
3. számú melléklet 

 
BARANGOLÁS A DÉLNYUGATI VÉGEKEN: 

GÖCSEJ – HETÉS – LENDVA 
Néprajzi tájak, érintetlen természet, könnyű séták, túra, kisvonat, zalai dödölle…  

MEGHÍVÓ A TÚRAVEZETŐ SZÜLŐFÖLDJÉRE 

Időpont: 2022. július 14-15. (2 nap / 1 éj) 

1. nap: Pécs (indulás 6 órakor a Domus parkolóból, felszállási lehetőség Szentlőrincen előre egyeztetve) 

– Utazás Dél-Göcsej: utazás a kiterjedt erdővidéken – Bázakerettye, az ország 1. kőolajtermelő helye 

(rövid megálló az emlékműnél) – Kistolmácsi-tó (pihenő a kirándulóközpontban, a Lenti – Csömödér 

– Kistolmács kisvasút végállomásánál) – Kisvonatozás az ország leghosszabb kisvasútján erdők, 

rétek, patakvölgyek mentén (40 perc) – Páka (a „Magyar Maginot-vonal” részét képező, az ötvenes 

évek elején épített bunkerek és egykori lövészárkok megtekintése) – Rövid gyalogtúra a Dél-Göcseji-

bükktájon, illetve a Hód tanösvényen: Mároki-kápolna (Árpád-kori) – Sziget-hegyi-kilátó (Pazar 

panoráma a Cserta és a Kerka völgyére, a Tenke-vidékre – Szécsisziget, a Kerka Mente Natúrpark 

központja: Vízimalom, Zala megye egyik legszebb barokk temploma, templommúzeum, Szapáry-

kastély, bivalyrezervátum) – Lenti (vacsora, szállás)  

 

2. nap: SZLOVÉNIA: Lendva, a szlovéniai magyarok központja (Bánffy-vár, Szentháromság-kápolna 

Hadik Mihály múmiájával, panoráma a Lendva-medencére és a borvidékre, a Makovecz Imre által 

tervezett Színház és Művelődési Központ, séta a hangulatos óvárosi központban, fakultatív fagyizás 

egy híres fagyizónál – Vinárium, Szlovénia legmagasabb épített (5 éve átadott) kilátótornya (pazar 

panoráma a borrégióra, a szlovén-magyar határvidékre) – HETÉS  néprajzi táj szlovéniai része: 

Dobronak (Trópusi kert, Közép-Európa legnagyobb orchideafarmja – séta az orchideák világában, 

vásárlási lehetőség) – Bakónaki-tó (védett természeti érték, a tó környezetében jótékony földsugárzás, 

gyógyító hatású /geomantikus/ pontokkal, Szent Vid-kápolna) – Ižakovci: az utolsó csónakmalom a 

Murán, ma is működő ősi komp, séta a Mura Menti Natúrparkban, a "Szerelem szigetén" – Baráti 

vacsora a Lenti-hegy egyik hangulatos pincéjében (göcseji specialitással, üdítő és borfogyasztással) 

– Pécs 

 

Utazás:    légkondicionált autóbusszal 

Szállás:   panzióban Lentiben (2 és 3 ágyas szobákban) 

Étkezés:  2 vacsora, 1 reggeli   

Részvételi díj:  min. 35 fő esetén: 30.000 HUF/fő + 10 Eurót a szlovén belépőkre a buszon szedünk 

össze 

                          min. 20 – max. 26 fő esetén: 35.000 HUF/fő+ 10 Euro 

amely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: utazás autóbusszal, úthasználati és parkolási 

díjak, sofőri napidíj, szállás, étkezés, csoportvezetés, szervezési költség, belépők és IFA 

 

A programra április 11-től lehet befizetni az egyesület székházában. Az első részletet május 31-ig, a második 

részletet június 30-ig kell befizetni. Egy összegben történő fizetés május 31-ig. 

 


