Bátaapáti

Az Apponyi Kúria

A 435 lelket számláló község a Bonyhád-Bátaszék útról
közelíthető meg. Első német telepesei a XVIII. század
elején érkeztek. Az egykori Apponyi pincészetet és
szőlészetet 1991-ben újították fel és bátaapáti
kastélyborok néven hozzák forgalomba. Apponyi Kúria
épületegyüttesét 2006-ban újíttatta fel a helyi
önkormányzat pályázati támogatásból és önerőből. Az
ingatlan szálláshelyként működik.

A kúria klasszicista épületegyüttesét a szőlőműveléssel
foglalkozó Apponyi család építtette az 1840-es években.
Az uradalom a régi Úri utcában található, ahol a grófi
lakrész mellett helyet kapott a főintéző lakása,
vendégszobák, a főerdész, a pince-mester és a személyzet
szolgálati épületei is. Hatalmas présházat és
pincerendszert is építettek.
Ebben az időszakban úri passziónak számított az
uradalmi erdőben zajló nagy hajtóvadászat, mikor a grófi
család tagjaival, rokonokkal és meghívott vendégekkel
teltek meg a kúria szobái.
Az idő során az épület lepusztult, ezért 2005-ben az
Orfeusz-program pályázati támogatásából, valamint
önerőből a helyi önkormányzat 2006-ban teljesen
felújíttatta. Jelenleg az önkormányzati tulajdonú ingatlan
szálláshelyként működik, melyben hét szoba várja a
pihenni vágyókat.
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Szállás az Apponyi Kúriában

Egyéb szolgáltatások

A főépületben hét fürdőszobás, klímával és
internet hozzáféréssel is ellátott, igényesen berendezett szoba áll rendelkezésre. Ebből öt
kétágyas, kettő pedig franciaágyas szoba.

A melléképület maximum 50 fős rendezvény
tartására alkalmas. A kúria zárt, belső udvara
kellemes, családias környezetet nyújt, féltetős
kialakítása kiváló lehetőséget biztosít kerti
rendezvények lebonyolítására is. A pince helyiségeiben borozó, szauna és konyha található,
melyek díj ellenében igénybe vehetőek.

Természeti és épített látnivalók

Természeti látnivalók:
A településen át vezet a kék sáv (Dél-Dunántúli
Kéktúra útvonala) és a sárga sáv (Tolna-Baranyai
Sárga Túra útvonala) turista út.

Épített látnivalók:
Evangélikus templom (1787-1789)
Római katolikus kistemplom
XVIII. századi magtár és présház
(Tulajdonos: Eurobor Kft. Előzetes
bejelentkezéssel borkóstolás lehetséges)
Apponyi Kúria épületegyüttese (1840)
szálláshely
Helyi Néprajzi gyűjtemény:
Bátaapáti Tájház
A település éves hagyományos rendezvényei:
Szent István Nap - Augusztus 20.
Szüreti Fesztivál - Szeptember
Egyéb szolgáltatások:
Konyha és borozó használata,
kerékpár kölcsönzési lehetőség,
ping-pong, asztali foci, trambulin,
tekepálya, szauna használat.
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