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Falusi turizmus

Falusi turizmus
Érintett attrakciók:
„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

Lovastanya - Zalaszentlászló
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, vadászlovaglás, kocsikázás a közeli borospincékhez, kívánság szerint
borkóstolóval, lovas oktatás kezdőknek és haladóknak (futószárazás, díjlovaglás, ugróóra, fogathajtás
oktatása), elméleti és gyakorlati tanfolyamok saját vagy túralóval. Az őszi időszakban gyakorlott
lovasoknak megrendezésre kerül a hagyományos vadászlovaglás, háromnapos program keretében. A
nyári szünet ideje alatt hetes turnusokban táborokat szerveznek 10-17 éves gyerekeknek.

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
fontos szerepet játszik, s egyben a faj bemutatásának népszerű központja.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

-

100

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

Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

51

100

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

Muraközi borút
Muraköz gazdag és jól ismert szőlőtermesztő hegyeiről. Felső-Muraközben számos bortermelő terület
található, ahol kiváló minőségű fehér bort készítenek. A Muraközben termelt legismertebb fajták:
„moslavac , grasevina bijela, muskat zuti, rajnski rizling, pinot bijeli, pinot sivi, suvignon, traminac
kraljevina” stb. A borút kis falvaiban helyi szokásokkal, mesterségekkel ismerkedhet meg a látogató. A
szőlőtermesztők és borkészítők hat éve tartják meg „Urbanovo” ünnepét, amely Szt. Orbánhoz, a
szőlőföldek és bortermesztők védőszentjéhez kapcsolódik.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

390

400

Információ
Tel: +385 (40) 390 191
www.tzm.hr

Göcseji Falumúzeum - Zalaegerszeg
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. A múzeumhoz csatlakozik a Finnugor Néprajzi Park, ahol a finnugor
népek építészete, életmódja látható. A falumúzeum közvetlen szomszédságában található a Magyar
Olajipari Múzeum, ahol a szénhidrogénipar műszaki emlékeivel és az iparág technológiai folyamataival,
történetével ismerkedhet meg a látogató.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

100

100

Információ
Tel: +36 (92) 313-494
E-mail: muzeum@dfmk.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, az
Olajipari Kismúzeum, a közeli horgásztavak, az erdei kisvasút mind-mind a testi és lelki kikapcsolódást
szolgálják. A falu stranddal és termálfürdővel rendelkezik.
A településen a látogatók korongozással, szövéssel és kürtőskalács sütéssel ismerkedhetnek meg.
Számos falusi szállás- és vendéglátóhely áll a vendégek rendelkezésére. A látnivalók megtekintéséhez a
Budafaluus Programiroda szakvezetőt biztosít, illetve szervezett programokat indít.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

60

80

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

Az attrakciók együttesen látogathatók:
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