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Rendezvényturizmus

Rendezvényturizmus

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 fürdő melletti Zala réten a Kehida Termál Kupa keretében minden év augusztusában megrendezésre kerül
a Nemzetközi Díjugrató Bajnokság, szeptemberben a Nemzetközi Fogathajtó Bajnokság, februárban a
Nemzetközi Lovasszánhajtó Verseny. A Kehida Termál célja e szép sportág népszerűsítése, a lovak
szeretetének tanítása, tehetséges fiatal hajtók felfedezése, a tapasztalt és hobby hajtók ügyességének
összemérése, lovaik megmérettetése.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

160

100

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

„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

Zalai Borút
A borútnak több mint 60 tagja van Zala megyében. A borvidék borai illatosak, aromaanyagokban igen
gazdagok, élénk savtartalmúak. Jellemző fajták: Olaszrizling, Rizlingszilváni, Zöld veltelini, Chardonnay,
Sauvignon, Királyleányka, Zala gyöngye, Cserszegi fűszeres, Ottonel muskotály, Irsai Olivér, Tramini,
Kékfrankos, Zweigelt és az Oportó. A szőlőhegyeken borkóstolóval, a szőlő és borkultúra
hagyományaival ismerkedhetnek meg a vendégek.
A borút évek óta megrendezésre kerülő borversenyei, borfesztiváljai és „Szüreti barangolások
pincétől pincéig” kirándulótúrái Zala megye tájain kitűnő szórakozást nyújtanak.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

50

100

Információ
Tel: +36 (83) 360 614
www.zalaiborut.hu

Muraközi borút
Muraköz gazdag és jól ismert szőlőtermesztő hegyeiről. Felső-Muraközben számos bortermelő föld
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 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

Đurdevac
Đurdevac város legjellemzőbb, 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.
Az erődben 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. Đurdevactól 40 km-re a megyeszékhelyen, Kaponcán minden év július
második hetében a Podravina Jelképei hagyományőrző rendezvénysorozatot rendeznek.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

100

200

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

Göcseji Falumúzeum - Zalaegerszeg
Ebben a regionális szabadtéri múzeumban egy közel 50 eredeti épületből álló, parasztportákra osztott kis
falut rekonstruáltak. A múzeumhoz csatlakozik a Finnugor Néprajzi Park, ahol a finnugor népek építészete,
életmódja látható. A falumúzeum közvetlen szomszédságában található Magyar Olajipari Múzeum, ahol a
szénhidrogénipar műszaki emlékeivel és az iparág technológiai folyamataival, történetével ismerkedhet meg
a látogató. Minden év júliusában megrendezésre kerül az Egerszegi Búcsú a múzeum területén.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

100

100

Információ
Tel: +36 (92) 313-494
E-mail: muzeum@dfmk.hu
Árkategória:
alacsony

Célcsoport:

Ajánlott csoport
létszám max.:

család

50

fiatalok

idősek
iskolai osztályok

