
Szécshenyi Vadászkastély (és Alexandrapuszta Ökoturisztikai és 
Konferencia Központ – Vadászház)
Rinyatamási – Görgeteg
Elérhetőségi adatok bizonytalanok!
GPS: 46.164369 , 17.430528

Ott jártunkkor kapott információ (2008), a kastély olasz 
magántulajdonba került, 2008 nyarán elkezdi az új 
tulajdonos a felújítását, eredeti állapotában kerül 
helyreállításra és továbbra is vadászkastélyként 
szándékozzák üzemeltetni.
http://www.kastelyok-utazas.hu/Lap.php?
cId=1641&kId=1641

Forrás: www.somogy.hu/gorgeteg/kep1.html (ősrégi 
információ!)
"Az egykori Széchenyi-kastélyt az elmúlt években gyönyöruen felújította a Lábod-Mavad Rt.  
olyannyira, hogy még a Széchenyiek régi címere is felkerült a homlokzatra. A vadászidény  
kivételével nyitva áll mindenki elott, lakájos vendégszobákkal és kiváló konyhával várják az  
érdeklodoket. Az étlapon is érzékelheto, hogy vadban és halban gazdag a vidék. A vadászkastély és  
a falu között régen állt egy másik fogadó is, a Pipagyújtó csárda, amelyrol azonban ma már csak a  
helyi betyárlegendákban esik szó."

Forrás: www.sefag.hu/index.php?mode=27&vad=8 (ez se egy mai információ, hogy miért van kint 
még mindig ???)
"Ez a Lábod és Görgeteg között félúton található, a Széchenyi család által az 1800-as évek végén  
létrehozott épület eredetileg is vadászkastélynak készült, ezért amikor a Lábodi Állami Gazdaság  
renováltatta az épületet, nem tett mást, csak visszaadta annak eredeti funkcióját, így az első külföldi  
vadászvendégeket 1966-ban tudták itt fogadni. A kastély többszöri átalakítás után jutott el mai  
állapotába, s lett a magyar vadgazdálkodás egyik szimbóluma. Az idős tölgyfákból álló, hatalmas  
virágágyásokkal bíró parkban található kastélyt sok igen magas rangú vendég látogatta meg az  
elmúlt évtizedekben, s az épületről készült fotók Európa majd mindegyik vadász szaklapjában  
megjelentek már, öregbítvén ezzel annak hírnevét. A kibővítések után a kastély alkalmassá vált akár  
50 fő részvételével megtartandó értekezletek, családi és vállalati események megtartására is, s a  
parkban található féltetős kerthelységben akár 100 fős lakodalmak megtartását is vállalni tudjuk. "

2010.március 28.-án jártunk  utoljára errefelé, a felújítás 
elkezdődött, de más egyebet nem tudtunk meg.

Interneten láttam 2011.tavaszi képet, ezen a kastély már 
fel volt újítva, találtam érdekesnek tűnő cikkeket is, mely 
szerint felújították, 
az olasz Carlo  

Benetton üzletember magántulajdonába került, nem 
látogatható, kerítéssel körbekerítésre került.
Ez nem ellenőrzött információ, ha bárki arra jár és pontos 
információ birtokába jut, kérem küldje el részemre, ha még 
képeket és elérhetőséget is tud küldeni, az még jobb lenne, a 
bizonytalansága miatt nem éri meg Pestről leutazni, sok száz 
kilométert, esetleg a semmiért!
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Egy érdekes cikk: http://nullextra.org/wiki/Mert_a_rinyatamási_vadászkastély_érékesítésre_került
„Megnyitotta kapuit a SEFAG Zrt. Új, Alexandra pusztai vadászháza (VIP) 
2009.11.17. - 2009. november 17-én ünnepélyes keretek közt adták át és nyitották meg a  
nagyközönség számára a SEFAG Zrt. Legújabb vadászházát, Csokonyavisontán. 
Az új vadászház építésére azért került sor, - mint Barkóczi István vezérigazgató elmondta, - mert a  
rinyatamási vadászkastély értékesítésre került és a vevő vállalta, hogy egy ugyanakkora befogadó 
képességű vadászház megépítésében hajlandó közreműködni. A vevő nem más, mint Carlo Benetton,  
aki személyes jelenlétével tisztelte meg az átadást és vágta át a szalagot Barkóczi Istvánnak  
együttesen.„
Folytatásban: 
http://www.nullextra.org/wiki/Benetton_tulajdonába_került_a_közelmúltban_a_rinyatamási_kastély
_is

„A világ több országban, az utóbbi években Közép-Európában is több ingatlant vásároló Benetton 
tulajdonába került a közelmúltban a rinyatamási kastély is. Legutóbb a nagyatádi önkormányzat  
testületi ülésén derült ki, hogy az olasz üzletember egy kisebbfajta bioerőmű megépítését tervezi a  
Drawa nagyatádi érdekeltségein. A városvezetéstől az építési terület átminősítését kérte egy állati,  
növényi eredetű biomassza elégetésére képes, évi 10-15 megawatt teljesítményű, közepes erőmű 
megépítéséhez, amit meg is kapott.”

A cikkekben emlegetett Alexandrapuszta 
Ökoturisztikai és Konferencia Központ 
– Vadászház
7555 Csokonyavisonta, Alexandra-puszta
http://www.hotelalexandra.hu/
Mobil: +36-30/32-89-079 
Telefon: +36-82/475-125 
E-mail: info@hotelalexandra.hu ; 
vadaszlakkft@gmail.com
Alexandra-puszta nevét gróf Széchenyi Imre feleségétől, gróf Sztáray-Szirmai Alexandrától kapta. 
A grófnő emlékére a 2009. november 17-én felavatott vadászházat is róla neveztük el.
Az Alexandra vadászház 8 db kétágyas szobával, 1 db franciaágyas és 1 db franciaágy + kétágyas 
lakosztállyal várja kedves vendégeit. Minden szoba saját fürdőszobával, mini bárral, televízióval, 
telefonnal van felszerelve. 
A vadászház étterme 30 fő részére nyújt lehetőséget a somogyias ízek, - a vidék és a ház jellegének 
megfelelően - vadételek széles választékának elfogyasztására, melyeket a megfelelő, modern 
konyhatechnológiai eljárásokkal készítünk el. 
A konferenciateremben 40 főig tudjuk biztosítani konferenciák, tréningek lebonyolítását, 
amelyekhez a szükséges technikai háttér is rendelkezés áll. 
A Vadászház kialakítása lehetővé teszi a konferenciaterem és az étterem együttes használatát is, 
amellyel akár 60 fős lakodalmaknak, családi rendezvényeknek, banketteknek is igényes környezetet 
és vendéglátást kínálunk. 
A szobákban, a konferenciateremben, a közösségi terekben internet hozzáférést biztosítunk, így a 
társalgókban is, ahol elegánsan berendezett helységekben fogyaszthatnak el egy kávét, 
koccinthatnak kiváló minőségű borokkal. 
A felfrissülésre és kikapcsolódásra vágyóknak szauna, illetve biliárdterem áll rendelkezésére. 
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