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Az M6-os autópályától 6 km-re fekszik az aprócska tolna 
megyei község, Medina. A domboldalon fekvő falu 
határában épült későklasszicista Apponyi Kiskastély a 
környező természetvédelmi területre tekint. A 
kastélyszálló kifejezés szegényes, nem fedi a valóságot, 
mert légköre családias, gondoskodó …mint a 
Nagymamánál volt vidéken. Szemet-lelket 
gyönyörködtető nyugalom szigete. 3 hektáros parkja 
szinte a Sióig fut.

Aprólékos kutatás előzte meg a renoválási munkákat, 
megcélozva az eredeti 1840-es állapot visszaállítását.

Legfőbb vágyunk: hűen visszaadni a korabeli viszonyokat. 
Az utolsó kézzel kovácsolt szeget is visszaépítettük. 
Megérte! Magyarország egyik legeredetibb állapotú 
műemléke várja, hogy nálunk vendégeskedjen. A kastély 
egy részét lakó tulajdonos család az épület történelmét, az 
Apponyiak szellemiségét tisztelve eleveníti meg e sajátos hangulatot.

A kastélyszálló mindösszesen hat, markánsan eltérő hangulatú szobát és egy lakosztályt kínál 
az idelátogatónak. E hely átható nyugalma, programok sokasága teszi tartalmassá az itt eltölthető 
rövidebb, hosszabb pihenést. Barátságos éttermében a kifinomult konyha és az egyedülálló helyi 

borválaszték mellett a ragyogó veteránautók adnak pazar 
élményt.
Üzleti, baráti, vagy családi találkozókra alkalmas külön 
helyiségek – úgymint a néhai grófi konyha üsttel-kemencével, 
a borozó, vagy a 250 éves kápolna esküvőkhöz – nyújtanak 
örök emléket.
Éttermünk egyik helyisége egyben történelmi tárlat. 

1760-ban épült - a kastélyparkban ma is álló - barokk 
kápolnáról elnevezett Pusztakápolna körüli majorságból, 

mára a kiskastély és Vadászlak maradt fenn. Összalapterületük 1300 m².

Az 1840-ben épült kastély 1850-ben került az Apponyiak tulajdonába. A hozzá tartozó 1200 
holdnyi birtok utolsó lakója Nagyapponyi Dr. Gróf Apponyi Rezső 1882-ben Hőgyészen született, 
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jogi doktorátust szerzett, császári és királyi kamarás lett. 
1915-ben Bécsben feleségül vette báró Holt Franciskát. 
1917-ben IV. Károly király Tolna vármegye főispánjává 
nevezte ki, 1918 októberében visszavonult 
pusztakápolnai(medinai) birtokára.

A "Bolond" gróf – így hívták a medinaiak. Imádta a lovakat, 
a vadászatot, és talán a kártyázást. Egy júliusi éjszakán, 
1939-ben itt halt meg. A világháború után a kastélyt 
államosították, 1951-2002-ig általános iskola működött 
benne.


