoni Mikes-kúriát, 

Csomakőrösön a Csoma Sándor emlékszobát, 

illetve a 14. századi református templomot, 

Csernáton faluban a kúriákat, a néprajzi 

mú múzeumot és skanzent, Kézdivásárhelyen a 

főteret egyedülálló udvartereivel, és a 

Céhtörténeti Múzeumot, Kézdiszentléleken a 

vártemplomot és a perkői kápolnát. Fotók: Szabó Tamás        Design: Korodi-Vass Lóránt

A környéken továbbá rengeteg természeti 

látványosság és kirándulási lehetőség is van: 

Kovászna városban a mofetták, gyógyfürdők, a 

kommandói kisvasút, Csernáton falu közelében 

Ika vára, Bálványos vára, Szent Anna tó, és az 

egyedülálló Mohos-tőzegláp. Télen több helyen 

sípálya is működik a közelben: pl. Kovásznán, 

Kommandón, Sugásfü Kommandón, Sugásfürdőn, Tusnádon és a 

Brassó Poianán. Továbbá a vidéken több 

helyen hagyományos népi fürdőket hoztak 

létre, illetve újítottak fel, mint pl. a petőfalvi, 

haralyi és bálványosi népi fürdők.

Környékbeli látnivalók

Ma a Mikes-
birtokon több
vendégház,
rendezvénytér
és étterem is működik.


