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Érintett attrakciók:

Kehida Gyógy- és Élményfürdő, Hotel és Élményfalu
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 fürdőtől nem messze található a Deák Kúria, melyben 46 éven keresztül lakott Deák Ferenc. Ma az
épületben emlékkiállítás található, amely a hagyaték darabjai, illetve korhű tárgyak segítségével idézi fel
Deák életét, munkásságát.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

160

100

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

Budafai Arborétum - Bázakerettye
Bázakerettyétől 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. Bázakerettye kristálytiszta levegője, a Budafai Arborétum, a Vétyemi Ősbükkös, a
közeli horgásztavak, a termálfürdő, az erdei kisvasút mind-mind a testi és lelki kikapcsolódást
szolgálják.
Bázakerettyén indult meg Magyarországon először 1937-ben az iparszerű kőolajtermelés. A látogatók az
Olajipari Kismúzeumot és a környék olajos emlékhelyeit felölelő gyalogtúra során az olajbányászat
történetével ismerkedhetnek meg.
A látnivalók megtekintéséhez a Budafaluus Programiroda szakvezetőt biztosít, illetve szervezett
programokat indít.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

60

80

„Podravina és Podravlje dalai" zenei fesztivál, Pitomača
Pitomača 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, melyeknek fontos kelléke a térség legjellemzőbb népi
hangszere a tambura.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

50

100

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

Đurdevac
Đurdevac város legjellemzőbb épülete a 15. századból származó, vizesárokkal körülvett erőd. Az erődben
ma művészeti galéria található, amely több mint 2000 vizuális művészeti munkának és néprajzi
gyűjteménynek ad otthont. A tárlat a Kapronca-Krizsevác megyei naiv művészet galériaútjának fontos
állomása. Minden év június utolsó hetében megrendezik a Picoki Legenda történelmi játékot. A ’picok’ a
kakas helyi elnevezése. Mikor a török hadsereg el akarta foglalni a várost a bölcs lakosok kidobták az utolsó
kakast az ellenségre. Az egész török hadsereg, meggyőződve, hogy a városlakóknak még rengeteg élelmük
maradt, elmenekült a területről.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

100

200

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

Balaton-Felvidéki Nemzeti Park, Kis-Balaton
Az 14.750 ha kiterjedésű Kis-Balatonnál a közel 250 madárfajon kívül számos – ma már ritka – állat- és
növényfaj talál menedéket, melyet előzetes bejelentkezéssel csónakon is felfedezhetnek a látogatók. Az
érdeklődők a Kányavári szigeten ízlelhetik meg a mocsárvilág hangulatát az itt található két kilátó és a 2
km hosszú Búbos Vöcsök Tanösvény segítségével. Fenékpuszta közelében található a Vönöczky
Schenk Jakab Kutatóház, ahonnan szakvezetők csoportokat kísérnek a fokozottan védett területen. A
Diás-szigeten Fekete István emlékszobát és a Tüskevár világát idéző Matula kunyhót tekinthetik meg a
látogatók. A Vörsi Tájházban a tájegység néprajzi értékeit bemutató gyűjtemény látható. A kápolnapusztai
bivalyrezervátum a Magyarországon őshonos bivaly fennmaradásában, génállományának megőrzésében
játszik fontos szerepet, s egyben a faj bemutatásának népszerű központja.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

-

100

Információ
Tel: +36 (88) 577 730
www.bfnpi.hu

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

Kalniki vár
A Kalnik hegy tetején egy csodálatos középkori vár maradványai várják a látogatót, mely egy meredek
sziklára épült és védőfalakkal vették körül. A vár bevehetetlen volt; még a tatárjárás során a tatárok sem
tudták elfoglalni. Kalnik településen egy korabeli a „Béke Bibliai Kertje” elnevezésű bibliai motívumok fa
szobrait bemutató galériát és Szt. Brcko 14. századból származó freskókkal díszített templomát tekintheti
meg a látogató.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

40

50

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

Medimurje Múzeum
A Čakovec (Csáktornya) város 13. században épült erődjében ma a megye múzeuma található. Az 5000
m2-en elhelyezkedő múzeumban művészeti galéria, kiállítóterem, múzeumi könyvtár, restaurátor műhely és
fotólabor várja a látogatókat. A múzeum szolgáltatásai közé tartoznak: tanórák és tárlatvezetések,
segítségnyújtás szakdolgozatok és projektek előkészítésében, együttműködés iskolai kiállítások
rendezésénél, találkozók szervezése művészekkel és szakértőkkel, gyakorlati szakkörök szervezése.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

200

200

Információ
Tel: +385 (40) 390 191
E-mail: info@tzm.hr
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