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Lovasturizmus

Lovasturizmus
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 lovaglási lehetőség is szerepel a kínálatban. 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.

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.

Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

160

100

Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

51

100

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

Információ
Tel: +36 (83) 534 501
E-mail: marketing@kehidatermal.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.
Pitomačától öt kilométerre remek lehetőség kínálkozik a lovaglás élvezetére és tanulására. A
szolgáltatások között lovaskocsizás és lovasszánon utazás is megtalálható.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

50

100

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

Zalai Borút Egyesület
A Zalai Borút Egyesületnek több mint 60 tagja van Zala megyében. A borvidék borai illatosak,
aromaanyagokban igen gazdagok, élénk savtartalmúak. Az egyesület szervezett, borkóstolókkal
egybekötött túrái között lovas programok is szerepelnek. A Zalabért és Zalaszentgrótot érintő 3 napos
programban természetjárás, borkóstolás, fürdőzés és lovaskocsikázás teszi teljessé a kikapcsolódást.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

50

100

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

Az attrakciók együttesen látogatható:
Jan

Febr

Márc

Árkategória:
magas

Ápr

Máj

Célcsoport:

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Ajánlott csoport
létszám max.:

család

50

fiatalok

Dec

iskolai osztályok

