Esőnapra Kaposvár és a Zselic
Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum
A város központjában, klasszicista stílusú műemlék épületében működik.
Állandó kiállítások: Természeti Örökségünk, Rippl-Rónai Ödön Gyűjteménye,
Fejezetek Somogy Néprajzából, Kincsek Somogy földjéből. Az állandó
kiállítások: mellett időszaki, illetve múzeumpedagógia programok,
rendezvények várják a látogatókat.
Steiner Gyűjtemény – Az otthon melege
A Steiner házaspár magángyűjteménye a Kárpát-medence XIX. században
készített öntöttvas használati- és dísztárgyait mutatja be.
Sporttörténeti kiállítás
A Sportolók, sikerek, serlegek című kiállítás a legeredményesebb kaposvári és
Somogy megyei sportolók relikviáit mutatja be. A díjak, érmek, serlegek
mellett, sport eszközök és személyes emléktárgyak segítenek még közelebbről
megismerni a világviszonylatban is híres versenyzőinket.
Rippl-Rónai József Emlékház és Látogatóközpont
A villa Rippl-Rónai József egykori otthona. A kiállítóhely és látogatóközpont,
valamint a hozzá tartozó műterem minden szeglete a nagy művész hagyatékát,
szellemiségét őrzi. A látogatóközpont díjnyertes kiállítási darabja a Rippl-Rónai
által tervezett Andrássy-ebédlő rekonstrukciója is.
A belépőjegyet a Múzeumban vásárolhat mellyel a múzeum főépületében
látható kiállítások a Steiner Gyűjtemény, Sporttörténeti kiállítás is
meglátogathatóak.
Vaszary Emlékház
Városunk szülötte, az európai hírű festőművész, főiskolai tanár Vaszary János.
A Zárda utcai szülőházában berendezett állandó kiállítás keresztmetszetet nyújt
a festői életpálya különböző korszakairól, átívelve Vaszary teljes életművén. A
művész minél teljesebb bemutatása érdekében a festészeti anyag kiegészül
számos érdekes, izgalmas dokumentummal.
Látogatni csak előzetes bejelentkezés alapján. Tel.: 82/314-011 ; 30/869-6056

Vaszary Képtár
A képtár az Agóra első emeletén kap helyet. Időszaki, elsősorban kortárs képzőés iparművészeti kiállításokkal várja a látogatókat egész évben.
Takáts Gyula Emlékház
A költő lakóházát díszítő alkotások a kortárs képzőművészek barátságának
tárgyiasult bizonyítékai, emlékei. A költő személyes használati tárgyai és a
falakon Rippl-Rónai József, Egry József munkái az elmúlt évszázadot idézik.
Előzetes bejelentkezés alapján látogatható. Tel.: 20/3530-400
Virágfürdő
A Virágfürdő fedett élményfürdőjében jakuzzi, pezsgőmedence, csúszda,szauna,
úszómedence várja a látogatókat kedvezőtlen időjárás esetén is. A fedett
élményfürdőben gyermek-,pezsgő- és élménymedence csúszdával,
sodrófolyosóval, nyakzuhanyokkal teszi teljessé az élményt kicsik és nagyok
számára. Gyógyászati részlegén három gyógyvizes medence, gyógytornászok
állnak rendelkezésre. Szaunavilágban a vendégek igazi felfrissülést találnak a
fény- és az illaterápiás finn és infraszaunákban.
Kaposvár Nagypiac
A Kaposvári Nagypiac széles áru választékkal köztük friss és egészséges
zöldségekkel, gyümölcsökkel, minőségi kézműves termékekkel, őstermelők
áruival várja leendő vásárlóit. Húsáruk és füstölt termékek; helyben sütött
pecsenye, hurka és kolbász, friss tojás, savanyúságok, zselici mézek várják az
érdeklődőket az öt éve épült új és a nemrég felújított régi vásárcsarnokban.
Nyitva tartás: Hétfőn zárva. Keddtől – szombatig 06:00-14:00, vasárnap 06:0012:00.
Fekete István Látogatóközpont – Deseda
A közvetlenül a vízparton álló, hajót formázó épületben kapott helyet a
Békalencse, Vízi pásztor, Fakopáncs című állandó kiállítás, mely a Deseda-tó
élővilágát mutatja be. A kiállítás látnivalói közé tartozik a 8000 literes
akvárium, épület csúcsában elhelyezkedő épített tölgyfa.

Szennai skanzen – Szenna
Az Európa Nostra-díjas Szennai Skanzen a gyönyörű természeti környezet
mellett a múlttal való találkozás élményével és változatos programokkal várja a
kikapcsolódni vágyókat. Az 1978-ban megnyílt szabadtéri néprajzi múzeum
egyedülálló módon egy élő falu közepén jött létre. A Szennai Skanzen területén
található a megye egyik legszebb műemléke, az 1785-ben épült, festett kazettás
mennyezetű református templom, amely máig aktív szerepet tölt be a falu
életében.

Katica Tanya – Patca
A Katica Tanya egy igazi élményparadicsom, amely egész évben remek
szórakozási, tanulási, aktív pihenési lehetőséget nyújt kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. Beltéri játékok között csúszdák, gyermek és felnőtt játszóház, telibetalálda.
Zselici Csillagpark - Zselickisfalud
Zselickisfaludon található a Zselici Csillagpark melyben távcsöves bemutatók,
planetárium, meteorit kiállítás, a somogyi erdők növény és állatvilágát bemutató
kiállítások és foglalkozások, valamint éjszakai és nappali programok várják a
látogatókat.
Szász Endre Kastélymúzeum – Várda
Szász Endre egykori lakhelyén a kirándulókat 4 kiállítás fogadja köztük a
művész egykori műterme, antik műtárgy gyűjtemény, oldtimer gyűjtemény mely
Szász Endre veterán autó gyűjteményét mutatja be és a villa parkja.
Zselicvölgy Szabadidőfarm – Hajmás
Farmunk Kaposvártól 20 km-re Hajmáson található. A város zajától távol, mégis
a látnivalóktól és a színes programoktól alig karnyújtásnyira, a Zselic
dombjai közt megbúvó Zselicvölgy Szabadidőfarm háromcsillagos
szolgáltatásokkal várja a pihenni és feltöltődni vágyókat. Beltéri sportolási
lehetőségek: teke, tenisz, bowling, biliárd.

