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Halász-, vadászturizmus

Halász-, vadászturizmus

Érintett attrakciók:
Kehida Gyógy- és Élményfürdő, Hotel és Élményfalu

Lovastanya - Zalaszentlászló

A Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő fedett és szabadtéri 13 medencéjével, 2600 m2 vízfelülettel, 94
méter hosszú csőcsúszdával, pezsgőfürdővel, jacuzzi-szigettel, hullámfürdővel, gyermekpancsolókkal,
masszázs-fúvókákkal, pihenő- és napozóteraszokkal, 3 ha parkosított környezettel, babaúszással,
játszóházzal, gyermekanimációkkkal, wellness-oázissal várja vendégeit.
A fürdőzést kiegészítő szabadidős programként horgászási lehetőség is szerepel a kínálatban a fürdőtől 6
km-re található Zalacsányi tónál.

A Keszthely-Kehidakustány régió legnagyobb lovas objektuma, ahol 45 ló áll a lovasok rendelkezésére.
Lovas szolgáltatások a következők: tereplovaglás, napos túrák piknikkel, többnapos lovaglások az
érintetlen természetben, vdászlovaglás, kocsikázás a közeli borospincékhez, lovas oktatás. Az
őszi időszakban gyakorlott lovasoknak megrendezésre kerül a hagyományos vadászlovaglás,
háromnapos program keretében.

Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

160

100

Információ
Tel: +36 (83) 534 501
E-mail: marketing@kehidatermal.hu

Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

51

100

Információ
Tel: +36 (30) 2680 832
www.reithof.hu

Dárda

Bázakerettye

Dárda leghíresebb kulturális emlékműve és jelképe az Eszterházy Kázmér kastély. Idegenforgalmi
látványosságai közé tartozik a Đola tó, melynek környéke gyönyörűen rendezett, így nyáron számos horgászt
és fürdőzőt vonz e vidékre. A tónál minden évben horgászverseny és halászléfőzőverseny kerül
megrendezésre. A település környéke jelentős fácánvadászati terület. Vadászható még őz, vaddisznó, nyúl,
vadkacsa, vadliba, fürj, erdei szalonka. Több mint 7000 ha vadászterület és két vadászház áll a vendégek
rendelkezésére.

Bázakerettyétől mintegy 3,5 km távolságra található a meghitt zalai dombok között Dunántúl egyik
legszebb arborétuma. Az 1926-ban épített vadászház és a köré telepített park képezi a mostani 48
hektáros arborétum magvát. Bázakerettyén a termálfürdő, az Olajipari Kismúzeum, a községen
keresztülvezető erdei kisvasút mind-mind a testi és lelki kikapcsolódást szolgálják. A közeli 11
hektáros Kistolmácsi tónál elsősorban ponty, amúr és törpeharcsa horgászása lehetséges, míg a 6,5
km-re lévő 10,5 hektáros Maróci tavon leginkább ponty és keszegfélék foghatók. A látnivalók
megtekintéséhez a Budafaluus Programiroda szakvezetőt biztosít, illetve szervezett programokat indít.

Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

100

150

Információ
Tel: +385 (31) 740 201
E-mail: info@darda.hr

Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

60

80

Információ
Tel: +36 (30) 320 3803
www.budafaluus.hu

Pitomača
Pitomača elsősorban a nagyszabású „Podravina és Podravlje dalai" zenei fesztiválról híres, melynek célja a
Dráva menti zenei tradíciók megőrzése. A minden év júniusában megrendezésre kerülő fesztiválon amatőr
zenészek és énekesek mutatják be szerzeményeiket. A környéken lehetőség van horgászatra.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

50

100

Információ
Tel: +385 33 782 860
E-mail: tzpitomaca@hi.t-com.hr

Sveti Martin
Sveti Martin 30-35 oC-os termálvízéről híres. A termálfürdőben a vendégek hat medence közül választhatnak,
összesen 1750 m2-nyi vízfelülettel. A feltöltődést a vízi effektusok teszik még teljesebbé: gejzírek, vízigombák,
levegő és vízmasszázs, folyó, 90 ülőhely termál masszázzsal és barlang vízeséssel. Azok számára, akik az
aktív fürdőzést kedvelik, az Aqua park kínál sokszínű szórakozási lehetőséget: öt vízicsúszda, négy
víziörvény. A környéken lehetőség van horgászatra.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

392

400

Információ
Tel: +385 40 371111
www.toplicesvetimartin.hr

Mura-Dráva torkolata természetvédelmi terület
A Mura és a Dráva folyó találkozása egy 1000 hektáros terület, mely a vadon élő állatok csodálatos
rezervátuma. Innen nem mesze található két horgászparadicsom is, a Hegeniš tó, és a 300 hektáros
Šoderica tó, ahol többek között ponty és harcsa halászatra nyílik lehetőség. Kapronca-Krizsevác megye több
mint 150000 hektáros vadászterületén szarvas, őz, vaddisznó, nyest, vadnyúl, róka, fácán, fogoly, fürj,
vadliba és vadkacsa vadászható.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

-

100

Információ
Tel: +385 (48) 624 408
www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr
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