Isten hozta, kedves Vendég!

Ebben a füzetben összegyűjtöttünk minden olyan információt, látnivalót, amelyet meleg
szívvel tudunk programként, látnivalóként ajánlani az itt töltött néhány nap kellemes és
hasznos eltöltéséhez.
Először is néhány mondatban szeretnénk bemutatkozni, majd a vendégház, borozónk és
kertünk szolgáltatásait bemutatni, végül pedig a környék legjobb programlehetőségeire
szeretnénk felhívni a figyelmet, beleértve a gasztronómiai kínálatot és a kulturális
programokat is!

Kérjük, tartsanak velünk!
Badacsonyi Tamás, Nikoletta és a gyerekek Vili és Julcsi

A szálláshely
Lenyűgöző természeti környezet, családi
vállalkozásként üzemeltetett szálláshely – ezt
nyújtja a 2013 tavaszán, Zalacsányban nyílt
vendégházunk,

a

Pálos

Vendégház

és

Borház. Vendégházunk az erdőszélen áll,
távol a városok és a forgalom zajától.
Szálláshelyünk

megkapta

szálláshelyek

legmagasabb

a

falusi
szintű

besorolásának megfelelő, négy napraforgós nemzeti tanúsító védjegy használati jogát a
Nemzetgazdasági Minisztériumtól és a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségétől.
Borozónk a Zalai Borút Egyesület minősített, "Négy Kupás" állomáshelye.
4 db kétágyas, pót- és kisággyal kiegészíthető szobával várjuk
vendégeinket.
A házat tradicionális magyaros, falusias hangulatban alakítottuk
ki

és

berendezésében

felhasználtuk

a

helyi

kézműves

motívumokat.
Természetes, hivalkodásmentes környezetet és kikapcsolódást
nyújtunk a hozzánk ellátogatóknak, megfizethető árakon.

A reggeli
Általában 8-tól 10-ig szolgáljuk fel a földszinti
közösségi térben, a repertoárról pedig beszéljenek
helyettünk

a

következő

szavak

(welovebalaton.hu): "A szálláshoz jár reggeli,
amely szigorúan kerüli a bolti gépsonkás, kis
dobozos lekváros vonalat. Helyette szó szerint a
környék ízeit kapjuk házi alma- és szőlőlével,
a környékbeli gazdák által készített sajtokkal, kolbászokkal és helyben sütött pékáruval. A

mindenhol kapható joghurtnál és tojásrántottánál többet szeretnének adni, pontosan azért,
mert céljuk, hogy bemutassák vendégeiknek, mi mindent tud a helyi gasztronómia. Csak
mézből 12 fajta közül válogathatunk, amelyek a szomszéd méheinek köszönhetően landoltak
a Pálos Vendégház reggelizőasztalán."

A borozó
vendégház

A

pincéjében

található borozónkban zalai borokkal és
pálinkákkal várjuk vendégeinket, beltérben
35 fő, a kültéri teraszokon további 120 fő
befogadására

alkalmasan.

Céges

rendezvényeket, kisebb konferenciákat, névés

születésnapokat,

esküvőt,

profi

hangtechnikával felszerelten, akár karaoke rendezésével is meg tudunk szervezni. Közel 100
m2-es szabadtéri színpadunk saját hang- és fénytechnikával koncertek, színházi előadások
tere tud lenni. A borozónk külső teraszán egy pohár hideg bor, illetve házi készítésű szörp
mellett arra alkalmas időben élvezhetjük a napsütést, az erdőből felhallatszó madárcsicsergést
illetve a páratlan szépségű naplementét vagy pedig egyszerűen csak szemmel tarthatjuk a
vendégház alatti területen található játszótéren ügyködő csemetéinket.

A szőlőhegy
A

vendégháztól

800

m-re

található

szőlőhegyen és borospincénkben igény szerint
borkóstolót

tudunk

tartani

családi

pincészetünkben készült borainkból illetve
cseresznyeszüretre tudjuk invitálni minden
érdeklődő vendégünket.

A dézsa, avagy az örvényeshegyi wellness
Vendégházunk

udvarán

megtalálható

egy

8

személyes, kültéri, fával fűthető dézsa. A dézsa vize
parajdi sós víz, melyet 38-40 Celsius fokra tudunk
felfűteni. A sós, meleg víz rendkívül jó hatással van
a

szervezet

ellenállóképességének

növelésére,

serkenti a vérkeringést, puhítja a bőrt, s mindezek
mellett a meleg vízből párolgó sós pára tisztítja a
légutakat.

Ez

igazán

kellemes

kikapcsolódást,

maradandó élményt nyújt legfőképpen a késő őszi,
téli időszakokban, amikor is a csillagos ég alatt
élvezhetjük a "hallható csöndet", a szarvasbőgést, a
vadak mozgását az erdőben és a friss levegőt. A
dézsa igénybevételét 1.000 Ft/fő áron tudjuk vendégeinknek biztosítani. (A dézsánk a nyári
időszakban nem üzemel, csak októbertől április végéig, mivel a közeli méheknek szintén
egyik nagy kedvence a sós víz.  )

Masszázs az erdőszélen
Próbált már masszázst a természteben, erdőszélen? Ha igen tujda micsoda ellazulást jelent
madácsicsergés mellett, friss levegőn ellazulni. Ha nem, ne hagyja ki, ezt ki kell próbálnia!
Kérdezzen bennünket és leszervezzük a megfelelő időpontot masszőrünkkel. Az ellazulást
segítik a területünkön húzódó jótékony energiavonalak is.

A játszótér, ugráló

A gyerekek „paradicsoma”!  Fontos felhívnunk a
figyelmet, hogy felügyeletet a játszótéren nem
biztosítunk, a játékeszközök igényvbevétele saját
felleősségre történik, és szülői felügyelettel javasolt.
A trambulinban egyszerre maximum 1 felnőtt
tartózkodhat, a teherbírása maximum 180 kg! Kérjük
vegyék la cipőket a használatakor!

A „felnőtt játszótér”: a fröccsterasz
Csocsó, biliárd, csapolt sör, finom borok, függőágyak, babzsákok: ez a felnőtt játszóterünk!

A szabadtéri színpadunk, rendezvényeink
90 m2-es színpadunk, nézőtérrel, színvonalas hang- és fénytcehnikával rendezvények kitűnő
helyszíne. Eseményeinket Facebook oldalunkon hirdetjük meg, iratkozzon fel oldalunkon, és
Ön is értesülni fog. Születésnepok, esküvők, családi és céges rendezvényekhez is egyedülálló
helyszín!

A terület története
Sok vendégünk megkérdezi tőlünk, ki volt a névadó „Pálos Család”, hol van „Pálos Úr és
Asszony”?  Nos a névadás nem egy családtól származik. A területünkön a Magyar Pálos
Rend egy jelentős kolostora virágzott a középkorban, névválasztásunkkal ennek állítunk
emléket. Történetének bemutatásához a Zalai Hírlap 2017. június 3-i számából idéézünk:
„A 441 évvel ezelőtti pünkösdön bizonyára nagy volt a sürgés-forgás Zalacsány határában,
Örvényeshegyen.
1576 pünkösdjén ugyanis a pálosok örményesi kolostorában tartották meg a rend országos
gyűlését és választották meg a perjelt. Abban az üdezöld, szelíd dombokkal karéjozott
völgyben, ahol egy héttel ezelőtt emlékhelyet avattak a kolostor tiszteletére, s ahol a közeli
jövőben mind gyakrabban számíthatunk régészek felbukkanására is.
Mielőtt erre rátérnénk, ismerkedjünk kicsit az örményesi kolostor múltjával.
A terület Örvényeshegy, ahogy a patak is Örvényes, a kolostort azonban leginkább
örményesiként említik a források. Az m és a v betű kevert használata nem ritka a korabeli
forrásokban, valószínűleg ez okozza az eltérést - bocsátja előre Simmer Lívia, a Göcseji
Múzeum régésze. - A helyet Ewrményes néven először 1263-ban említi a veszprémi püspök
pálos kolostorokat érintő összeírása. A dokumentum a Kehida-Barátszigettel azonosított eleki
kolostor kapcsán szól Ewrményesről, ahol ekkor vélhetőleg még nem állt kolostor, de
valamiféle gazdaságot már működtettek pálos szerzetesek. Az eleki kolostor helyét Guzsik
Tamás építészettörténész határozta meg a '70-es évek végén. Mivel a pálosok gyökerei 1250ig nyúlnak vissza, az említés dátuma pedig 1263, az egyik elsőként alapított rendház állhatott
itt a közelben, Kehida mellett. A Zala árterében emelt építményre a mai tájban már nem utal
semmi. A folyó szabályozásakor szelhették ketté a dombot, amelyen az eleki kolostor állt.
P. Csóka János pálos tartományfőnök múlt szombaton áldotta meg a helyi kezdeményezés
nyomán felállított emlékhelyet Örvényeshegyen. A keresztet, valamint az egykori kolostor
történetét felvillantó információs táblát a templom vélt bejáratához pozícionálták.
1378-ban azt jegyezték fel, hogy az örményesi perjel elcseréli az eleki kolostort más
birtokokra, vagyis már vezető állt a kolostor élén. Amely egyre nagyobb jelentőségre tett
szert, az 1400-as évek végére vikariátus - több monostor élén álló rendház - rangjára
emelkedett. Köszönhető ez kegyurának, a Kanizsai családnak, amely bőkezű adományokkal

látta el a közösséget. Szőlő, kert, legelő, erdő, malom, halastó tartozott a kolostorhoz, 1576ban pedig a bevezetőben említett fontos eseménynek is helyet adtak.
- Két évvel később azonban, a folyamatos török nyomás miatt a rend kénytelen volt bérbeadni
itteni birtokait, s a 16. század végén a szerzetesek biztonságosabb helyre költöztek. 1750-ben
pedig már csak romokról tudósít a krónika - folytatja a régész. - A fáma szerint később Deák
is szívesen ballagott át ide Kehidáról, s pihent meg a romtorony árnyékában.
A kolostor helyén összegyűlt építőanyagról 1939-ben még készült fotó, aztán a köveket
széthordták a környékbeli építkezésekhez. Több faragott követ - köztük egy mérműves
ablakot - azért sikerült megmentenie Zalacsány akkori plébánosának, örököse pedig átadta
ezeket a Göcseji Múzeumnak.
A pálos az egyetlen magyar alapítású
férfi

szerzetesrend.

Fénykorukban

csaknem 200 kolostoruk volt, s az
ország határain is jócskán túlléptek,
Portugáliában,

Oroszországban,

Egyiptomban és még Palesztinában is
állt pálos rendház. Tagjai remeteéletet
éltek s önellátásra rendezkedtek be,
ezért

is

emelték

kolostoraikat

a

természet ölén, patakok, források mentén. Gyakran alakítottak ki halastavat saját
élelmezésükre, ennek nyomait Örvényeshegyen már meg is találták.
- A terep és a növényzet is jelzi az egykori tavat, továbbá a gát domborulata is látható sorolja a bizonyítékokat Simmer Lívia. - A kutatás jelen fázisában tájrekonstrukciót végzünk,
szintadatokkal, GPS koordinátákkal bemértük az objektumokat, s ezekből próbálunk 3D-s
terepmodellt készíteni. Szerencsére a terület jelenlegi tulajdonosa, valamint az emlékhely
avatási ünnepségét megszervező dr. Badacsonyi Tamás és családja rendkívül elkötelezett az
ügy iránt, így mindenben segítik a munkánkat. Következő lépésként talajradarral vizsgáljuk
majd át a terepet, ami ásás nélkül is megmutatja, hol húzódnak falak a mélyben. Bízunk
benne, hogy a kövek elhordása nem érintette az alapokat, nem dúlták fel túlságosan a
nyomokat. Ha pedig meglesznek a falak, jövőre talán az ásók is előkerülhetnek...
Az, hogy az elmúlt hetekben friss lendületet vett a zalai pálos kolostorok régészeti kutatása,
nagyban köszönhető annak, hogy az egerszegi Göcseji, valamint a keszthelyi Balatoni

Múzeum mellett bekapcsolódott a munkába a Magyar Nemzeti Múzeum, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézete és Régészeti Térinformatikai Laboratóriuma,
valamint a Civil Régészeti Alap. Mindemellett a pálos rend is országos szinten szorgalmazza
és támogatja a kolostorkutatást.
- A mai Zala megye pálos emlékeinek kutatása valójában két évvel ezelőtt indult újra - avat be
Havasi Bálint régész, a keszthelyi Balatoni Múzeum igazgatója. - Mégpedig Vállus
községben, ahol helyi civilek kezdeményezték a Szent Miklós pálos kolostor kutatását.
Semmilyen anyagi forrás nem állt rendelkezésünkre, de közösségi támogatással, szponzorok
segítségével sikerült a Simmer Lívia által vezetett feltárást elindítani. A hír szárnyra kapott, s
ennek nyomán Zalacsányból is megkerestek bennünket, hogy legyünk partnerek a sokkal
nagyobb és jelentősebb, örményesi monostor feltárásában. Nagyon bizakodók vagyunk,
hiszen már az emlékhely alapjának kiásásakor vastag omladékréteget találtak a kollégák, ami
alatt remélhetőleg megleljük az alapfalakat. Zala megye legjelentősebb pálos emlékéről van
szó, ezért különösen örvendetes, hogy jelentős tudományos műhelyek támogatását bírjuk.
Segítségükkel olyan gépparkot és vizsgálati módszereket vethetünk be, amire önállóan nem
lennénk képesek. Szeretnénk, hogy a pálos emlékek kutatása kiteljesedjen, s nem csak
Válluson és Örvényeshegyen, hanem a többi helyszínen is emléket állítsanak a pálosok
munkálkodásának. A cél ezen emlékhelyek összekapcsolása volna, hiszen a zarándokturizmus
egyre nagyobb jelentőségre tesz szert az országban.”

Badacsonyi Tamás Eperjes Károllyal az örvényeshegyi Pálos Emlékhely avatásán 2017.
május 27-én

Túraútvonalak Örvényeshegyen és környékén
Az alábbiakban a legkedveltebb, ajánlott túraútvonalainkat mutatjuk be ZalacsányÖrvényeshegyen és környékén. Az útvonalak térképe fotókkal letölthető oskostelefonokra és
túratérképes alkalmazásokban kitűnően használható a túraútvonalak megismeréséhez,
követéséhez. Az alábbi útvonalak nincsenek a természetben kijelölve, így az alkalmazás és
az online térkép használata javasolt. Androidos telefonokhoz és tabletekhez mi a Locus Maps
ingyenesen elérhető térképalkalmazás használatát javasoljuk, melyben a Magyar Turistatérkép
is megtalálható. Amennyiben a használattal kapcsolatban segítségre van szükségük,
keressenek bennünket a Pálos Vendégházban. IOS telefonokra jelenleg mi csak fizetős
alkalmazást ismerünk, ennek az ára nem jelentős hozzávetőleg 1.200.

1. Örvényeshegyi körtúra oda-vissza 2,9 km - 40 perces gyalogtúra (terepkerékpárral is
lehetséges)
A Pálos Vendégháztól kiindulva forduljon keleti irányba, és a villanyvezeték mellett a
dombra vezető úton induljon el a tetőre. Érdemes visszanézni közben a völgyre, a háttérben
kiemelkedik majd az Ekler család ligetfalvi kilátója. A tetőn forduljon balra majd hosszan kb.
1,5 km-en át haladjon északi irányba az úton. Közben az út jobb oldalán kitekintés nyílik a
Zala folyó völgyére, a zalacsányi golfpályára,a kehidai gyógyfürdőre, háttérben a keszthelyi
hegység, a zalaszántói sztúpa is látható. Később a távolban már felfedezhető lesz a Somló
hegy vulkanikus kalapja is. Az út a végén ketté ágazik, egyik része a dombról lefelé
folytatódik és Kehidára vezet, a balra kanyarodó részen pedig vissza tudunk fordulnia
völgybe. Végig balra tartva teljesen visszafordulunk dél felé, miközben ereszkedünk
fokozatosan az Örvényes patak völgyébe. Jobbra és a tetőn tartva itt lenne lehetőség Kallósra
kirándulni, melyet alább ismertetünk részletesen. Ahogy haladunk balra tartva lefelé völgybe,
mellettünk megjelennek újra Örvényeshegy első házai. 1-1,5 km séta után visszaérkezünk a
Pálos Vendégház elé.

2. Ligetfalva az Örvényes patakon át oda-vissza 3 km - 1 órás gyalogtúra

Kifejezetten nehezebb útvonal, kalandvágyóknak, mivel nincsen jelölés az erdőben, és a
tájékozódás is nehezebb, az út első szakaszán a magasabb aljnövényzet, az alacsony fák és
meredek patakpart is nehézséget okoz. Gumicsizma vagy vízálló bakancs viselete javasolt. A
Pálos Vendégház alatti rétről könnyen elérhető az Örvényes patak partja. Mivel itt a túlpart
kifejezetten meredek, érdemes a réten jobbra haladva egészen a volt kolostorig haladni, majd
onnan a 3 forrás alatt átkelni a patakon és az erdőben a tetőt megközelíteni. Mivel jelölés
nincsen az első tetőre vezető úton érdemes egyenesen a tetőt megcélozni, és ha szerencsésen
választottunk egy 20 perces séta után elérhetjük a ligetfalvi temetőt. Vonalvezetésnek
érdemes figyelni a villanyvezetéket, legkönnyebben természetesen ennek mentén érhető el
Ligetfalva, bár, az erdőben szebb és kalandosabb az út. Találkozhatunk vadakkal is,
elsősorban őzekkel, szarvasokkal.

3. Kallósdi kerektemplom 12,8 km oda-vissza 3,5 órás gyalogtúra (terepkerékpárral is
lehetséges)

Haladóknak, gyakorlott túrázóknak meg se kottyan ez a hosszabb gyönyörű zalai erdőkön és
dombok/völgyek között vezető túraútvonal. A cél a kallósdi Szent Anna-templom országosan
is jelentős műemlék, az Árpád-kori körtemplomok egyik jelentős képviselője. A körtemplom
az egyik legmisztikusabb épületforma, eredete több ezer évre nyúlik vissza. A középkorban a
világ mintájára a tökéletes templomot is kör alaprajzúnak képzelték, különösen, miután a
keresztes lovagok hírét hozták, hogy Jeruzsálemben is ilyen áll Krisztus sírja felett. A Kárpátmedencében különösen sok kerektemplom áll, a legszebbek egyike a kallósdi templom. Az
útvonal első része megegyezik az örvényeshegyi körtúra első felével, majd a kehidai
elágazótól kell elindulni északi irányban tovább. Kisebb letéréssel a kehidai Deák-kút is
elérhető.

Kerékpárkölcsönzés
Kerékpárkölcsönzésre a legjobb javaslatunk a Kis-Balaton Látogatóközpont.
Hétfő
kivételével minden nap nyitva vannak és megfizethető áron biztosítanak kitűnő kerékpárokat,
egy autóforgalomtól védett, emelkedőmentes, gyönyörű természetvédelem alatt álló területen.
Gyerekekkel is ideális túralehetőség,

Köszönjük, hogy nálunk szállt meg! Értékelje pihenését!
Jól érezte Nálunk magát? Kérjük véleményével segítsen jobbá tenni a Pálos Vendégházat és
szolgáltatásait, egyúttal ossza meg élményeit, tapasztalatait más vendégekkel is! Értékeléseik,
visszajelzéseik nagyon sokat jelentenek nekünk és újabb és újabb erőt adnak a folyamatos
fejlesztéseinkhez! Vélemények írására a Tripadvisor, Zoover, Google+, Facebook,
booking.com és szallas.hu oldalakon van lehetőség. Köszönjük szépen!

Programlehetőségek
A következőkben szeretnénk néhány lehetőséget bemutatni, kedvet adni az élménydús
nyaraláshoz. A látnivalókat az elérésükhöz megtett út hossza szempontjából csoportokra
bontottuk, így könnyebb az eligazodás és a nap megtervezése.

5-10 perces autóút
1. Zala Springs Golf Resort
A Zala Springs Golf Resort Hévíz és a
Balaton

közvetlen

szomszédságában,

minden igényt kielégítő kényelemmel,
elegáns luxussal várja nem csak a golf
sport szerelmeseit, hanem mindazokat,
akik értékelik a kiemelkedő minőséget,
kifinomult

designt

és

színvonalas

szolgáltatásokat. A klubházban működő
exkluzív Zala Springs Golf Bistro kiemelkedő kulináris élményt nyújt a látogatóknak. A
klubház szolgáltatásai közé tartozik a céges rendezvények, borestek és egyedi esküvők
lebonyolítása. A Pálos Vendégház vendégei kedvezményt kapnak a tee-time árakból, a
részletekről kérdezzenek bennünket!
Kapcsolat (Tee-time foglalás): +36-20/403-4960
Honlap: www.zalasprings.hu

2. Kehidakustány
Kehida Termálfürdő
A hazai gyógyfürdők között kimagasló
kalcium-magnézium

hidrogén-karbonátos

minősítésű gyógyvíz igazi rekreációt nyújt
a

vendégeknek.

gyógyvizes

Szabad

ülőmedence

téren

egy

és

egy

úszómedence, a fedett élményfürdőben egy
súlyfürdős, nyakzuhanyos gyógymedence

(mozgássérültek részére beemelő készülékkel) és egy 36-38 fokos ülőmedence biztosítja a
vendégek nyugodt kikapcsolódását. A Kehida Termál Gyógy-és Élményfürdő 2.400 m²
vízfelülettel, mediterrán belső terekkel, 13 medencével, 94 méteres óriáscsúszdával, kinti
kamikaze csúszdákkal, szabadtéri 34-36 °C fokos meleg vizes- és gyógymedencékkel,
pezsgőszigettel, sodrómedencével, gyermekpancsolóval, pool bárral, szaunavilággal és még
sok egyéb csábító élményelemmel várja kedves hotel- és fürdőző vendégeit.
Nyitvatartás: minden nap 09:00 - 20:00
Honlap: www.kehidatermal.hu
Deák Ferenc kúria
Deák Ferenc 1808-tól 1854-ig élt az épületben, a
kiállítás Deák életpályáját hivatott bemutatni. A
kúria teljes, külső-belső felújítása Deák Ferenc
születésének 200. évfordulójára, 2003-ra készült el.
Az épület keleti szárnyában, mely a földesúr lakrésze
volt, ekkor nyílt meg a Deák Ferenc alakját, életútját,
máig érvényes gondolatait bemutató "A haza bölcse,
Zala büszkesége" című állandó kiállítás.
Deák-kút
Deák nagyon szerette a természetet. Sok időt töltött
kehidai birtokán. A legenda szerint gyakran üldögélt
a Deák-kutat körbeölelő fák alatt gondolataiba
mélyedve. A radiesztéziai mérések tanúsága szerint
itt jótékony hatású földsugárzás uralkodik – a föld
mélyén Szt. György vonal húzódik. Megközelítése:
Kehidakustányból a Kúria úton kell elindulni. A
hegyi úton táblák jelzik a Deák kút lelőhelyét.

Tájház
Kehidakustány kustányi falurészen található az 1900-as években
épült paraszti ház, melyben állandó helytörténeti kiállítás található.
A kialakított tájház legfőbb célja a vidéki élet bemutatása, a magyar
identitástudat erősítése.
Kapcsolat: +36-30/236-4605

Romtemplom
A gótikus templom a falu külterületén, a Zala parti erdőben áll. A
téglafalazatú templomot a 14. században emelték. Ma már csak
nyugati homlokzatának egy része, valamint az északi és a déli fal
egy-egy kis szakasza áll. A nyugati falon barokk és középkori
boltozat maradványai vehetők ki. A török időkben erősen
megrongált templomot a 18.században helyreállították,majd a
19.században pusztulásnak indult.

3. Kallósd - Szent Anna Kerektemplom
A kallósdi Szent Anna-templom országosan is jelentős
műemlék, az Árpád-kori kerektemplomok egyik jelentős
képviselője. Minden évben számos turista keresi fel miatta a
Zala egyik mellékvölgyében megbújó, száznál is kevesebb
lakosú falut. Érdekessége, hogy kívül féloszlopok tagolják,
belsejében pedig hat csúcsíves ülőfülke van. A Pálos
Vendégháztól nagyon szép és kellemes, részben erdei túraút
vezet ide, kérdezzenek róla bennünket!

4. Zalacsányi horgásztó
Zalacsány Zalaegerszeg felé kivezető szakaszán,
helyezkedik el a szabadidő központ, 27 Hektáros
területen 13 hektár vízfelülettel.
A

Zalacsányi-tó,

köszönhetően

az

intenzív

telepítésnek, igen népszerű a horgászok körében,
ahol rekord méretű, kapitális halak kifogására
nyílik lehetőség. Turisták számára a tó mentén
található a Körtvélyesi Tanösvény.
Nyitvatartás: minden nap 08:00 - 17:00
Kapcsolat: +36-30/945-4432
Honlap: www.zalacsanyito.hu

15-30 perces autóút
1. Hévíz

Ha Hévíz, akkor a gyógyító elemek közül mi mást is lehetne az első helyen említeni, mint a
termáltóban való fürdőzést. a Hévízi-tó vagy Hévízi-gyógytó 4,44 ha kiterjedésével és az őt
körülvevő 50 ha területű véderdővel Európa legnagyobb gyógyító erejű melegvizes tava. Ez a
tó különleges képződmény, hiszen ellentétben a többi melegvizes tóval, melyek általában
vulkanikus eredetű helyeken, agyag- vagy sziklatalajban vannak, a Hévízi-tó tőzegmedrű
forrástó. A Keszthelyi-fennsík nyugati lejtője mentén, a Hévízi-völgyben található, Hévíz
városa mellett. A víz lágy, selymes simogatása és a lebegés érzése, a ringatózó lótuszok, a víz
gyógyító illata, a fák zöldellő lombkoronája nyugtatja az idegrendszert, s együttesen a
gyógyulás pszichikai elemét jelentik. A hévízi gyógyhatások kiinduló alapja tehát a
fürdőkúra, de emellett több olyan egyedi gyógyterápiás kezelést is ki kell emelni, mint
például az iszappakolás, a híres súlyfürdő, a gyógymasszázsok, valamint az ivókúra.
Ebben a kis ékszerdoboznak beillő városban
természetesen nemcsak gyógyulni lehet, hanem
csodás hely arra, hogy megőrizzük testünk aktív
fizikai

állapotát,

erősítsük

szellemi

frissességünket, valamint megtaláljuk a lelki
harmóniát, a nyugalmat (még ha csak pár napra
is...). A számos kulturális program, borfesztivál
mellett az aktív mozgásprogramok, mint például a nordic walking séták, kerékpártúrák, séta a
városban, a tó melletti kifolyónál vagy az egregyi borozósorra, mind-mind a feltöltődést
segítik.

Téli időszakban érdekes élményt nyújt a Hévízpatakon az evezés a virágzó tündérrózsák
között. Nagyon kellemes és nem megerőltető
program leevezni. Már a vízre szállás is
kalandos a Hévízi-tó alatti zsilipnél, de ami
utána jön, az szép is és mulatságos is. Az út
eleje vízben gazdag, de később próbára teszi az
evezősök tudását a kisebb vízállás és a vízbe beérő ágak, törzsek kikerülése. A túra nem
megerőltető, de nem árt, ha ez evezősök között van olyan, aki ült már kenuban és volt a
kezében evező.
December elejétől már kinyitja kapuit a hévízi
jégpálya, a Széchenyi utca elején, a Termelői Piac
szomszédságában. A fedett sátorban kialakított pálya
különlegessége, hogy nem előre fagyasztott lapokból
alakítják ki, hanem a víz helyszíni lefagyasztásával
biztosítják a sima jég felületet.

Egregyi pincesor
Hévíz központjától úgy 1,5 kmre található a híres egregyi
pincesor. Kedves borospincék és
hangulatos

éttermek

válogathatunk.

közül

Mindenképpen

érdemes felkeresni a Római
pincét, ahonnan páratlan panoráma tárul a Balatonra és a környékre.
A pincesor másik jelentős étterme az Öreg Harang borozó. Az étlapon igazi
különlegességek,

egyebek

között

szürke

marhából,

vízi

bivalyból,

mangalicából,

gyöngytyúkból és nyúlból készült ételek is vannak.
Hévíz és Keszthely között idilli zöld övezetben található a Vadaskert csárda, mely
természetesen vadhúsokból (szarvas, őz, vaddisznó, fácán és fürj) készült ételekkel várja a
vendégeket. A gyerekeknek jó szórakozást ígér az étterem mellett kialakított kicsi vadaspark
és játszótér.
Tourinform Iroda kapcsolat: +36-83/540-131
Honlap: www.heviz.hu, www.west-balaton.hu, www.hevizre.hu, www.nyitottbalaton.hu

2. Keszthely

Keszthely 765 éves múltra visszatekintő település, a Balaton fővárosa. A város és közvetlen
szomszédságának természeti adottságai a Balaton partján fellelhető történelmi emlékekben, és
kulturális hagyományokban leggazdagabb településként ma is turisztikai, és szellemi központ.
A patinás városkép, a különböző korok történelmi
örökségének találkozása, a Balaton egyetlen korhűen
felújított szigetfürdője sajátos hangulatot kölcsönöz
Keszthelynek.
A város központjában lévő sétálóutcán hangulatos
éttermek, kávézók várják a vendégeket.
Az ország legigényesebben
helyreállított és berendezett
kastélya a Festetics-kastély.
A

kastély

kiemelkedő

Keszthely
jelentőségű

műemléke, ma az egész épület
múzeum. A város minden évben több kulturális eseménynek ad helyet, amelyek egy részét a
Festetics-kastély dísztermében szervezik. A felújítás után az új múzeumépületben állandó
vadászati múzeum nyitotta meg kapuit. Az új épület tetőterében a történelmi modellvasút
kiállításon Európa egyik legnagyobb terepasztala látható.
A kastély parkjába a díszes főkapun juthatunk be. Az előkertet Festetics György gróf
mellékalakokkal kiegészített bronzszobra és egy nagy szökőkút díszíti. A sétányok ősöreg fák
között kanyarognak, köztük 400 éves is akad. A kastélykert hátsó traktusában áll a kocsiház
és istálló díszes épülete, amelyben a Hintómúzeumot találjuk. A kastély 500 éves
pincerendszerében 2005 óta helyet kap a Balatoni Borok Háza, amely borkóstolóval
egybekötött tárlatvezetést kínál.

A

történetét

Balaton

bemutató Balatoni Múzeum
jól mutatja a város kitüntetett
szerepét a Balaton partján. A
múzeum állandó kiállítása az
Aranyhíd.
kialakulásáról,

A

Balaton
állat-

és

növényvilágáról, a halászat és a hajózás történetéről, a balatoni fürdőéletről és a környék
várairól, ásatásairól is tájékozódhat a látogató. Az egykori fürdőruhadivatot, egy lángosos
bódé és egy tipikus hétvégi ház kialakításával a balatoni fürdőkultúra, a sport, a vendéglátás
és a hajózás huszadik századi történetét is bemutatja a tárlat. A múzeum család- és
gyermekbarát, míg a szülők a kiállításokat tekintik meg, addig a gyerekek sem unatkozhatnak.
A „Játékos Múzeum” program kínálatából: játszótér a múzeumudvaron, délelőttönként
Múzeumi Nyári Óvoda (Játszóház), valamint az egész Kultúrpalota területén kialakított
játszósarkok; érintőképernyős, interaktív játékok és múzeumpedagógiai foglalkozások is
várják a kicsiket.
A Kossuth és Georgikon utcák sarkán
található, az 1820-as években épült egykori
késő

barokk

magtárépületben

stílusú,

fa

gerendás

Nádler

József

helyi

vállalkozó 2007-ben alapította meg a Rádió
és Televízió Múzeumot, így július közepétől
közkinccsé

lett

gyűjteményének

a
több

600
mint

darabos
fele.

A

látogatókat a harmincas-negyvenes évtizedbe repítik a korabeli hanganyagok és zenék is.
Keszthely belvárosában több egyedülálló múzeum is várja az érdeklődőket: Népviseletes
babamúzeum (a Történelmi Magyarország 720 népviseletének bemutatása), Történelmi
Panoptikum (közel félszáz magyar király, fejedelem, hadvezér, költő és író megtévesztésig
hű viaszszobra), Csigaparlament (a Magyar Parlament 4,5 millió pannon-tengeri csiga
felhasználásával felépített hű mása), Vidor Játékmúzeum (a játékgyártás utóbbi száz évének
bemutatása), Matulárium (Fekete István emlékszobra, az író életét és a filmgyártás
kulisszatitkait bemutató kiállítás, valamint diorámatechnika segítségével megelevenedő, a
Kis-Balatont hűen megidéző panoptikum), Horrárium és kínzómúzeum (fél évezred
kínzásai a Középkortól az Újkorig,Távol-Kelettől Amerikáig viaszfigurák és képillusztrációk
segítségével), Középkori erotikus panoptikum (panoptikumi viaszfigurák által elevenednek

meg elődeink pajzán históriái), Nosztalgia Múzeum - Giccsmúzeum (letűnt idők
dizájncentere), Cadillac Múzeum (értékálló gyűjtemény a kiállított veterán autókból),
Marcipán Múzeum (mintegy 100, marcipánból készített díszmunkából álló kiállítás).
Tourinform kapcsolat: +36-83/314-144
Honlap: www.keszthely.hu, www.west-balaton.hu, www.nyitottbalaton.hu

3. Rezi Vár
A Balatontól északnyugati irányban, Rezi
település határában, a Keszthelyi-fennsík
egyik 427 méter magas sziklaormának
kiugró

részét

koronázzák

meg

Rezi

várának kőfalai. Szabadon és ingyenesen
látogatható.

A

rendbe

hozott

romok

szívderítő látványt nyújtanak, igaz a maradványok vad romantikája a rekonstrukcióval
elveszett. A környékre nyíló panoráma pazar, a várromok szerelmeseinek kötelező
meglátogatni.

4. Rezi Kaland- és Dinópark
A park visszakalauzolja a látogatókat a 230 millió
évvel ezelőtti időkre, amikor még az őshüllők
éltek.

A

eredményeit

dinoszauruszok
figyelembe

Életnagyságukkal,

kutatási

véve

hangjukkal,

munkák

készültek

el.

mozgásukkal

próbálják visszaadni a természet lenyűgöző
egykori teremtményeinek varázsát.
Kapcsolat: +36-83/555-025
Honlap: www.dinoparkrezi.hu

5. Zalaszentgrót
Zalaszentgrót, a Zala folyó völgyében
megbújó kis város a Nyugat-Dunántúlon,
ahol vidéki romantika, madárcsicsergés,
festői

szépségű

zalai

dombok,

vendégszerető emberek, helyi borok és
ételek várják a látogatóba érkezőket.
Pihenhetünk a termálfürdőben, amely idilli
fekvésével,

hamisíthatatlan

zalai

panorámájával különleges kikapcsolódási élményt jelent akár kevésbé jó idő esetén is. Az
aktív pihenésre vágyóknak indulhat a lovas túra, kerékpárra pattanhatunk, vagy folytathatjuk
a pincék bebarangolásával a napunkat.
Szent Gróth Termálfürdő
A fürdő 2001-ben nyitotta meg
kapuit a vendégek előtt, 2003-ban
készült el a négy medencét
magába foglaló fedett épület,
pihenési,

felüdülési

és

szórakozási lehetőséget nyújtva
minden korosztály számára.
Jelenleg 4 fedett medence (egy ülő, úszó- és egy tanmedence, a gyermekeknek pancsoló), finn
szauna és gőzkamra valamint a külső rész nyitása után 4 szabadtéri (két ülőpados, egy úszó és
egy gyermekmedence) és egy csúszdás élménymedence várja a vendégeket.
Igazi különlegességként említhetők a két részre osztott, fákkal határolt ülőmedencék, valamint
az, hogy az úszni vágyók is a termálforrásból nyert vízben úszhatnak.
A teljes kikapcsolódást nem csak a kellemes termálvíz, a festői környezet és a tiszta levegő,
hanem sportlétesítmények - teniszpályák, foci, és strandröplabda pálya, játszótér- is elősegíti.
Nyitvatartás: 09:00 - 19:00
Honlap: www.szentgrotfurdo.hu

6. Fenékpuszta
Bivalyrezervátum
Kápolnapusztán egy hatalmas, elkerített terület
csakis az őshonos magyar bivalyok nyugodt
életét

és

szolgálja.

génállományuk
A

másfél

fennmaradását

kilométer

hosszú,

interaktív bivaly tanösvényen szinte mindent
megtudunk a 700 kg-ot nyomó állatok
szaporodási és viselkedési szokásairól, táplálkozásáról (welovebalaton.hu).
Kapcsolat: +36-70/774-8559
Madárkórház
Balaton északi csücskében megbúvó falucskában
Fenékpusztán található Madárgyűrűző és Repatriáló
Állomás. Jelentősége nagy, hiszen Magyarország
területén nem sok olyan állomás létezik, mint az itteni.
A területen jelenleg is működő madárgyűrűző telep
kibővítésére és felújítására az egyre több érdeklődő és
kikapcsolódni vágyó igénye az indok.
Az itt dolgozók elhivatott munkájának köszönhetően jó kezekben vannak madarak, hiszen ők
magukra vállalják a természetvédelmi nevelőmunkát kicsik és nagyok részére egyaránt. A
látogatót bevezetik a madárgyűrűzés rejtelmeibe, a madárkórház életébe és mindezeken felül
megtekinthetjük a madárkunyhót, a legelőt vagy a tanösvényt is!
Kapcsolat: +36-30/38-8272, +36-30/558-1388

7. Nemesbük
Korosajt Műhely
A

Hévíztől

alig

7

km-re

található

Nemesbükön, idilli környezetben található
Korosa András sajtműhelye. Az eredetileg
keszthelyi származású Korosa András, alig 3
éve, mindenféle előismeret nélkül vágott bele
a

gazdálkodó

életmódba.

Azóta

az

állatállomány szépen gyarapodott és az
utánpótlás is folyamatos, azonban András

szeretné megőrizni a vállalkozás családi gazdaság jellegét és nem szeretne “ipari termelésbe”
kezdeni. A sajtkészítő filozófiája, hogy “csak a boldog tehén ad jó minőségű tejet, amely
alapja a kiváló minőségű Korosajtnak.” Ez a szemléletmód kiemeli és követendő példává
teszi az itt folyó gazdálkodást. A Korosajt Műhelyben jellemzően félkemény sajtok
készülnek. Az ízesítetlentől a fűszeresen át (bazsalikom, csili), a lilahagymás sajtig igen
széles a repertoár. A manufaktúra rendelkezik egy sajtérlelő helységgel, ahol a 3-6 hónapig
érlelt

keményebb

sajtok

(dinneralfresco.hu)
Kapcsolat: +36-70/318-1940

pihennek,

ízük

és

illatuk

a parmezánéhoz

hasonlatos.

30-45 perc
1. Zalaszabar - Zobori KalandoZoo
A

Kis-Balaton

nyugati

partján,

Zalaszabarban található kalandpark az aktív
pihenést, öko-turizmust kedvelő fiatalok,
családok, baráti társaságok, iskolák és cégek
számára remek kikapcsolódási, szabadidő
eltöltési lehetőséget kínál, nyugodt, idilli
környezetben, a friss levegőn. A csodálatos
panoráma már önmagában felüdítő, de a
kalandparkba érkezve egy igazi kaland-oázis fogadja az idelátogatókat. A parkban
felsorakoztatott játék arzenál gyereket és felnőttet magával ragad, csak a naplemente vethet
véget a játéknak. A kalandpark kültéri és beltéri szolgáltatásokkal egyaránt rendelkezik. 4XD
MOZI, beltéri csúszdaház, ovis-bölcsis korosztály számára kialakított beltéri játszóház várja a
vendégeket. A kalandparkban megújult gasztronómiával, önkiszolgáló étteremmel válogatott
étel-ital választékkal csillapíthatják éhségüket a vendégek, a hagyományos büfé jellegű gyors
ételektől, snackektől egészen a tájjellegű ételekig minden finomság fellelhető.
Kapcsolat: +36-30/362-8118
Honlap: www.zoborikalandozoo.hu

2. Zalakaros - Zalakarosi Fürdő

A zalakarosi fürdő többszörösen is különleges, itt a gyógyulásnak, pihenésnek, lazításnak és
az önfeledt szórakozásnak is helye van.
A fedett és szabadtéri létesítményeivel a fürdők a legfiatalabb és az idősebb korosztály részére
is magas színvonalú szolgáltatásokat nyújt, 10 hektáros, gondosan kialakított parkos területen.

Nyáron több mint 5000 m2 vízfelület áll a vendégek rendelkezésére, melyből 1500 m2 fedett,
vagyis egész évben látogatható. Gyógy,- termál,- élmény,- hullám,- gyermek és
sportmedencék, csúszdák színesítik az önfeledt szórakozás, kikapcsolódás örömét az év
minden napján. A vendégek a fürdőzés mellett kedvükre válogathatnak a kényeztető wellness
és fitness kezelésekből valamint az újonnan bevezetett gyógy, medical- wellness és
alakformáló kezelések számos változatából.
Nyitvatartás: 09:00 - 18:00
Kapcsolat: +36-93/340-420
Honlap: http://www.furdo-zalakaros.hu/

3. Fenyvespuszta - Állatsimogató
Fenyvespuszta Zala megye peremén, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén helyezkedik el,
a Kis-Balaton és a Kányavári-sziget közvetlen
szomszédságában. Az itt található major közel
40 éven át termelő szövetkezeti tehenészeti
telepként

működött,

majd

az

állattartás

megszűntével sokáig üresen állt.
Az állatsimogatóban közelebbről is megismerkedhetünk a háziállatokkal. Itt lehetőségünk
nyílik: pónin lovagolni, csacsira ülni, sétakocsikázni a Kis-Balatonhoz, kecskegidákkal
játszani, igazi íjjal célba lőni, emlékérmet készíteni, asztalra rajzolni, labdázni, hintázni,
lovasbemutatón részt venni.
Nyitvatartás: 09:00 - 18:00
Kapcsolat: +36-30/287-0249
Honlap: www.fenyvespuszta.hu

4. Kis-Balaton

A Kis-Balaton 1951 óta nemzeti szinten védett, 1979 óta a nemzetközi jelentőségű vizes
élőhelyek egyezménye (Ramsari Egyezmény) által jegyzett terület, valamint 2004 óta az
Európai Közösség természetvédelmi hálózatának, a Natura 2000-nek kiemelkedő jelentőségű
egysége. A majd 150 négyzetkilométeres országos jelentőségű védett területet elsősorban
madárvilágáról ismerik a laikusok és a szakemberek, de az élőhelyek mozaikossága és
fajgazdagsága révén más –elsősorban vizes élőhelyekhez kötődő - élőlénycsoportok
jelentősége is számottevő.
A Kis-Balaton fokozottan védett területe csak a Nemzeti Park Igazgatóság által biztosított
szakvezetővel, ökoturisztikai programjaink keretében látogatható. Azon vendégeknek, akik
szakvezetést nem igényelnek, lehetőségük van a Kányavári-sziget, a kápolnapusztai
Bivalyrezervátum és a vörsi tájház meglátogatására.
Fekete István emlékhely, Kis-Balaton / Fenékpuszta / Diás-sziget
A kirándulás keretében bemutatják a
"Matula

kunyhót",

valamint

a

"Berek" írója, Fekete István és a
természettudós Vönöczky Schenk
Jakab emlékszobáját.
Diák- és óvodás csoportok számára
rövid foglalkozásokat is tartanak a
halászatról és a terület halairól, megvizsgálják a Zala-folyó makrogerinctelen lakóit, továbbá a
Kis-Balaton ”kincsesládájába" pillantva is igazi érdekességeket kereshetnek.
A kiránduláson való részvétel saját gépkocsival történik. A Kutatóháztól indulva kb. 3 km
megtétele után szállnak ki a látogatók ki az autóból, innen egy rövid séta megtételével jutnak
be a Diás-szigetre. Kutyát bevinni csak pórázon lehetséges! Csak szakvezetővel látogatható!

Vörsi Tájház, Kis-Balaton
A Kis-Balaton hagyományos használati
eszközeit, elsősorban a népi halászati
módszerekhez kapcsolódó szerszámokat, a
táj népi építészetét, a lápból élő pákászok
életmódját

ismerteti

a

2015.

évben

megújult kiállítás a vörsi talpas házban. A
tájház a nyári időszakban és húsvétkor tart nyitva, az adventi és újévi időszakban pedig
bejelentkezéssel látogatható. Kutyát bevinni a Vörsi tájházba tilos!
Kis-Balaton Kutatóház (Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház)
Ha a Kis-Balaton fokozottan védett területén
kívánunk
szakvezetők

látogatást

tenni,

kíséretében,

erre

kizárólag

szakvezetési

díj

ellenében van lehetőség. A rendkívül értékes vizes
élőhelyek

túlzott

érdekében

hétfőtől

zavarásának
péntekig

elkerülése

naponta

kettő,

szombaton egy csoportot tudnak fogadni, ezért
előzetes

időpont-egyeztetésre

és

írásbeli

megrendelésre van szükség. A szakvezetések során tapasztalt túravezetők segítségével a
látogatók megismerkedhetnek a Kis-Balaton történetével, természeti értékeivel, gazdag
madárvilágával. Ajánlott, hogy kényelmes, könnyebb túrára alkalmas ruházatban, lábbeliben
érkezzünk. A nyári melegben javasolt fejfedővel védekezni a napszúrás ellen, valamint
innivalót vinni. Akinek lehetősége van rá, vigyen magával távcsövet!
A szakvezetésekhez előzetes bejelentkezés szükséges!

Kányavári sziget
A Kányavári-sziget az egyetlen olyan terület a KisBalaton térségében, amely vezető nélkül, egész évben
szabadon látogatható. A kis szigetre egy különleges
fahídon át érkezünk. A szigeten a Búbos Vöcsök
tanösvényt alakított ki a Nemzeti Park Igazgatósága. A
15 állomásból álló tanösvény hossza kb. 1,5 km, egy jó

óra alatt kényelmesen bejárható. Amennyiben kevés az időnk, úgy a sziget északi felének
felfedezése javasolt. Az információs táblák a Kis-Balaton madárvilágát mutatják be. A sziget
közepén egy fából épült madármegfigyelőhelyet találunk, a többszintes kilátótornyot
újjáépítették, a hídról jőve, a madármegfigyelő előtti tisztáson balra kanyarodva érjük el pár
perces sétával. Egy kicsit még délebbre egy idilli réten vadonatúj játszótér is várja a kicsiket.
A gyönyörű, buján zöldellő növényvilág akkor is megér egy sétát, ha nem is látunk ritka
madarakat a környező nádasban, vagy a vízparton. Szúnyogok szinte mindig vannak,
gondoskodjunk megfelelő védelemről.
A híd előtt, a parkoló mellett büfé várja a kirándulókat.
Megközelítés: a Balatonmagyaródot és Sármelléket összekötő műútról tábla jelzi a letérőt a
Kányavári-szigethez. A tanösvényt babakocsival is jól végig lehet járni, csak a bejárati fahíd
lépcsőit kell fel- és leküzdeni.
Kapcsolat: +36-83/315-341, +36-30/664-0404
Honlap: www.kisbalaton.hu, www.bfnp.hu

5. Garabonc - 7 vezér park- Garabonciás Farm
A Kalandpark észrevétlen segíti a honismeret és
a honszeretet kialakulását és erősödését. A
Kalandpark látogatása olyan élmény együttest
kínál, amely nem csak a szemnek, szájnak, hanem
a testnek és az elmének is „ingere”. A magyar
királyok arcképcsarnoka és a jurta sátrak állandó
kiállítása a térség honfoglalás kori történelmét
egyedülálló módon mutatja be. A jurta sátrakban található állandó kiállítás a térség legújabb
régészeti és antropológiai kutatásaira és az elérhető leghitelesebb történelmi forrásokra
támaszkodva szemléletesen és nagy tudásanyaggal szórakoztatva tanítja a látogatókat.
A Garabonciás Farm egy XXI. századi parasztgazdaság, ahol állattenyésztés és
növénytermesztés folyik. A Garabonciás Farm túlmutat a paraszti gazdaságon, mivel egyben
élményhelyszín

is:

közkedvelt

programok

a

lovaglás,

a

kocsikázás

ekhós

szekéren,vadászhintón vagy hófehér menyasszonyi hintón, az állatsimogatással egybekötött
farmlátogatás, melyet igény szerinti időpontra, idegenvezető kíséretével szerveznek meg.
Kapirgálós tyúkok, csirkék, sárban hempergő, napozó boldog malacok, szelíd nyuszik, foltos
tehenek, büszke magyar szürke marhák, sajtot adó bárányok és kecskék, önfeledten száguldó

lovak várják az idelátogatókat, hogy erre az időre feledtessék a hétköznapok rohanását, búját,
baját és mosolyt csaljanak az arcunkra.
Nyitvatartás: 10:00 - 17:00
Kapcsolat: +36-93/540-140, +36-30/383-5969
Honlap: www.7-vezer-kalandpark.hu/

6. Szajki tavak
A Szajki-tavak évtizedek óta közkedvelt
üdülő terület Vas megyében. Erdős területen,
nyugodt környezetben egész évben várja a
kikapcsolódni vágyókat. Ide nem ér el a város
zaja, forgalma, zavartalanul élvezhető a tiszta
levegő és a madarak éneke. A 11 tó közt
vannak horgásztavak és strandolásra alkalmas
tó is, ahol megannyi lehetőség kínálkozik a
vizek,

erdei

túrák

kedvelőinek

a

kikapcsolódásra, szórakozásra. Árnyékot adó fákkal tarkított strand, kalandpark, apartmanok,
horgászati lehetőség várja a vendégeket. Az aktív pihenést kedvelőknek lehetőségük van
kerékpározásra, túrázásra, lovaglásra, úszásra és megannyi szórakozási lehetőségre is.
Szajki-tavak Kalandpark
A park egy „nagy játszóteret”, erdei drótkötélpályákat takar, amelyben minden korosztály
megtalálhatja a számára megfelelő élményt nyújtó szórakozási lehetőséget. A Szajki-tavak
Kalandpark könnyen megközelíthető autóval, busszal, vonattal (autóbusz csatlakozással),
kerékpárral is.
Kapcsolat: + 36-30/410-4055
Honlap: www.szajkikaland.hu

7. Sümeg - Sümegi Vár
A Sümegi Vár számos kiállítással, programlehetőséggel várja az odalátogatókat. Bővültek az
állandó kiállítások, és új tárlatok is nyíltak. Újonnan nyílt meg a püspöki lakószoba és
tanácsterem az Öregtoronyban, az alsó szinten pedig a korabeli konyha és éléskamra. Ezek
mellett megújult a darabont szoba, a sütőház, bognár- és kovácsműhely pedig korabeli
eszközökkel, használati tárgyakkal gazdagodott.

A látogatók a megváltott belépőjegyekkel a
Sümegi Vár összes kiállítását megtekinthetik.
A Várbirtokon a következő programok közül
válogathatnak a vendégek:
 Történelmi Lovasjátékok és Középkori
Többfogásos Lakoma;
 Lovas kocsikázás;
 Hintózás;
 Fajtabemutató;
 Állatsimogató megtekintése;
 Középkori hajítófegyverek kipróbálása;
 A Kapitány Úr utazó- és lovaskocsi kiállításának megtekintése;
 "Történelmi Magyarország Címerei" kiállítás megtekintése;
 Nemzetközi Szablyagyűjtemény megtekintése;
 Borkóstoló a Püspöki Palota borospincéjében;
 Püspöki Palota kiállításainak megtekintése;
 Kirándulás a környéken;
Kapcsolat: +36-87/550-166; 550-167
Honlap: www.sumegvar.hu

8. Balatonederics - Afrika múzeum
A

mesebeli

Afrika

hangulatát

idézi

meg

a

Balatonederics határában található Afrika Múzeum. A
múzeumban trófeák százai és egy érdekes néprajzi
kiállítás, a körülötte elterülő több hektáros területen
pedig egy mini szafari park található.
Az évtizedeken át Tanzániában élt Nagy Endre vadász
és zoológus 1984-ben költözött vissza Magyarországra
balatonedericsi villájába, ahol megalapította saját
gyűjteményéből a múzeumot. A házban találjuk a
kiállítást, Nagy Endre egykori dolgozószobájában személyes tárgyait, íróasztalát, könyveit, és
megannyi érdekes afrikai csecsebecsét láthatunk. A többi szobát és a folyosókat is beterítik a
különböző trófeák, kipreparált állatbundák, oroszlán, vaddisznó, antilop, leopárd, orrszarvú,

elefánt, hogy csak a leglátványosabbakat említsük. A birtokon egy apró szafari parkot is
létrehoztak, még a puputevére is fel lehet ülni, de vannak itt zebrák, struccok, antilopok,
bivalyok is. Természetesen pónin is lehet lovagolni. A birtokon nyitott terepjáróval is
körbevezet minket egy igazi hús-vér afrikai fiatalember. A birtok végén, egy dombon
kilátótoronyból élvezhetjük a kilátást a Szigligeti-öböl felé.
Kapcsolat: +36-87/466-105
Honlap: www.afrikamuzeum.hu

9. Csodabogyós Barlang
Balatonederics

közelében,

a

Keszthelyi-

hegység keleti peremén található a fokozottan
védett

Csodabogyós-barlang.

A

393

m

tengerszint feletti magasságban nyíló barlang a
bejárat mellett is látható szúrós csodabogyó
nevű örökzöld cserjéről kapta nevét. A barlang
Magyarország tizedik, a Dunántúlnak pedig
hatodik leghosszabb barlangja. Jelenleg ismert
járatainak hossza összesen 5200 m, mélysége –
121 m (már most hangsúlyozzuk, hogy a
barlangtúrák

ennek

a

hossznak

csupán

töredékét érintik). Járatai elsősorban tektonikus mozgások során jöttek létre, így
túlnyomórészt hasadékfolyosók, termek és aknák jellemzik. Egyes – az itt ismertetett túrák
által is érintett – szakaszokon (Függőkert, Meseország stb.) dunántúli viszonylatban igen sok
és változatos képződményt (cseppkövek stb.) találunk. Méreteiből, látványos formakincséből
és viszonylag könnyen járható jellegéből adódóan kiválóan alkalmas a „tanbarlang” szerepre,
azaz a barlangjárás, barlangkutatás technikájának, gyakorlatának elsajátítására, valamint a
tektonikus folyamatok és a különböző képződmények bemutatására. A barlangot nem lehet
gépjárművel megközelíteni: a “kaland” részét képezi az a kb. 40 perces séta is, amit a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park gyönyörű erdejében teszünk meg a bázistól a barlang
bejáratáig. Utcai ruházatban ezt a barlangot nem lehet (más megközelítésben: nem
érdemes…) látogatni, de biztosítják – a védősisak és a nagy fényerejű fejlámpa mellett – a
barlangászoverallt is. A veszélyes szakaszokon a látogatók biztonságát szolgáló eszközöket
(létrák, kapaszkodókötelek, lépőcsavarok stb.) építettek be. A túra teljes időtartama alatt
segítenek szakképzett és tapasztalt barlangi túravezetők. Jó tudni: Eltérően a tömegturizmus

számára megnyitott barlangoktól, itt nem mindig fog felegyenesedve járni: néhol csupán
négykézláb vagy éppen hasoncsúszva tud majd haladni. A barlang nincs kivilágítva, de a túra
idejére biztosítanak olyan fejlámpát, amely nem csupán a tájékozódáshoz, de a nagyobb
termek és gyönyörű barlangi képződmények megtekintéséhez is elegendő fényt biztosít. A
Csodabogyós-barlangban évszaktól függetlenül +9,5 Celsius fok a hőmérséklet, a relatív
páratartalom 100%. Barlangi árvíz, nyílt vízfelületek kialakulása teljes mértékben kizárt, de
vízcsepegés, nedves ill. sáros szakaszok előfordulnak a túraútvonalon. A túrához előzetes
egyeztetés szükséges!
Kapcsolat: +36-30/306-6050, +36-30/237-3759
Honlap: www.csodabogyos.hu

10. Szigliget
A festői szépségű Balaton-felvidék egyik
kiemelkedő nevezetessége a Szigligeti vár,
amely szó szerint kiemelkedik egy 239
méteres

vulkanikus

magaslaton.

A

megmaradt napjainkra meg-megújuló alsóés felsővár falai között színes történelmi és
szórakoztató

programok

várják

a

látogatókat. Bástyájáról lenyűgöző kilátás
nyílik a Balatonra és a környező tájra. A vár köveit a környék lakossága széthordta az
építkezéseikhez. Napjainkban már nagy jelentőségű a múltunk, a történelmünk minden értéke
és a szigligeti önkormányzat és a lakosság sokat tesz azért, hogy a Balaton várát megőrizze és
megújítsa. A Szigligeti vár felújítási munkálatai 1991-ben kezdődtek meg, és azóta is
folyamatos a feltárás és a helyreállítás.
Kapcsolat: +36-87/461-355
Honlap: www.szigligeti-var.hu

11. Káptalantóti - Liliomkert Termelői
Piac
A Káli-medence szívében fellelhető termelői
piacot Harmathy Ildikó biológus-mérnök

álmodta meg és hozta létre. Jól teszi, aki a vasárnaponkénti káptalantóti piacra üres hassal
érkezik, mert képtelenség megállni, hogy a helyi termelők asztalkái közt járva ne kóstolja
végig a kínálatot. A kosarakban takarózó tepertős, sajtos pogácsákat, a halomban illatozó
köménymagos kifliket, a kemencéből gőzölögve kiforduló tejfölös kenyérlángost meg kell
kóstolni! A piac célja a békebeli piacozási szokások életre keltése. Minden vasárnap várják az
odalátogatókat a Káli-medencében, a Balaton-felvidéken, közel a tavasbarlangjáról híres
Tapolcához, közel a Balatonhoz, közel a Badacsonyhoz, közel a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park nevezetességeihez.
Kapcsolat: +36-30/266-0706
Honlap: www.liliomkert.lapunk.hu

12. Badacsony

Badacsony a Balaton parti hegyek fejedelme. Valóban méltó e névre, mert nem csak
legnagyobb, legszebb, de a leghíresebb is valamennyi hegytárs között. Híre-neve messze
túlröpül az ország határain is, mindenüvé, ahol azt a gyöngyöző tüzes nedűt ismerik,
amelynek a neve: „Badacsonyi bor”.

Minden, amit a természetben szépnek ismerünk, csodálatosképpen együtt van itt, a Badacsony
környékén. Mindenből ízelítőt kapunk, tengerből, gyönyörű, büszke hegyekből, omlatag öreg
várakból, napsütötte, dalos szőlős déli lankákból. A monda szerint óriások játszottak itt
valaha, játékos kockákkal, kúpokkal, dombokkal, akik valami hirtelen intésre elvonultak e
földről, s itt hagyták szeszélyes összevisszaságban a játékaikat. E nagyszerű tájban a hasonlók
közt is a legmagasabb, legismertebb és legértékesebb a Badacsony. Közvetlen a tó partjáról
indul lejtője, előbb szelíden és álmatagon, hogy feljebb mind meredekebbé válva, hogy
bazaltsziklákban, szélrágta oszlopokban, kőzsákokban folytatódjék. A badacsonytomaji és

szigligeti öblök tisztelettudó szerénységgel fogják közre, félsziget talpazatán állva Badacsony
büszkén tekint a tóra, s az csillogó hullámszemével visszatekinget rá.
A Badacsony és a hegy köré épült települések mind-mind megannyi programmal, látnivalóval
szolgálnak számunkra, csak győzzük körbejárni, megtekinteni valamennyit!
Egry József Emlékmúzeum
Egry Józsefet a Balaton festőjének is
nevezik. Festményeinek, pasztelljeinek fő
témája a Balaton szinte látomássá váló
látványélménye, a tó változó fény- és
színviszonyai.
jelenség,
Badacsonyi

Művészete

senkivel

rokonítható.

sem

átalakított

magányos

és

kibővített

műtermes lakóházában gazdag válogatást
láthatunk fő műveiből, de jelzésszerűen
egész életútjával megismerkedhetünk.
Hely: Egry József Múzeum, 8261 Badacsony, Egry sétány 21.
Kapcsolat: +36-87/431-044
Honlap: www.badacsonyiprogramok.hu
Szegedy Róza -ház Irodalmi Emlékmúzeum
A méreteiben is impozáns házat és a hozzá tartozó birtokot Szegedy Róza a költő Kisfaludy
Sándor feleségeként vitte a házasságba 1800-ban. A házaspár kedvelt tartózkodási helyévé
vált Badacsony, élénk társasági életet éltek, Szegedy Róza ürmösbora országos hírnévre tett
szert. A három részből álló épületegyüttes főépületének lakószobáiban az egykor ott élt
házaspár tárgyi környezetét, valamint Kisfaludy Sándor ételútjának és munkásságának főbb
állomásait mutatjuk be.
Hely: Szegedy Róza-ház, 8261 Badacsony, Kisfaludy Sándor utca 17.
Honlap: www.szegedyrozahaz.hu
Rózsakő
A Kisfaludy-ház felett található az a hatalmas
asztalszerű

bazaltkő,

amit

Rózsakőnek

neveznek. Valamikor a régmúltban gurulhatott
le a hegyoldalról. Nevét Szegedy Rózáról kapta,

aki a hagyományok szerint Kisfaludy Sándorral szokott rajta üldögélni. Valószínűleg ez
magyarázza a vele kapcsolatban született legendát is. „Hogyha egy leány meg egy legény ráül
a kőre, háttal a Balatonnak, egymás kezét fogva, még abban az évben egymáséi lesznek. De
elég az is, ha a leány ül a kőre háttal a tónak, rágondol szerelmesére és felsóhajt. Akire
gondol, annak szíve érte fog dobogni."

Kisfaludy- kilátó
A Kisfaludy- kilátó a Badacsony hegy 437
m-es magassági pontjánál található, 18
méter magas kilátótorony. Erkélyéről a
Tapolcai-medence és az azt övező hegyek
látványa tárul elénk. A torony feljárata a
turista utak felöl közelíthető meg mintegy
csalogatva

a

vándort.

A

három

fő

turistaútvonal az alábbi: a Kőkapu, a
Bujdosók lépcsője és a Rózsakőtől a
Hertelendy lépcsőn keresztül a kilátóig vezető út. A pihenésre vágyó, megéhezett turisták
kielégítésére a kilátótoronynál tűzrakóhelyek, asztalok, padok állnak a vendégek
rendelkezésére. A pontos tájékozódáshoz az útvonalak találkozásához, keresztezéséhez
iránymutató táblák kerültek kihelyezésre, majd miután ezen táblák segítségével feljutnak a
kilátótorony legfelső szintjére, ott egy körpanorámás tábla elhelyezésével tájékoztatjuk a
látnivalók megjelölésével a fáradt vándort, a világ egyik legszebbnek mondott tája jellegzetes
látnivalóiról.
Geológiai és Botanikai Tanösvény - Badacsony
A magyar és angol ismertetőtáblákkal ellátott tanösvény a vulkáni hegyek tájhasználati
módjait, természeti értékeit ismerteti. A sétaút a Kisfaludy -háztól közelíthető meg. Utunk
során tanulmányozhatjuk a bazalt formakincsét, az egykori bányafalakat. A feltáruló földtani
látványosságok bemutatják számunkra az egykori földtörténeti események egy-egy pillanatát.
A sétaútról kiadvány is készült. A szabadon látogatható önmagába visszatérő tanösvény
megtekintéséhez szakvezetés igényelhető. A tanösvény hossza: közel 4 km. Megközelíthető a
Badacsony-hegy déli oldalán a Kisfaludy-ház felől.

Tanösvény állomásai: Rózsakő - Kisfaludy-kilátó- Kőkapu - Kőkereszt - Klastrom kút Bujdosók lépcsője - Tördemici kilátó. A teljes túra időtartama kb. 2 - 2,5 óra.
Folly-Arborétum és Borászat
Az arborétum területe 3,6 hektár, a
közvetlenül kapcsolódó erdőterület 1,6
hektár.

Botanikai

értékei

mellett

tájképi, kultúrtörténeti, földtani értékei
is

fontosak.

A

Kisörsi-hegy

déli

oldaláról páratlanul szép kilátás nyílik
az Örsi-hegyre, a Badacsony felé, az
ábrahámhegyi Szent Iván-kápolnára. A
Folly-

arborétum

területén

130

fenyőfaj, 20 lomblevelű fafaj, 20-30 örökzöld és lombhullató cserjefaj él.
Hely: 8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25.
Kapcsolat: +36-70/338-7377
Honlap: www.follyarboretum.hu

13. Salföld - Salföldi Major
Salföld a Káli-medence Balaton
felé nyíló kapujában a Balatonfelvidéki
szívében

Nemzeti

Park

helyezkedik

el,

jelentős geológiai, botanikai és
népi építészeti emlékekkel. A
nemzeti park igazgatóság a falu
határában

alakította

ki

a

Salföldi Majort 1997-ben, ahol egy működő gazdaság életét és őshonos magyar
háziállatfajtákat: rackajuhot, mangalicát, bivalyt, szürkemarhát, baromfikat, pásztorkutyákat,
mint például pulit, pumit és mudikat valamint lovakat mutat be. Az állatsimogatóban
kisállatok várják a gyerekeket.
A nemzeti park első ökoturisztikai bemutatóhelye ad otthont a Regényes Park című
fotókiállításnak is. Az 1900-as évek elején készült tájképfotók mellé 2000-ben Molnár László
fotóművész készített képeket. A fotópárok jól tükrözik a XX. században lezajlott változásokat
a Balaton-felvidék regényének lapjain. A képanyagból 2007-ben a Kör Alapítvány

gondozásában

album

készült.

is

A

Major

folyamatosan

megújuló

fűszer-és

gyógynövénykertje illatos élményeket kínál az ide látogatónak. Több érzékszervünket is
bevetve -látás, szaglás, tapintás és ízlelés- ismerkedhetünk meg a gyógynövényekkel, a
"csodafüvek"

hatásaival

és

felhasználási

módjaival.

A

gépkiállítás

hagyományos

mezőgazdasági eszközöket sorakoztat fel. A szekér és kocsi kiállítás is a múltba repít minket.
A gyermekeket a tavaly elkészült, tájba illeszkedő, új játszótér várja, a Major
fogadóépületében pedig megízlelhetjük a vidék ízeit is. Házi szörpöket, mangalica zsíros,
snidlinges kenyeret vagy bivalyszalámis szendvicset is kóstolhatunk. Igény szerint
lovaskocsikázás is biztosított.
Kapcsolat: +36-87/702-857, +36-30/939-0770, +36-30/530-6821
Honlap: www.kali.hu/salfoldmajor, www.bfnp.hu/hu/salfoldi-major-salfold

14. Zalaegerszeg
Göcseji Falumúzeum
A Göcseji Falumúzeum, azaz a zalaegerszegi
skanzen hazánk egyik legjelentősebb szabadtéri
néprajzi múzeuma, az 1968-ban Magyarországon
legelsőként nyitott skanzen különlegességét az
adja, hogy az itt felépített göcseji, zalai tájegység
mellett egy egyedülálló Finnugor Néprajzi parkot
is létrehoztak. A zalaegerszegi falumúzeum a
várost átszelő Zala folyó holtága körül kapott
helyet. Az épületegyüttes 40 épületből áll, amelyet 22 zalai településről szállítottak a
helyszínre. A skanzen mellett találjuk a Magyar Olajipari Múzeumot.
A skanzen egyik legfőbb látványossága egy múlt századi
göcseji település rekonstrukciója. Ezen keresztül bemutatják
a térség mindennapi életét és használati tárgyait. A göcseji
tájegységben honos régi parasztporták között sétálgathatva
úgy érezhetjük magunkat, mintha egy valódi régi kis faluba
tévedtünk volna.
Benézhetünk egy XIX. századi kovácsműhelybe, láthatjuk a
tipikus göcseji parasztházakat, de van itt működő vízimalom
is. A tájegységre jellemző szoknyás haranglábbal is

találkozhatunk, és a jellegzetes boronafalú, zsúptetejű zalacsébi fatemplom is megér egy
misét. Figyelemre méltó még az érdekes hajlítottház Zalalövőről és a szintén zalalövői
hosszúház, ahol minden helyiség külön, az eresz alól nyílik.
A skanzen legöregebb háza a felsőszenterzsébeti füstös ház eredetileg a XVIII. században
épült. Az épület egyetlen helyiségből áll, és itt van a kályha is, szóval nem véletlen a név.
Mindenképpen nézzük még meg a csödei kerített portát, amelynek első, úgynevezett kocsma
szobáját borkimérésként használták. A falumúzeum fogadóépületének emeleti kiállításán
megismerkedhetünk a Kárpát-medence népviseletével, amely felöltöztetett babákon mutatja
be a látogatóknak a régi öltözködési szokásokat.
Finnugor Néprajzi Park
Távoli nyelvrokonaink népi építészetének emlékeit a Zala folyó holtágának túloldalán kezdték
építeni, így a látogató egy hídon átsétálva érkezik meg a Finnugor Néprajzi Parkba. Az egyes
portákat olyan fákkal és cserjékkel választották el egymástól, amelyek a nyelvrokon népeink
lakhelyén is megtalálhatóak, mint például az erdei- és a vörösfenyő, a nyír vagy a berkenye.
Ezzel a módszerrel is megpróbálták érzékeltetni, hogy az egyes házak egymástól több száz
vagy ezer kilométerre fekvő területeken élő népek egymástól igen különböző kultúráját
mutatják be. A finn zsellérházban, a mari kerített házban, valamint a hanti és manysi
szálláshelyen a térségekre jellemző textíliák, használati eszközök, viseletek láthatók.
Kapcsolat: +36-92/703-295
Honlap: www.gocsejiskanzen.hu

Aquacity
Az AquaCity 7,5 hektár területen, KözépEurópa legnagyobb víztömegével, 6000 m2
vízfelülettel várja a fürdőzőket. Próbálja ki a
tíz óriáscsúszda egyikét, vagy akár az
összeset. Merüljön el az ország legnagyobb
hullámmedencéjében, ringatózzon matraccal
vagy anélkül a lassú folyó lágy sodrásán,
tegye

próbára

bátorságát

az

ugrómedencében, vagy a mászó falon,
relaxáljon a jakuzzi medencék valamelyikében, vagy hűtse le magát a strandmedencében.
Az AquaCity azonban nem csak a nagyobbak vízi paradicsoma, hiszen a legkisebbekre is
gondoltak. A gyermek és bébi medencék különböző élményelemekkel – mint például csúszda,

vízi ágyú, vízi ösvény – várják a lurkókat. A legkisebbek számára pedig spriccelő bohóc,
gombazuhany, mini csúszda és egy rózsaszín elefánt is biztosítja a kikapcsolódást. A vízi
verklit a gyerekek akár a hullámmedencében, vagy a lassú folyóban is kipróbálhatják. Az
AquaCityben szárazföldi élményekben sincs hiány. A strandsportok szerelmesei számára
strandröplabda és strandfoci pálya, valamint egy szabadtéri fitnesz park kínálnak
kikapcsolódást.
Kapcsolat: +36-92/599-101
Honlap: www.aquacity.hu
Gébárti Tóstrand
Zalaegerszeg északi részén, a Zala folyótól
északra található a Gébárti-tó. A patkó
alakú tó két vége bokrokkal, akadókkal teli
(0,5-3 méter mély), a tó középső része a
gátnál

8-10

környezete

méter
kellemes

mély.

Parkosított

kikapcsolódási

lehetőséget kínál a fürdőzők, vízisportot
kedvelők, valamint a horgászok számára. A
tó körüli területen sétautak vezetnek, félszigetén szabadtéri strand található. Környéke az
elmúlt évek során kedvelt pihenő-és szabadidő övezetté vált.

Gébárti Tó - Kézművesek Háza
A Kézművesek Háza Zalaegerszegen, a
Gébárti-tó

mellett

található,

1982-ben

kezdte meg működését a hagyományos
magyar

tárgyalkotó

népművészet

szolgálatában. A hagyományőrzés speciális
központjaként a mára már jól felszerelt
műhelyekben,

képzett

népművészek

oktathatják az új generációkat. A Zala
Megyei

Népművészeti

Egyesület,

mint

szakmai gazda élettel töltötte meg a házat. Mára több kézműves csoportot, tábort működtet
maga a ház és önálló rendezvényei is kialakultak. Egész évben látogatható műhelyeik a
kovács műhely, fazekas műhely, szálasanyag műhely, fafaragó műhely. A Kézművesek Háza

rendezvényei a Családi Pünkösd és a „Tök jó” Gébárti Tökfesztivál. A programokhoz
csatlakoznak kézműves mesterség bemutatók, játszóházi foglalkozások, előadások, folklór
műsor, kiállítás, népművészeti és helyi kistermelők vására. A havi rendszerességgel
megvalósuló Nyitott Műhelygalériák Napja rendezvénysorozat a tárgyalkotó népművészet
hihetetlenül gazdag hagyományaiba és az alkotás folyamatába enged betekintést a
látogatóknak.
Kapcsolat: +36-92/312-744, +36-20/556-8086, +36-20/260-1429
Honlap: www.zalanepmuveszet.hu

60 perces autóút
1. Lenti
Lenti Termálfürdő
A fürdő hét fedett medencével
várja a látogatókat. A beltéri
részben szaunák, gőzkamrák az
emeleten
pedig

lévő

szépségfarmon

kozmetika,

pedikür-manikür

és

fodrászat,
különféle

frissítő és szépítő masszázsok
állnak

vendégek

a

rendelkezésére.

A

szabadtéri

részben öt medence és egy 74 méter hosszú csúszda található. A fürdő legnagyobb medencéje
1340m2

vízfelületű, mely vadvízárammal,

nyakzuhanyáyal,

masszázspadokkal

van

felszerelve. A fürdő nátrium-hidrogénkarbonátos gyógyvize 40.000 éves. Az Európa szerte
ismert gyógyvíz jól alkalmazható mozgásszervi, ízületi, gerinc és hátproblémák gyógyítására.
A termálfürdőben kúraszerűen alkalmazott gyógyászati kezelések várják a gyógyulni vágyó
vendégeket. 2016 őszén átadásra került a két beltéri medencével és egy óriáscsúszdával
felszerelt új élményfürdő rész. Az egyik élménymedence főképp a fiatalabb korosztály
számára épült és az aktív tevékenységet előmozdító élményelemekkel, valamint egy
kisgyermekeknek szóló pancsoló résszel rendelkezik. A másik élménymedence elsősorban a
középkorú és idősebb vendégeket vonzza a beépített masszázs funkciókkal és a 8 férőhelyes
jakuzzi résszel.
Szent György Energiapark

Bioenergetikus természetgyógyászok szerint a Szent György Energiapark különleges
gyógyító erejű energiavonalak találkozási pontjaiban fekszik – ennek köszönhetően a fürdő
vendégei hatékonyabban tudnak kikapcsolódni, felfrissülni, gyógyulni. A Szent György
Energiaparkban egy-egy alkalommal 1-2 órát ajánlott sétálni, pihenni.
Kapcsolat: +36-92/351-320
Honlap: www.lentifurdo.hu

Lenti - Csömödér - Kistolmács erdei kisvasút
A keskeny nyomtávú erdei kisvasút a
kisvasút

legforgalmasabb

az

országban, teljes hossza 109 km,
tekintve, hogy ez az egyetlen, ami
máig a teherszállításból tartja fenn
magát. Persze rengeteg turista is
használja, mióta évtizedekkel ezelőtt
megnyitották

a

vasutat

az

utazóközönség számára. Amellett, hogy évente több tízezer köbméter faanyagot szállít,
legfőbb vonzereje, hogy a lenyűgöző zalai dombságon át zakatol, rengeteg érdekes látnivalót
érintve. A kisvasút menetrendszerűen májustól szeptemberig közlekedik, de igény szerint
ettől eltérő időpontokban is biztosítanak különvonatot, ráadásul a hidegebb hónapokban
fűthető, zárt szerelvények állnak az utasok rendelkezésére. A kisvonaton kerékpár szállítására
is van lehetőség. 2004 óta minden második szombaton nosztalgiaszerelvény közlekedik a
vonalon, amelyet az Erdélyből származó, Ábel névre keresztelt nosztalgia gőzmozdony húz.
A vonathoz kapcsolódva, illetve magán a vonaton működik 2015 óta a Zakatoló Erdei
Iskola. Az iskolás vagy óvodás csoportok a vonathoz csatolt oktatókocsiban határozó
könyvek, mikroszkópok, bogárnéző tégelyek, távcsövek segítségével tanulmányozhatják a
természetet a megállókban. A kisvasút állomásai: Lenti – Iklódbördőce – Csömödér – Páka –
Kányavár – Bázakerettye – Kistolmács
Tourinform Iroda kapcsolat: +36-92/551-188
Honlap: www.kisvasut.hu

2. Tapolcai tavasbarlang
A Tapolcai-tavasbarlangot
1903-ban

fedezték

fel,

majd rövidesen kiderült,
egy

egész

barlangrendszer

húzódik

hogy

Tapolca városa alatt. Tíz
évvel később nemcsak a
kutatók és barlangászok, hanem bárki megcsodálhatta a föld alatti karsztképződményeket.
Magyarországon ez volt az első barlang, melyet villanyvilágítással láttak el, és egyben
turisztikai célokra is használtak. Az 1942-ben védelem alá helyezett, majd 1982 óta
fokozottan védett képződmény kiemelt státuszát a geológiai, genetikai, morfológiai,
hidrológiai és biológiai értéke, valamint a kiterjedése is indokolttá tette és az, hogy a világon
sehol máshol nincs ekkora kiterjedt barlangrendszer lakott település alatt, amely
csónakázható.
Az új, kétszintes látogatóközpont épületét úgy alakították ki, hogy a tavasbarlang bejáratának
hangulata megmaradjon, viszont közben az épület üzemeltetése részben megújuló energiával
történjen. Az új épületben helyet kapott
„Csodálatos karszt” elnevezésű kiállítás
komplex módon mutatja be a hazánk és a
világ

egyedülálló

földtani

értékeit,

méghozzá úgy, hogy közben a gyerekek
számára is érdekes lehet. Az interaktív
kiállításon a gyerekek kúszóbarlangban
próbálhatják ki pár méteren, miből is áll a
barlangászok idejének jelentős része, de van „kőtapogató” is, amely még a felnőttek számára
is kihívást jelent. A színes ősföldrajzi festmények a földtörténeti korok élővilágát mutatják be;
a külön erre a célra kijelölt pontokról megtekinthető térhatású fotók is különleges, testközeli
élményt nyújtanak. A gyerekek kedvence lehet még a szabadban elhelyezett mászófal és
játszótér is. A 3D-s moziban a bejáratnál kapott szemüvegek segítségével tökéletesen
beleélhetjük magunkat a vetítésbe, amely a víz útját és örök körforgását, valamint a
karsztképződmények világát is bemutatja, a nézőt a Föld és az óceánok fölé repítve, vagy
éppen a barlangok szűk járataiba vezetve.
A Tapolcai-tavasbarlang jelenleg összesen 180 méteren csónakázható körbe, ugyanoda
érkezünk vissza, ahonnan elindultunk. A csónakok útja a víz által kialakított járatokon át

vezet, amelyeket szépen ki is világítottak, és bizonyos időközönként segélykérő
berendezéseket is találhatunk. A türkizkék víz körülbelül 18-20 °C-os, és a legtöbb helyen
csupán derékig ér, de olyan szakasz is akad, ahol csupán pár tíz centi borítja az aljzatot. A
Malom-tóba ömlő vízben a szerencsések a tavasbarlangban látható egyetlen élőlényt, a fürge
csellét is elcsíphetik. Ez egy apró halfajta, amelyet a helyiek csetrinek hívnak, és ha véletlenül
megpillantjuk, kívánni is ér valamit.
Kapcsolat: +36-87/412-579
Honlap: www.tavasbarlang.hu

3. Őrség
Veleméri templom - a fény temploma
A

kis

őrségi

falu,

Velemér

büszkélkedhet Magyarország egyik
legjelentősebb
stílusú

középkori

román

műemlékével,

a

Szentháromság-templommal. A kora
gótikus templom belső falait díszítő
freskók hazánk legteljesebb épségben
fennmaradt középkori falfestményei.
Az egyhajós, egy tornyú épület kőből
és téglából épült. Az eredeti fazsindelyt a restauráció során cserépre cserélték. A templom
keskeny ablakai tervezetten, meghatározott időpontokban engedik be a napfényt az épület
belsejébe. A templom külső falán, a hajó sarkainál három faragott emberfejet láthatunk. Az
egyik fejre a nyári napfordulókor süt a nap, télen árnyékban van, míg a másikra a téli
napfordulókor süt a nap, a harmadikat pedig a téli napforduló végén világítják meg a
napsugarak. A templombelső falfestményei közül ma már sok homályosan látható és
töredékes, de nagy részük jó állapotban kápráztatja el a látogatót. Az eredetinek megfelelően a
templom őrzi régi képét és hangulatát.
Kapcsolat: +36-30/448-9276

Szalafő - Batha Porta
Szalafőn, az Őrség egyik legszebb,
legérintetlenebb falujában található
a Batha-porta. A portára látogató
kedves

vendégek

találkozhatnak

hagyományosan pirítással és hideg
sajtolással készített növényi olaj
különlegességekkel,valamint részesei lehetnek egy hagyományos olajütés bemutatásának
(bejelentkezés szükséges), amely kézi faprés által történik. A Batha Porta palettáján
szerepelnek dióból, mákból, szőlőmagból, lenmagból, mogyoróból préselt magolajak, sőt a
méltán híres, és az őrség fekete aranyának is nevezett tökmagolaj. Jelenleg újdonságok a
csipkebogyómag és a sárgabarackmag, máriatövis mag olajok, valamint a különböző olajak
préselvényéből darált, étkezési célra használható maglisztek. A maglisztek és az olajak a
kulináris felhasználás mellett gyógyászati célokra is kiválóan alkalmasak. A Batha-porta
olajai 100%-ban természetes alapanyagból és adalékanyagok hozzáadása nélkül készülnek.
Kapcsolat: +36 20 534 29 31
Honlap: www.bathaporta.hu

Orfalu - Vadvirág Méheskert
A Vadvirág Méhes- és Füveskert
nevű gazdaság az Őrségi Nemzeti
tartozó

Parkhoz
(Rábavidék)

Vendvidék

egy

picinyke

településén, Orfaluban található. Ez
a varázslatos, erdőkkel, ligetekkel,
kristálytiszta
szabdalt
hazánk

vizű

patakokkal

dimbes-dombos
DNy-i

csücskében

táj,
a

szlovén, osztrák határ ölelésében fekszik. A Kert még formálódó, de már önfenntartó
bemutató gazdaság, amelynek működése magában ötvözi a vendvidéki hagyományos
gazdálkodás, és az organikus biogazdálkodás elemeit. A birtok egy csodaszép domboldalon,
erdőkkel körülvett, NATURA 2000-es területű 3,5 hektáros kis családi vállalkozás. A tiszta,
magas rezgésű spirituális hely tökéletes lehetőséget kínál mindenki számára a természetből
áradó energiák megtapasztalására, a növényvilág táp- és gyógyerejének befogadására, egy
természet közeli, hagyományos életforma megélésére.

A birtok, a bemutató méhészet, az ősi kaszáló gyümölcsös és a fűszer- és gyógynövénykert
programjai szeretettel várják az odalátogatókat. Minden program falusi vendégasztallal,
kóstolóval zárul, illetve egészül ki.
Kapcsolat: +36-20/340-8735
Honlap: www.vadviragmeheskert.hu

