
 

 

 

KIRÁNDULÁSOK A TÖRTÉNELMI ZALA VÁRMEGYÉBEN  

HATÁRON INNEN ÉS HATÁRON TÚL 
 

Az alábbi családbarát kirándulások ízelítőt adnak a hozzánk érkezőknek a mai Zala megye és a 

történelmi Zala Vármegye látnivalóiból és népszerű vendéglátóhelyeiből. A programok és 

éttermek saját tapasztalataink alapján pároknak és családoknak is ideális és színvonalas, 

kikapcsolódást nyújtanak, szabadon variálhatóak és kiegészíthetőek is tetszés szerint. A 

kirándulásokat a szálláshelytől indulva területileg válogattuk össze, hogy könnyebben 

tervezhető legyen a nap programja. A térségek végén pedig mindig étterem ajánlatunkat 

találják meg egy kellemes ebéd vagy vacsora eltöltésére. A ajánló második részében 

túrázóknak is készültünk pár javaslattal, illetve pár határon túli de nagyon látványos egy 

napos kirándulást ajánlunk. Max. 7-főig kisbuszos kirándulásokat is szervezünk előzetes 

egyeztetés és ajánlat alapján. 

 

LENTI ÉS KÖRNYÉKE (2-3 TELJES NAPOT KITÖLT) 
 

Csömödéri Erdei Kisvasút /2-6 órás program/  
 

A Csömödéri Erdei Vasúté a leghosszabb kisvasúti hálózat 

Magyarországon, a Zala megyében található rendszer 

összhossza 102,9 kilométer. Érdekessége, hogy ennek 

mindössze a harmadán van személyszállítás, a forgalom nagy 

részét még ma is a fát szállító tehervonatok jelentik. Vonalai 

hangulatos településeken át haladnak, számos turisztikai 

látnivalót kötnek össze. 

Bővebb információ:  

http://www.kisvasut.hu/view_cikk.php?id=875&rfa=153  

https://www.zalaerdo.hu/hu/turizmus/erdei-vasut  

 

Szécsisziget /1-2 óra/  
Szécsisziget Zala megyében, a Zalai dombság Mura és Zala 

folyók által közrefogott területen, a Kerka folyó partján 

helyezkedik el. A település Lentitől 10 kilométerre található, 

nem messze szlovén határtól. A Cserta folyó a falu közelében 

torkollik a Kerkába. 

Főbb látnivalói: 

• Andrássy-Szapáry kastély 

• Kerka Vízimalom Múzeum 

• Bivalyrezervátum 

 

Bővebb információ: 

http://www.szecsisziget.hu/nevezetessegek.html 

 

 

http://www.kisvasut.hu/view_cikk.php?id=875&rfa=153
http://www.kisvasut.hu/view_cikk.php?id=875&rfa=153
https://www.zalaerdo.hu/hu/turizmus/erdei-vasut
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http://www.szecsisziget.hu/nevezetessegek.html


Budafapusztai Arborétum, Bázakerettye /2-3 órás program/  
 

Bázakerettyétől mintegy 2 km-re található a meghitt zalai 

dombok között, gyönyörű göcseji bükktájba illeszkedve a 

Budafapusztai Arborétum (Budafai Arborétum). Több mint 200 

fajtatöbbnyire védett növénnyel, fenyővel, lomb- és 

cserjefajtával büszkélkedhet. A fafajok Észak-Amerikából, 

Ázsiából és Észak-Európából származnak. A leglátványosabbak 

talán a jegenye-, mamut- és a mocsári fenyők, valamint a május 

elején nyíló azáleák. Az árnyas sétautakon barangolva forrás 

táplálta kis völgyzárógátas tavat találnak az ide látogatók. 

Kiépített, szép pihenőhelyek alkalmat biztosítanak az erdei 

falatozáshoz, szalonnasütéshez. 

 

Bővebb információ: 

https://www.zalaerdo.hu/hu/turizmus/termeszeti-

kincseink/4/budafai-arboretum 

 

 

Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark /4-8 órás program/  
 

A lenti termálfürdő Magyarország dél-nyugati részén Zalában 

az osztrák, szlovén és horvát határ közelében található. Vize 

40 000 éves Európa szerte ismert nátrium-hidrogénkarbonátos 

gyógyvíz, amely mozgásszervi problémák kezelésére alkalmas. A 

gyógyvíz hatását a fürdő területén lévő Szent György 

Energiapark emberi szervezetre jótékony hatást kifejtő 

földsugárzásai egészítik ki. Termál- és gyógyfürdő részlegünk 

5 szabadtéri és 4 fedett medencéjével az év minden napján 

nyújt kikapcsolódási lehetőséget a család minden tagja 

számára. A fürdő 3 egységből – fedett fürdő, strandfürdő és 

szauna – áll. A részlegben az úszó- és élménymedencén át, a 

gyermek és baby medencéken keresztül, egészen a gyógy- és 

hidromasszázs medencékig bezárólag minden megtalálható a 

repertoárban.  

A részleghez kapcsolódik egy fedett pihenőtér, illetve egy 

szaunavilág is, melyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

kikapcsolódás élménye teljes legyen. 

 

Bővebb információ: 

http://www.lentifurdo.hu/  

 

Éttermi ajánló 

Bonne Chance étterem / https://bonnechance.hu/ 

Kantin Gasztrokocsma   / https://www.facebook.com/kantinlovaszi/ 

Salamon Söröző https:/ www.facebook.com/profile.php?id=100063585519892 

 

https://www.zalaerdo.hu/hu/turizmus/termeszeti-kincseink/4/budafai-arboretum
https://www.zalaerdo.hu/hu/turizmus/termeszeti-kincseink/4/budafai-arboretum
http://www.lentifurdo.hu/
https://bonnechance.hu/
https://www.facebook.com/kantinlovaszi/
www.facebook.com/profile.php?id=100063585519892


ZALAEGERSZEG ÉS KÖRNYÉKE (2-3 TELJES NAPOT KITÖLT)  
 

Göcseji Falumúzeum (Zalaegerszeg) 

 
Zalaegerszeg északnyugati határában, a Zala folyó holt ága 

partján, füves, ligetes környezetben kapott otthont 

Magyarország első szabadtéri néprajzi múzeuma, a Göcseji 

Falumúzeum. 1968 augusztusában nyitották meg. 

A zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum telepítési és építési elve 

az volt, hogy a még fellelhető archaikus épülettípusok legszebb 

példányaival szemléltessék azt a fejlődési vonalat, amely már a 

19. század végén letűnőben volt. Ebben a regionális szabadtéri 

múzeumban egy közel 50 eredeti épületből álló, 

parasztportákra osztott kis falut rekonstruáltak. Ezek az 

épületek a Zala megyei Göcsej és peremvidéke jellegzetes népi 

építkezését, az építési technikákat és módokat szemléltetik, 

az épületek berendezése pedig a térség múlt század végi 

paraszti lakáskultúráját mutatja be.  

 

Bővebb információ:  

http://gocsejiskanzen.hu/  

 

Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum (Zalaegerszeg) 
 

A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum országos gyűjtőkörű 

szakmúzeum, melyet 1969-ben alapítottak azzal a céllal, hogy 

gyűjtse, feldolgozza, kiállításain és kiadványaiban bemutassa a 

magyarországi szénhidrogénipar több mint száz éves 

történetét. A múzeum a gyűjteményeibe került anyagot 

rendszerezi, nyilvántartja, tudományosan feldolgozza és 

kiállításaiban, kiadványaiban bemutatja. Zalaegerszegen, a 

Göcseji Falumúzeum szomszédságában lévő, 30.000 m2 területű 

állandó szabadtéri kiállításában a szénhidrogénipar (bányászat, 

feldolgozás, szállítás) műszaki emlékeivel, állandó kiállító 

termeiben az iparág technológiai folyamataival, történetével 

ismerkedhet meg a látogató. Szabadtéri szoborparkjában 

kiemelkedő műszaki szakemberek mellszobrait láthatjuk. 

Gyűjteményei, valamint Dr. Papp Simon geológus, egyetemi tanár 

emlékére berendezett kis kiállítás a múzeum Zalaegerszeg, 

Wlassics Gyula utca 13. szám alatti épületében találhatók. 

 

Bővebb információ: 

http://www.olajmuzeum.hu/   

 

 

 

 

http://gocsejiskanzen.hu/
http://www.olajmuzeum.hu/


Göcseji Múzeum (Zalaegerszeg) 
 

Az egykori takarékpénztári palota 1890-ben emelt eklektikus 

stílusú épületében Kisfaludi Strobl Zsigmond, zalai születésű, 

Kossuth díjas-szobrász, Zalaegerszeg város díszpolgárának 

hagyatéki kiállítását tekinthetik meg a látogatók. 

A tárlaton világhírességek mellszobrai, ismert szobrok 

vázlattervei láthatók. 

A múzeum állandó kiállítása „Központok a Zala mentén" címmel, 

különböző színű és anyagú időalagút segítségével mutatja be a 

római kori Zalalövő (Salla), a középkori Zalavár (Mosaburg), 

valamint Zalaegerszeg történetét az őskortól napjainkig. 

Az épületben Németh János Kossuth- és Munkácsy-díjas 

keramikusművész, a Nemzet Művésze jellegzetes, a göcseji népi 

hagyományokból táplálkozó alkotásai is megtekinthetők. 

A földszinten stíltár, szobortár, valamint a dokumentum- és 

fotógyűjteményt bemutató papírtár, az emeleten pedig játék-, 

etno- és archeotár fogadja a látogatókat.  

 

Bővebb információ: 

http://gocsejimuzeum.hu/  

 

Mindszentyneum - Mindszenty József Látogatóközpont  
 

2022-ben nyílt meg a múzeum. Modern külső, csodálatos belső 

terek, 3 érdekes állandó kiállítás: ez a Mindszentyneum - 

Mindszenty József Látogatóközpont Zalaegerszegen.  

Ismerje meg a középkori Zalát téglától templomig, járja be az 

egyedülálló Mindszenty-életútkiállítást és az Egyházüldözés a 

kommunista diktatúra ideje alatti időszakot bemutató 

kiállításukat! 

Bővebb információ: 

https://mindszentyneum.hu/ 
 

Zalaegerszeg TV torony 
 

Zalaegerszeg Alsóerdő felett, a 293 méter magas Bazitai 

tetőn áll az antennarendszerével együtt száz méter magas 

Tv-torony. 

Bazitára meredeken emelkedő, kanyargós erdei szerpentin 

vezet fel. A dombtetőre érve páratlan szépségű panoráma 

tárul a látogató szeme elé. 

 

Bővebb információ: 

https://tvtorony.hu/ 

 

 

 

http://gocsejimuzeum.hu/
https://www.facebook.com/mindszentyneumzalaegerszeg?__cft__%5b0%5d=AZXkCiCuIR_BxnBanVtEXXHx431fB2OWOEn0RhDmrr-fkpnp8-_TFXEufdmMPNurJdJpC0YLzw7aZl0mrbp9ZBCqniAE8tYxIJjE9kz1_5t7jyBvIprdEbhBnPNlSXGXgX33AH6OndG6K3u5Tt9IGmHudbAwlnAnKQINk9-KRKkd1unis4TS5jQhWwee6V2LNXg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/mindszentyneumzalaegerszeg?__cft__%5b0%5d=AZXkCiCuIR_BxnBanVtEXXHx431fB2OWOEn0RhDmrr-fkpnp8-_TFXEufdmMPNurJdJpC0YLzw7aZl0mrbp9ZBCqniAE8tYxIJjE9kz1_5t7jyBvIprdEbhBnPNlSXGXgX33AH6OndG6K3u5Tt9IGmHudbAwlnAnKQINk9-KRKkd1unis4TS5jQhWwee6V2LNXg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/mindszentyneumzalaegerszeg?__cft__%5b0%5d=AZXkCiCuIR_BxnBanVtEXXHx431fB2OWOEn0RhDmrr-fkpnp8-_TFXEufdmMPNurJdJpC0YLzw7aZl0mrbp9ZBCqniAE8tYxIJjE9kz1_5t7jyBvIprdEbhBnPNlSXGXgX33AH6OndG6K3u5Tt9IGmHudbAwlnAnKQINk9-KRKkd1unis4TS5jQhWwee6V2LNXg&__tn__=-%5dK-R
https://mindszentyneum.hu/
https://tvtorony.hu/


Alsóerdei Sport- és Élménypark 
 

Mesés zöld környezetben, madárcsicsergéssel és friss levegővel, 

több mint 3 hektárnyi területen várja minden kikapcsolódni és 

sportolni vágyó vendégét az Alsóerdei Sport- és Élményparkban! 

Sportrajongóként kipróbálhatja kalandparkot, falat mászhat, 

felkészülhet a síelésre oktató sípályán, kosarazhat, focizhat 

vagy kézilabdázhat magas minőségű kültéri sportpályáin, edzhet 

street workouton. Szülőként szabadon engedheti gyermekét 

játszóparkban vagy megtaníthatja neki a biztonságos közlekedés 

alapjait KRESZ parkban. Virtuális játékterünkben a VR 

szemüvegeknek köszönhetően új világokat ismerhetnek meg, 

vagy akár síelhetnek évszaktól függetlenül SkyTechSport 

síszimulátornak köszönhetően. A család minden tagja megtalálja 

a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget egész évben!  

 

Bővebb információ: 

https://asep.hu/ 

 

Éttermi ajánló 

https://contrast-restaurant.business.site/?m=true 

 

 

KESZTHELY KÖRNYÉKE / 1-2 TELJES NAPI PROGRAM/ 
Keszthely városa 

 

Keszthely több mint 750 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.  

Látnivalók: Városháza, Sétálóutca, Festetich kastély, 

Babamúzeum, Panoptikum, Cukrászati múzeum, Helikon park, 

Helikon emlékmű, Balatoni Múzeum 

Bővebb információ: http://www.keszthely.hu/turistaknak 

 

Helikon Kastélymúzeum 

 
A keszthelyi Festetics-kastély a 18. század közepétől 200 éven 

keresztül Magyarország egyik legjelentősebb grófi, majd 

hercegi családjának, a Festetics családnak az otthona volt. Ma 

Helikon Kastély néven muzeális intézményként működik. Csodás 

programlehetőség akár pároknak, akár az egész családnak 

 

Bővebb információ: https://helikonkastely.hu/ 

 

https://asep.hu/
https://contrast-restaurant.business.site/?m=true
http://www.keszthely.hu/turistaknak
https://helikonkastely.hu/


Zobori Élménypark 

Végtelen kalandok várnak rád Zalaszabarban, a zobori 

élményparkban, a Kis-Balatonnál. 

A csodálatos panoráma már önmagában felüdítő, de a 

kalandparkba érkezve egy igazi kaland-oázis fogadja az 

idelátogatókat.. A parkban felsorakoztatott játék arzenál 

pedig gyereket és felnőttet magával ragad, csak a 

naplemente vethet véget a játéknak. Kalandok időjárástól 

függetlenül! 

A családok számára egy kiváló program, megszínesíti a 

nyaralást.  

Bővebb információ: https://zobori.hu 

Zalaszántó- Sztupa 

Novától 65 kilométerre  Zalaszántón Európa egyik legnagyobb 

sztúpája. A falu fölött magasodó 316 m magas hegyen színes 

imazászlókkal körülvéve, egzotikus füstölők illatába burkolózva 

tornyosodik a vakítóan hófehér buddhista szentély, a béke 

jelképe. 

A hófehér építményt kör alakú lépcsőzetes talapzat övezi, mely 

a rituális körüljárást szolgálja. A tiszteletadás jeleként úgy kell 

körbehaladni, hogy a sztupa tőlünk jobbra legyen. 

A belsejében Buddha tanításait, Európában egyetlenként 

eredeti Buddha-ereklyéket és egy 24 méter magas életfát 

állítottak, továbbá a szentély központjában egy – Dél-Koreából 

származó –Buddha-szobor is van.  

Bővebb információ: https://www.bekestupa.hu 

Kis-Balaton Látogatóközpont és Fekete István emlékhely 

A Kis-Balaton– mely Európai viszonylatban is kiemelkedően 

értékes vizes élőhelyünk – sokféleképpen él a köztudatban: 

madárrezervátum, nemzeti park, Ramsari terület, az első 

természetvédelmi őr – az egykori „kócsagőr” – személyében az 

intézményesült hazai természetvédelem szülőföldje, Fekete 

István regényeinek romantikus helyszíne, a Balaton halbölcsője, 

vízvédelmi rendszer, ökoturisztikai célpont 

Bővebb információ: 

https://www.bfnp.hu/hu/latogatohelyek-3/kis-balaton-latogatokozpont-hu-471349 

 

Éttermi ajánló 

Zöld Elefánt Étterem / https://zoldelefant.com/ 

Tompos Étterem / https://www.tomposetterem.hu/ 

Bock Bisztró Balaton / http://bockbisztrobalaton.hu/ 

https://zobori.hu/
https://www.bekestupa.hu/
https://www.bfnp.hu/hu/latogatohelyek-3/kis-balaton-latogatokozpont-hu-471349
https://zoldelefant.com/
https://www.tomposetterem.hu/
http://bockbisztrobalaton.hu/


ŐRSÉG 
 
Az Őrség a tíz legdinamikusabban fejlődő turisztikai 

desztináció egyike Európában. 
Magyarország délnyugati sarkában találjuk ezt az erdőkkel, 

ligetekkel szabdalt gyönyörű tájat, ahová a honfoglaló magyarok 

a nyugati kapu védelmére őrállókat telepítettek. Innen a táj 

neve: Őrség. 

2008-ban az Európai Unió tíz legvonzóbb turisztikai célpontja 

közé választották az Őrséget és a Vendvidéket. 

A csend és a friss levegő, a változatlan formában megőrzött 

népi hagyományok és mesterségek (kópickötés, fazekasság, 

tökmagolajütés), szokások, az önellátó parasztgazdálkodás 

termékei (tökmagolaj, mézespálinka, kecske és tehénsajt) 

vonzzák az ide látogatókat.  

Az alábbi linkeken bővebb információkat talál az Őrségről, a 

falukról, látnivalókról, kirándulási lehetőségekről: 

Bővebb információ: http://www.orseg.hu/  

 

Szőcei tőzegmohás láprét  

Szőce - Novától 45 km-re - Vas és Zala megye 

határán . – igen kevesek által ismert – rendkívül 

értékes növény- és állatvilággal rendelkező területe 

hazánknak. Tőzegmohás láprét tanösvény és a 

településen működő  Lápok háza is a láprét páratlan 

élővilágával és az őrségi rétek kezelésével ismerteti 

meg a látogatót. 

Bővebb információ: https://www.orseg.info/hu/info/orseg-zoldkaland/lapok-haza.html 

Nagyrákosi tájház és kovácsműhely 

Az 1800-as évek végén a helyiek összefogásával épült fel 

a Zala folyó partjára a nagyrákosi kovácsműhely, melyet a 

falu kovácsának - Károlyi Jánosnak és családjának - 

építették. A kovácsműhely az 1970-es évek végéig 

működött, jelenleg felújított formában múzeumként 

látogatható. 

Bővebb információ: https://nagyrakos.hu/tajhaz-es-

kovacsmuhely/ 

 

 

http://www.orseg.hu/
https://www.orseg.info/hu/info/orseg-zoldkaland/lapok-haza.html
https://nagyrakos.hu/tajhaz-es-kovacsmuhely
https://nagyrakos.hu/tajhaz-es-kovacsmuhely


Őrségi Népi Műemlékegyüttes - Szalafő 

Az egykori őrállók a dombok tetején, erdei irtásokon 

alakították ki lakóházaikból és gazdasági épületeikből 

álló házcsoportjaikat, melyek a szereket alkotják. 

Szalafő faluképi szempontból is védett község, az 

Őrség talán legtöbb népi értékét őrző települése. 

Bővebb információ: 

https://www.orseginemzetipark.hu/hu/info/vendegeinknek/bemutatohelyek-

latogatokozpontok/orsegi-nepi-muemlekegyuttes.html 

Még több információ az őrségi nemzeti parkról: 

https://www.orseginemzetipark.hu/ 

Éttermi ajánló 

Pajta étterem /  http://pajta.hu/ 

Bognár étterem / http://www.bognaretterem.hu/ 

 

MURAVIDÉK, SZLOVÉNIA 20-25 KM 2-3 TELJES NAPI PROGRAM 
 

Lendva (Szlovénia) 
 

Lendva, a kiterjedt mezős és festői szőlőskertek közt elterülő, 

város és környéke rendkívüli történelmi és kulturális 

hagyományával vonzó célpont. A szlovén klopotec-nek nevezett, 

szélkerékre hasonlító, madárijesztők vidáman kerepelnek, a 

lassú Mura folyó menti gyógyvíz bugyogása és az itt lakók 

vendégszeretete hosszabb tartózkodásra csábítanak.  

Látnivalók: Lendvai vár, Szent Katalin-plébániatemplom, 

Helytörténeti kiállítás, Terme Lendva termálfürdő, belvárosi 

séta, Makovecz színház, fagyizás, borkóstoló, ZIP-line, Hadik 

múmia, Esernyőmúzeum 

Bővebb információ: http://www.lendava.si/hu  

 

Vinarium torony (Lendva): 

Az 53 és fél méter magasba nyúló kilátótorony nyolcadik 

emeletén zár, a kilencedik emeletén nyitott kilátótérből 

teljesen átlátható a pannon vidék, azaz a szlovén-horvát-magyar 

határmenti térség, de kedvező időjárási körülmények között 

akár több száz kilométerre el lehet látni a toronyból.  

Bővebb információ: 

http://vinarium-lendava.si/hu/ 

 

Ha Lendván jár, ki ne hagyja a Torteraj cukrászda és kávézót, 

amit a központban a templommal szemben talál, vagy ha fagyizni 

vágyik, márciustól a templomtól Lenti felé pár üzlettel egy régi 

tradicionális fagyizót talál, amit mindenkinek ki kell próbálni. 

https://www.orseginemzetipark.hu/hu/info/vendegeinknek/bemutatohelyek-latogatokozpontok/orsegi-nepi-muemlekegyuttes.html
https://www.orseginemzetipark.hu/hu/info/vendegeinknek/bemutatohelyek-latogatokozpontok/orsegi-nepi-muemlekegyuttes.html
https://www.orseginemzetipark.hu/
http://pajta.hu/
http://www.bognaretterem.hu/
http://www.lendava.si/hu
http://vinarium-lendava.si/hu/


Therme 3000 (Moravske Toplilce - Szlovénia) 

 

A Terme 3000  fürdő- wellness és egészségkomplexum a 

csodálatos, többarcú Szlovéniában 31 km távolságra a 

Tornyiszentmiklós határtól. Az új TERME 3000 komplexummal a 

vízfelületek 5.000 m2-re növekedtek, a vendégeknek pedig 

összesen 20 medence áll rendelkezésre. A fürdéskedvelők 

fedett és nyitott medencék közt válogathatnak. A 11 új 

medence, amelyek két szinten vannak elhelyezve, színes 

programokat és attrakciót kínálnak: gyorsfolyót, hidrolevegős 

nyugágyakat, gejzíreket, vízeséseket, víz- és légmasszázsokat, 

vízáram elleni úszást, úszósávokat, vízáramokat, 

pezsgőfürdőket. A kínálat különlegessége az ugrómedence, ahol 

egy vagy három méterről lehet ugrálni. A legnagyobb attrakció 

pedig a 22 méteres torony két, 170 es 140 méteres, vizuális- és 

hangeffektusokkal ellátott csúszdával, valamint a szabadesésű 

tobogán, az Aqua loop.  

A Thermalium-központban, a test es a lelek nyugalmának, 

lazításának és megújulásának paradicsomában az egészség 

forrását az egyedi „fekete” termálvíz képezi, amely 1175-1467 

méter mélységből tor a felszínre. A „fekete” termálvíznek 

azonban nem csak terápiás, hanem más pozitív hatása is van az 

ember szervezetére: felélénkíti és felfrissíti a testet, javítja 

és serkenti a vérellátást, csökkenti az idegi izgatottságot. 

 

Bővebb információ: 

http://www.sava-hotels-resorts.com/en/moravske-toplice/water-

parks/  

 

Bakonaki-tó, Dobronak (Szlovénia) 
 

A Bakonaki tavat csodálatos bükkösök veszik körül. A tó 

környékén, a radieszteziológusok és a természetgyógyászok 

számos, jótékony földkisugárzású pontot fedeztek fel. Ezek a 

pontok sok látogatók, beteget és kíváncsiskodót vonzanak. A tó 

közelében van a Szt. Vid kápolna, mellette a gyógyhatású vizű 

forrással. 

A Bakonaki tó környéke kiváló lehetőségeket kínál a sétához, a 

kerékpározáshoz, a horgászáshoz, a sátorozáshoz, a 

piknikezéshez és a gombászáshoz, egyszóval: a lazításhoz. 

 

Bővebb információ: http://www.bukovniskojezero.si/  

 

 

 

 

 

http://www.sava-hotels-resorts.com/en/moravske-toplice/water-parks/
http://www.sava-hotels-resorts.com/en/moravske-toplice/water-parks/
http://www.bukovniskojezero.si/


Dobronak (Ocean Orchids) 
 

A magyar határtól mindössze öt kilométerre fekvő, 

Dobronakban (Dobrovnik) működik az Ocean Orchids, Közép-

Európa egyetlen orchideatermesztő vállalkozása, ahol évente 

csaknem 500 ezer növényt nevelnek. A 14 ezer négyzetméteres 

üvegházában 160-féle orchideát termesztenek, trópusi 

körülményeket biztosítva számukra. 

Az Ocean Orchidsnál havonta 40 ezer tő, Hollandiából származó 

előnevelt lepkeorchidea (Phalaenopsis) palántát ültetnek át 

edényeikbe. A vállalat különlegessége az a trópusi kert, 

amelyben száz egzotikus növényfaj található, köztük nemcsak a 

vadon élő orchideatípusok és más trópusi virágok, de 

feketebors- és kávécserje, banán-, papaya- és avocadofa is. 

Egyik ámulatból a másikba esünk, miközben a szűk folyosón 

végighaladunk. 

A kertészetben minden tájékoztató füzet és útmutató felirat a 

szlovén és az angol mellett magyarul is olvasható.  

Bővebb információ: http://www.oceanorchids.si/  

http://www.tropskivrt.si/hu/ 
 

Csáktornya, Varasd (Horvátország) 1nap 
Csáktornya: Várát a Csányi család őse építtette a 13. század 

közepén. Eredetileg mocsárvár volt. Itt írta Zrínyi Miklós költő a 

Szigeti veszedelmet és itt is hunyt el a vadkanvadászaton kapott 

halálos sebe miatt. Itt szervezte Zrínyi Péter a vasvári békével 

elégedetlen főurak mozgalmát és innen ment Bécsbe, hogy 

tisztázza magát. 

Látnivalók: Csáktornya vára, ferences templom és kolostor, 

Zrínyi Miklós emlékszobra, Festetics grófok kastélya 

 

Varasd: Horvátország egyik népszerű szárazföldi 

turistacélpontja Varasd (horvátul Varazdin). Remekül gondozott, 

és megóvott épületei Prága után Európa legfontosabb barokk 

emlékévé teszik. A város legnagyobb látnivalója a vár, ma itt 

található a városi múzeum. A városban ma több barokk palota is 

látható, melyek a 17. és a 19. század között épültek (Draskovics 

grófok palotája, püspöki palota, Patačić-palota, Wasserman-

Kreuz-palota, Herzer-palota…). A város szobrai közül a 

legnevezetesebbek az Óvárosban álló barokk Nepomuki Szent 

János-szobor, a ferences templom előtt álló Grgur Ninski-szobor 

a híres horvát szobrászművész Ivan Meštrović alkotása és a 

megyeháza udvarán álló népszerű Erzsébet királyné-mellszobor. 

Az Óváros körül ma is láthatók az egykori városfalak 

maradványai. Tornyaiból mára kettő maradt fenn a Gaja utcai 

Lisak-torony és a Stančić-téren álló Láncos-ház. 

 

 

http://www.oceanorchids.si/
http://www.tropskivrt.si/hu/


Éttermi ajánló 

Štrigova, Horvátország: https://www.terbotz.hr/ 
Csáktornya, Horvátország: https://mala-hiza.hr/ 

Oaza Grill / http://www.oazagrill.com/SI/ 

Popay Pizzeria Lendva / https://pizzeria-popaj.si/ 

Bella Venezia Lendva/ https://bellavenezia.si/hu/ 

Rajh Muraszombat / https://www.rajh.si/ 

Numero Uno Muraszombat / http://www.uno-rajh.com/ 

 

EGÉSZ NAPOST PROGRAMOK A HATÁR KÖZELÉBEN, ÉS A 

VÁRMEGYÉN TÚL 
Ptuj (Szlovénia) - 1 nap 

A Dráva partján fekvő festői szépségű Ptuj város Északkelet-

Szlovéniában található. A középkori városmag teljes egészében 

műemlékvédelem alatt áll. A régi óváros felett emelkedik a 

hatalmas Ptuji Vár, melyben a Ptuj-i Regionális Múzeum kapott 

helyet. A városban lévő Borospince ezeréves borászati 

hagyományról és kitűnő borok termeléséről tanúskodik. A 

nemes borokhoz itt honos ételeket szolgálnak fel, melyeket a 

ptuji vendéglátósok kitűnően készítenek el. 

 

 

Ausztria, Burgenland kirándulás - 1 nap 
 

 

Léka vára – Lockenhaus (Ausztria) 

 
A ma már Ausztriához tartozó Léka (Lockenhaus) vára Kőszeg 

környékének leglátványosabb látnivalója. A csodálatos erdős 

környezetben a Gyöngyös-patak által körülölelt sziklán, egy kis 

tó mellett álló középkori lovagvár látványa már messziről 

elcsábítja a turistát. A romantikus vár komplex középkori 

élményeket kínál változatos kiállításaival, folyamatos 

rendezvényeivel. 

 

Bővebb információ: https://www.ritterburg.at/ 

https://kirandulastippek.hu/koszeg-es-szombathely-

kornyeke/leka-vara 

 

Althodis (Ausztria) – Lombkorona tanösvény 
 

Az Írottkő Natúrpark területén fekvő Althodis (magyarul 

Óhodász) az osztrák-magyar határtól 10 km-re, Kőszegtől 20 

km-re található. A település közelében húzódik egy 500 méter 

hosszú lombkorona tanösvény, amely a fák lombjai között 

kanyarog. A séta során információs táblák segítik a 

https://www.terbotz.hr/
https://mala-hiza.hr/
http://www.oazagrill.com/SI/
https://pizzeria-popaj.si/
https://bellavenezia.si/hu/
https://www.rajh.si/
http://www.uno-rajh.com/
https://www.ritterburg.at/
https://kirandulastippek.hu/koszeg-es-szombathely-kornyeke/leka-vara
https://kirandulastippek.hu/koszeg-es-szombathely-kornyeke/leka-vara


tájékozódást, míg a tanösvény végén egy kilátóból csodálhatjuk 

meg a vidéket.  

Bővebb információ:  

http://www.naturpark-

geschriebenstein.at/sehenswertes/sehenswertes-a-

z/detail/baumwipfelweg-in-althodis.html 
 

Gerersdorfi Szabadtéri Múzeum 
 

A Gerersdorfi Szabadtéri Múzeum (Németszentgróti skanzen) 

1973-ban jött létre egy 18. század elejéről származó dél-

burgenlandi lakóház és egy hegyi pince áttelepítésével. A kis 

falu ma több mint 30 kisebb-nagyobb épületet, egyebek közt 

lakóházat, pajtát, présházat, kovácsműhelyt, kamrát és 

haranglábat foglal magába. Ma az ausztriai Burgenland 

legnagyobb falumúzeuma. 

https://www.freilichtmuseum-gerersdorf.at/ 
 

Éttermi ajánló 
 

Harmisch, Ausztia: https://csencsits.at/ 

 

 

Riegersburg (Ausztria) - 1 nap 
 

 

Zotter Csokoládégyár 

A csokoládégyárban bepillantást nyerhetünk a csokigyártás 

kulisszatitkaiba. A kóstolóexpedícióhoz magyar nyelvű Audio 

Guide áll a látogatók rendelkezésére. A 90 perces vezetés alatt 

többször alkalom nyílik a kóstolásra is. A Schoko-Laden-

Theater program 8 állomásán nem fogunk unatkozni. Mini 

libegők szállítják a csoki italokat, óriás lemezjátszó prezentálja 

a csokitáblákat. Akkor is érdemes ellátogatni a gyárba, ha nem 

akarunk a vezetésen részt venni. A csokigyártás ugyanis 

üvegfalak mögött történik, így mindent megfigyelhetünk. 

A shopban nagyon finom csokikat vásárolhatunk! 

Ezen kívül a gyár óriási parkja, rengeteg játékkal, mini 

vidámparkkal és állatkertel kiegészíti a csokoládé kóstoló 

programot, így egész napos emlékezetes program a családnak 

 

Bővebb információ: http://www.zotter.at/  

 

 

Riegersburg vára 

Ausztria egyik legszebb és legnagyobb erődítménye a kitűnő 

állapotban fennmaradt Riegersburg vára lenyűgöző látványt 

nyújt a 200 méter magas vulkáni kúp bazaltszikláján. A zöldellő 

http://www.naturpark-geschriebenstein.at/sehenswertes/sehenswertes-a-z/detail/baumwipfelweg-in-althodis.html
http://www.naturpark-geschriebenstein.at/sehenswertes/sehenswertes-a-z/detail/baumwipfelweg-in-althodis.html
http://www.naturpark-geschriebenstein.at/sehenswertes/sehenswertes-a-z/detail/baumwipfelweg-in-althodis.html
https://kozelestavol.hu/ausztria-orszagleiras/
https://www.freilichtmuseum-gerersdorf.at/
https://csencsits.at/
http://www.zotter.at/


tájból meredeken kiemelkedő sziklaszirtre épült középkori 

várban a parádés kilátás mellett gazdagon díszített termeket 

és egy boszorkánymúzeumot is találunk. 

 

Bővebb információ: https://www.dieriegersburg.at/ 

https://kirandulastippek.hu/kelet-stajerorszag/riegersburg-

vara 
 

 

Bad Radkersburg (Ausztria) 
 

A stájer termálvidék déli részén fekvő történelmi termálváros 

színes kínálatával vonzza a látogatókat. Délvidéki hangulat, 

életöröm és korszerűség ötvöződik a történelemmel és a 

hagyományokkal. Gondos műemlékvédő tevékenységéért Bad 

Radkersburgot a Műemlékvédelmi Európa Díj aranyéremmel 

tüntették ki. 

 

Bővebb információ: http://www.badradkersburg.at/ 

 

 

VASI HEGYHÁT- RÁBAMENTE 

Jeli Arborétum -KÁM 

Novától 60 km-re nemcsak Magyarország, de Európa 

egyik legszebb botanikus kertje található- különösen 

tavasszal (április-május), a rododendronok virágzása 

idején. A több, mint 100 hektáros területen egyedülálló 

gyűjteménnyel találkozhatunk a világ minden tájáról. Az 

arborétum Óriások Erdejében nevű részén fából és 

acélból kiépített lombkoronasétányon sétálhatunk a 

tűlevelűek koronáiban közel 10 méteres magasságban. 

Bővebb információ: https://www.jelivarazskert.hu/ 

Vasvár 

A település, ahol majd évezredes történelemi utat járhat 

be bárki, aki felkeresi a város látnivalóit: A kilátóvá 

alakított “felszabadulási emlékművet”, melynek  tetejéről 

páratlan panorámában gyönyörködhetünk, jó idő esetén az 

Alpok és a Rába folyó is látható innen. A vasvári 

keresztút mentén öt ország tizennyolc művészének 

alkotásait csodálhatjuk 15 stáción át mert e különleges 

keresztútnak része a feltámadás is. Vaskapu - a Vasvár és Győrvár között húzódó földből és 

fából készült 8km hosszú sánc Egyetlen átjárója, mely a Katonák útja  kereskedelmi és 

hadiutat ellenőrizte  ma is megtekinthető. A legrégebbi ma is álló magyar domonkos kolostor 

https://www.dieriegersburg.at/
https://kirandulastippek.hu/kelet-stajerorszag/riegersburg-vara
https://kirandulastippek.hu/kelet-stajerorszag/riegersburg-vara
http://www.badradkersburg.at/
https://www.jelivarazskert.hu/


és a benne működő Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény az egykori kolostori hangulatot 

eleveníti fel: ahol egy műemlék könyvtárat, egy szerzetesi cellát, két kiállítóteremben pedig 

értékes műtárgyakat és történeti dokumentumokat dokumentumokat tekinthetnek meg a 

látogatók.  

Bővebb információ: https://vasvar.hu/legyen-vendegunk/latnivalok/  

 

További kirándulás ajánlatok:  
 

Ha még ennél is többre vágyik, számtalan lehetőség várja  a 

környéken. Kirándulások, melyek Szabadidőközpontunkból 

könnyedén elérhetőek, egy nap alatt egyénileg fakultatív 

jelleggel bejárhatóak. Párat felsorolunk az alábbiakban és még 

számtalan csodát találhat Ön is.  

• Az Alpok szépségei egy napban: Mariazell- Myra - vízesés 

• Postojnai barlang - Predjamai vár 

• Látogatás a Plitvicei tavaknál 

• Zágráb - Maria-Bistrica 

• Maribori városlátogatés 

• Kirándulás a Szlovén tengerpartra, Portoroz és Koper 

• Júlia Alpok: Bled és Bohinj 

• Graz és a Lurgrotte cseppkőbarlang 

• Burgenlandi Mese és Kalandpark St. Margharetenben 

• Burgenlandi "magyar" várak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vasvar.hu/legyen-vendegunk/latnivalok/


Túrázóknap kerékpárosoknak ajánljuk 

 
Vétyemi Ősbükkös (akár egész napos túra is lehet, piknikezéssel egybekötve)  
 

A Vétyemi ősbükkös az országos erdőrezervátum program 

keretén belül kijelölt erdőrezervátumok egyike, a zalai 

természetes erdők, ezen belül a dél-dunántúli bükkösök 

"bemutatóterme". Jól megfigyelhető a természet körforgása: a 

magterületen belül néhol nem könnyű a haladás, mivel a kidőlt, 

öreg fákat nem szállítják el, az időre és a természetre bízva 

azokat. 

A szabadon látogatható erdőrezervátum a Zalaerdő Zrt. 

kezelésében áll, és Tormafölde határában található.  

 

Bővebb információ:  

https://www.zalaerdo.hu/turizmus/termeszeti-

kincseink/3/vetyemi-osbukkos   

 
Nagybakonaki szurdok 

 
Novától 55 kilométerre  Nagybakónak települése mellett 

található egy igen érdekes természeti képződmény a Kőszikla-

szurdok. Népiesen “Kicikla” a környék egyedülálló vízmosása. 

Felső pannon-tengeri homokkőbe, márgába ékelődve, csodálatos 

formájú homokkő sziklafalak közé csalja a kíváncsi utazókat. 

A falu irányából érdemes megközelíteni a szurdokot. A 

folyamatosan mélyülő meder végén már létrát is igénybe kell 

venni a továbbhaladás érdekében. A szurdokban igen érdekes 

látványt nyújtanak a növények, melyek néha teljesen szokatlan 

formákban kapaszkodnak a szurdok falába. A szokatlan 

mikroklímának köszönhetően több érdekes növény is őshonos 

ezen a területen. Ugyancsak a szurdok nevezetessége a 

könnyező fal.. 

Bővebb információ : https://nagybakonak.hu/tura-utvonalak/ 

Kandikó- 304 m 

Zalai dombság (és egyben a Göcsej:) legmagasabb pontja  Dobronhegy 

település közelében található,.  A domb Csonkahegyhát község 

közigazgatási területén belül található, a tetején a Geodéziai és 

Térképészeti Vállalat által épített egyszerű geodéziai mérőtorony.  

Itt halad át a Keresztek Útja elnevezésű túraútvonal: Zalaegerszeg és 

Szentkozmadombja között a kék kereszt jelzést követve, útba ejtve 

Gellénháza, Bak, Vakola, Oroklán, Szentkozmadombja településeket is. 

 

https://www.zalaerdo.hu/turizmus/termeszeti-kincseink/3/vetyemi-osbukkos
https://www.zalaerdo.hu/turizmus/termeszeti-kincseink/3/vetyemi-osbukkos
https://nagybakonak.hu/tura-utvonalak/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csonkahegyh%C3%A1t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Geod%C3%A9ziai_m%C3%A9r%C5%91torony


A KÉKJELZÉSEK NYOMÁBAN -ZALÁBAN IS 

2023 Rockenbauer 90 emlékév 

A klasszikus Országos Kéktúra ugyan nem érinti a települést, a túrázás 

szerelmeseinek azért nem kell lemondaniuk arról, hogy a közelünkben 

rácsatlakozzanak a kék jelzésre.  

 Az Országos Kéktúra eredetileg nem más, mint Magyarország északi tájain (Írott-

kőtől egészen Hollóházáig) áthaladó, folyamatos, jelzett turistaútvonal. Hossza több, 

mint 1100 kilométer. Ez volt Magyarország első hosszú távú turistaútja is, melyről 

„Másfélmillió lépés Magyarországon” címmel nagysikerű dokumentumfilmet készített a 

televízió- csakhogy az ország déli része – ahol számos szépség rejlik – kimaradt 

mindebből. Így született meg az ötlet Rockenbauer Pál nyomán, hogy készüljön egy 

további film is „…és még egymillió lépés” címmel, ami Velemtől Szekszárdig mutatja 

be a természetes és épített környezet kincseit Ebből a távból jött létre a 

Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra útvonal, melynek egy része településünkhöz is 

közel eső Őrség-Göcsej szakaszát érdemes bejárni. A Zalatárnok-Rádiháza közötti 

útvonal (5,6 km) a Zalalövő Rádiháza szakasz Novához legközelebb eső része, de a kék 

jelzésen haladva felfedezhetjük a különleges veleméri Szentháromság-templomot 

vagy a Magyarországon ritkaságnak számító szentgyörgyvölgyi református templom 

festett fakazettáit.  

A Zalalövő Rádiháza szakasz elején (Zalalövő-Kustánszeg-Becsvölgye útirányon) a 

híres göcseji „szegek” vidékét is bebarangolhatjuk. A zalai dombvidék jellegzetes, 

„szeres” vidéke ez: Hét, kisebb dombra épült település (Barabásszeg, Kereseszeg, 

Kislengyel, Pajzsszeg, Salomfa, Vargaszeg és Vörösszeg) található itt; A „szegek” 

tulajdonképpen Becsvölgye „településrészei”, a falunevek előtagjai pedig egykori 

családok nevét őrzik. 

Térkép pedig mindig legyen nálunk… és persze ne feledkezzünk el beszerezni egy 

kéktúrás igazolófüzetet is. Az egyes szakaszok végén ugyanis pecsételő-helyek várják 

a kirándulókat. Részletes információk: www.kektura.hu  

https://www.kektura.hu/rpddk-szakasz/rpddk-04 

További linkek, térképekkel és útvonalakkal: 

Göcseji túrák /  

https://www.gocsejsport.hu/45-turautvonalak/zala-megye-jelzett-turista-utjai / 

https://www.west-trails.hu/instant.html 

Zalaegerszeg környéki túrák / https://zalaegerszegturizmus.hu/info/kategoria/zold-elmenyek 

Vasi vándorok / https://vasivandorok.hu/ 

Zalai kerékpártúrák https://funiq.hu/1236-zalai-ker%C3%A9kp%C3%A1rt%C3%BAr%C3%A1k 

Élményekkel teli üdülés, határtalanul Göcsejben! 

http://www.kektura.hu/
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https://zalaegerszegturizmus.hu/info/kategoria/zold-elmenyek
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https://funiq.hu/1236-zalai-ker%C3%A9kp%C3%A1rt%C3%BAr%C3%A1k

