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bevezető

V

áros és vidék, kultúra és természet kéz a kézben, egymást kiegészítve
kínál különlegeségeket Kaposváron és környékén. Ami azonban még
fontosabb, közös élmények szerzésére nyílik itt lehetőség kicsiknek és

nagyoknak egyaránt. Somogy megye székhelye – Kaposvár – a Dél–Dunántúl
változatos dombvidékén, a Deseda tó és a Zselici ölelésében fekszik. Kaposvár
emberléptékű, élhető, szerethető város. Olyan város, ahol a lakosok jól érzik
magukat, és ez az érzés észrevétlenül átragad a turistákra is. A hangulatot
szecessziós épületek, virágok, szökőkutak és köztéri szobrok alapozzák meg.
Aki tavasztól őszig látogat Kaposvárra, a különleges fesztiválok mellett teljes
virágpompájában találja a várost. A Kapos folyótól délre, majd 1200 km2, ember
és természet közösen alkotta kultúrtáj a Zselic. Dombjai benyúlnak a város
területére is, hajdanán történelmi eseményeinek megannyi színteret adva. Délebbre, vadban gazdag, háborítatlan erdőségekkel, szépen művelt szántóföldekkel, halastavakkal és a völgyekbe húzódó településekkel találkozhat az utazó.
A területre éppúgy jellemző a meghitt rejtőzködés, mint a könnyű megközelíthetőség. Egyes részei olyan távol esnek a településektől, olyan kevés fényszennyezés éri az éjszakai égboltot, hogy elnyerhette a „nemzetközi csillagoségbolt-park” címet. Olykor meredek domboldalain, hegymászók alapoznak
nagyobb csúcsok megmászása előtt, a Dél-Dunántúli Kéktúra nyomvonalán.
A kerékpárral érkezők egyre több kerékpárutat járhatnak be nálunk, s a lovas
vándorok is kényelmes szállásra, dús füvű legelőkre lelhetnek. Az is jó helyen
jár, aki a régi hagyományok után érdeklődik. Skanzenünk a néphagyományok
legszélesebb skálájának őrzője, népzenészeink és táncosaink előadásain,
táncházakban, régi szokásokat életben tartó rendezvényeken mindig nagy az
érdeklődés és a forgatag.

introduction

T

own and country, culture and nature hand in hand, complementing
each other offer special programmes in and around Kaposvár. More
importantly, there are opportunities to enjoy various adventures for adults

and children alike. The County of Somogy and its capital, Kaposvár, nestle
amidst the rolling hills of South Transdanubia embraced by the River Dráva and
the majestic waters of Lake Balaton. Kaposvár is of human-scale, a laid-back,
livable and lovable city. A place, where the locals enjoy living and the tourists
catch this feeling unawares. The pleasant amosphere is due to the Art Nouveau
buildings, masses of flowers and plants, fountains and public statues. Visitors
to Kaposvár will enjoy a spectacular display of flowers from spring till autumn.
To the south of river Kapos, lies the 1200 – square kilometre area of Zselic
cultural landscape, created by man and nature together. Its hills extend into
the town, witnesses of various historic event of the past. Further to the south,
visitors encounter unspoilt woods rich in game, cultivated farmlands, fish ponds
and villages hidden in valleys. This area is snugly hidden and yet easily accessible
at the same time. Certain parts are so off the beaten path with minimum light
pollution, that the title starry sky park was awarded. Sometimes mountaineers
prepare on the steeper hills on the track of the National Blue Trail before setting out
to conquer higher summits. Cyclists can discover an increasing number of cycle
paths and those on horseback find comfortable lodgings and rich grassland. You
are in the right place if you are interested in old traditions – our outdoor ethnographic
museum is the treasure house of a wide scale of folk traditions, the concerts,
performances of folk musicians and folk dancers always attract a huge crowd and
are very popular with the public.

EDEN családbarát programok Kaposváron és a Zselicben

Tavasz – B2B
•B
 őszénfai Szarvasfarm. Ismerkedés a Zselic nagyvadjaival, őshonos háziállatokkal. Szelíd szarvasok simogatása
és etetése, trófea kiállítás. Lovaskocsis szarvasles. Teljes árú belépő 800 Ft/fő, 14 éves korig 500 Ft/fő. http://
szarvasfarm.ke.hu.
•S
 zennai Skanzen. Tematikus hétvégék, ismerkedés a somogyi vidéki élettel a skanzen élő múzeumi helyszínein.
Teljes árú belépő 900 Ft/fő, diák és nyugdíjas 350 Ft, családi kedvezmény igénybe vehető. Tárlatvezetés: 2750
Ft/20 fős csoport. www.skanzen.hu/hu/a-skanzen/intezmenyeink/szennai-skanzen.
• F ekete István Látogatóközpont. Kiállítás a Deseda-tó és a tópart élővilágáról, természetismereti játékok, óriás
akvárium, sétahajózás, csónakázás, vízi játszótér. Teljes árú belépő 780 Ft/fő, diák és nyugdíjas: 390 Ft/fő, családi
kedvezmény igénybe vehető. Tárlatvezetés: 2750 Ft. Kishajó jegy 400 Ft/fő. http://deseda.smmi.hu.
•V
 irágfürdő. Élményfürdőzés Dunántúl legnagyobb vízfelületű élménymedencéjében, vagy a fedett
élményfürdőben, uszoda és gyógyászati szolgáltatások. Teljes árú belépők 2500-3200 Ft/fő, kedvezményes 17502300 Ft/fő, családi kedvezmény igénybe vehető. www.viragfurdo.hu.
•K
 atica Tanya. Tematikus hétvégék, háziállatok simogatása és gondozása, kenyér- vagy langallósütés, kézműves
foglalkozások, hancúrozás a pajtákban és a csúszdaparkban vagy a vízi játszótéren, palánkvár ostrom, siklás a
drótkötélpályán. Teljes árú belépők 1600-1750 Ft/fő, gyermek belépő 1650-1800 Ft/fő, családi kedvezmény
igénybe vehető. www.katicatanya.hu.
• Z selici Csillagpark. Csillagvizsgáló, planetárium, meteor kiállítás, az erdő éjszakai lakóinak tárlata, távcsöves
csillagles, csillagnéző túrák, erdei kilátó. Teljes árú belépő 900 Ft/fő, diák és nyugdíjas 350 Ft, családi kedvezmény
igénybe vehető. Éjszakai túrák díja 1000/fő, de minimum 20000 Ft. http://zselicicsillagpark.hu.
• Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Természettudományos, néprajzi, régészeti tárlat,
múzeumpedagógiai foglalkozások. Teljes árú belépő 780 Ft/fő, kedvezményes 390 Ft/fő, családi kedvezmény
igénybe vehető. A múzeumpedagógiai foglalkozások díja 650 Ft/ fő. http://smmi.hu.

EDEN programmes for families in Kaposvár and the Zselic

Spring – B2B
•D
 eer Farm of Bőszénfa. Walk around the farm, pet and feed the tame deer. A close encounter with the big games of
the Zselic as well as various indigenous domestic animals, trophy collection, wildlife watching tour on carriage. Wildlife
watching tour on carriage: 800-1200 HUF/person. Wander between the tame deers: 500-800 HUF/person. http://
szarvasfarm.ke.hu.
• Ethnographic Museum of Szenna. Thematic programs on weekends, getting acquainted with the rural life of
Somogy County. Adult-ticket: 900 HUF/person. Student and pensioner-ticket: 350 HUF/person. Family discount
is purchasable. Guided tour (in English): 4750 HUF, for maximum 20 person. www.skanzen.hu/hu/a-skanzen/
intezmenyeink/szennai-skanzen.
• ‘Fekete István’ Visitor Centre. Exhibition about the flora and fauna of the Lake Deseda and its surroundings. Nature
themed games, giant aquarium, splash and play on the water playground, pleasure boat. Adult-ticket: 780 HUF/person,
student and pensioner-ticket: 390 HUF/person. Family discount is purchasable. Guided tour: 2750 HUF. Pleasure boat
ticket: 400 HUF/person. http://deseda.smmi.hu.
• F lower Bath. Bathing in the biggest full water surface pool of the region and in the covered adventure spa. Swimming
pool, therapeutic services. Adult-ticket: 2500-3200 HUF/person, child and pensioner-ticket: 1750-2300 HUF/person.
Family discount is purchasable. www.viragfurdo.hu.
• L adybug Farm of Patca. Thematic programs on weekends. Animal petting, looking after domestic animals, bread
or ‘langalló’ kneading and baking, craft workshops. One can also play in the barns, enjoy the slide park or the water
playground, besiege the plank castle and slide on the wire-rope track. Adult-ticket: 1600-1750 HUF/person. Childticket: 1650-1800 HUF/person. Family discount is purchasable. www.katicatanya.hu.
•S
 tarry Sky Park of the Zselic. Observatory, planetarium, meteor exhibition, presentation of the night life of the forest,
telescopes and star gazing evening walks. Adult-ticket: 900 HUF/person, student and pensioner-ticket 350 Ft. Family
discount is purchasable. Star gazing tour: 1000 HUF/person, at least 20000 HUF/group. http://zselicicsillagpark.hu.
•R
 ippl-Rónai Museum. Natural science, ethnographic, archaeological exhibitions and museum pedagogy occupations.
Adult-ticket: 780 HUF/person. Child and pensioner-ticket: 390 HUF/person. Family discount is purchasable. Museum
pedagogy session: 650 HUF/person. http://smmi.hu.

EDEN családbarát programok Kaposváron és a Zselicben

Nyár – B2B
•B
 őszénfai Szarvasfarm. Ismerkedés a Zselic nagyvadjaival, őshonos háziállatokkal. Szelíd szarvasok simogatása
és etetése, trófea kiállítás. Lovaskocsis szarvasles. Teljes árú belépő 800 Ft/fő, 14 éves korig 500 Ft/fő. http://
szarvasfarm.ke.hu.
•S
 zennai Skanzen. Tematikus hétvégék, ismerkedés a somogyi vidéki élettel a skanzen élő múzeumi helyszínein.
Teljes árú belépő 900 Ft/fő, diák és nyugdíjas 350 Ft, családi kedvezmény igénybe vehető. Tárlatvezetés: 2750
Ft/20 fős csoport. www.skanzen.hu/hu/a-skanzen/intezmenyeink/szennai-skanzen.
• F ekete István Látogatóközpont. Kiállítás a Deseda-tó és a tópart élővilágáról, természetismereti játékok, óriás
akvárium, sétahajózás, csónakázás, vízi játszótér. Teljes árú belépő 780 Ft/fő, diák és nyugdíjas: 390 Ft/fő, családi
kedvezmény igénybe vehető. Tárlatvezetés: 2750 Ft. Kishajó jegy 400 Ft/fő. http://deseda.smmi.hu.
•V
 irágfürdő. Élményfürdőzés Dunántúl legnagyobb vízfelületű élménymedencéjében, vagy a fedett
élményfürdőben, uszoda és gyógyászati szolgáltatások. Teljes árú belépők 2500-3200 Ft/fő, kedvezményes 17502300 Ft/fő, családi kedvezmény igénybe vehető. www.viragfurdo.hu.
•K
 atica Tanya. Tematikus hétvégék, háziállatok simogatása és gondozása, kenyér- vagy langallósütés, kézműves
foglalkozások, hancúrozás a pajtákban és a csúszdaparkban vagy a vízi játszótéren, palánkvár ostrom, siklás a
drótkötélpályán. Teljes árú belépők 1600-1750 Ft/fő, gyermek belépő 1650-1800 Ft/fő, családi kedvezmény
igénybe vehető. www.katicatanya.hu.
• Z selici Csillagpark. Csillagvizsgáló, planetárium, meteor kiállítás, az erdő éjszakai lakóinak tárlata, távcsöves
csillagles, csillagnéző túrák, erdei kilátó. Teljes árú belépő 900 Ft/fő, diák és nyugdíjas 350 Ft, családi kedvezmény
igénybe vehető. Éjszakai túrák díja 1000/fő, de minimum 20000 Ft. http://zselicicsillagpark.hu.
• Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Természettudományos, néprajzi, régészeti tárlat,
múzeumpedagógiai foglalkozások. Teljes árú belépő 780 Ft/fő, kedvezményes 390 Ft/fő, családi kedvezmény
igénybe vehető. A múzeumpedagógiai foglalkozások díja 650 Ft/ fő. http://smmi.hu.

EDEN programmes for families in Kaposvár and the Zselic

Summer – B2B
•D
 eer Farm of Bőszénfa. Walk around the farm, pet and feed the tame deer. A close encounter with the big games of
the Zselic as well as various indigenous domestic animals, trophy collection, wildlife watching tour on carriage. Wildlife
watching tour on carriage: 800-1200 HUF/person. Wander between the tame deers: 500-800 HUF/person. http://
szarvasfarm.ke.hu.
• Ethnographic Museum of Szenna. Thematic programs on weekends, getting acquainted with the rural life of
Somogy County. Adult-ticket: 900 HUF/person. Student and pensioner-ticket: 350 HUF/person. Family discount
is purchasable. Guided tour (in English): 4750 HUF, for maximum 20 person. www.skanzen.hu/hu/a-skanzen/
intezmenyeink/szennai-skanzen.
• ‘Fekete István’ Visitor Centre. Exhibition about the flora and fauna of the Lake Deseda and its surroundings. Nature
themed games, giant aquarium, splash and play on the water playground, pleasure boat. Adult-ticket: 780 HUF/person,
student and pensioner-ticket: 390 HUF/person. Family discount is purchasable. Guided tour: 2750 HUF. Pleasure boat
ticket: 400 HUF/person. http://deseda.smmi.hu.
• F lower Bath. Bathing in the biggest full water surface pool of the region and in the covered adventure spa. Swimming
pool, therapeutic services. Adult-ticket: 2500-3200 HUF/person, child and pensioner-ticket: 1750-2300 HUF/person.
Family discount is purchasable. www.viragfurdo.hu.
• L adybug Farm of Patca. Thematic programs on weekends. Animal petting, looking after domestic animals, bread
or ‘langalló’ kneading and baking, craft workshops. One can also play in the barns, enjoy the slide park or the water
playground, besiege the plank castle and slide on the wire-rope track. Adult-ticket: 1600-1750 HUF/person. Childticket: 1650-1800 HUF/person. Family discount is purchasable. www.katicatanya.hu.
•S
 tarry Sky Park of the Zselic. Observatory, planetarium, meteor exhibition, presentation of the night life of the forest,
telescopes and star gazing evening walks. Adult-ticket: 900 HUF/person, student and pensioner-ticket 350 Ft. Family
discount is purchasable. Star gazing tour: 1000 HUF/person, at least 20000 HUF/group. http://zselicicsillagpark.hu.
•R
 ippl-Rónai Museum. Natural science, ethnographic, archaeological exhibitions and museum pedagogy occupations.
Adult-ticket: 780 HUF/person. Child and pensioner-ticket: 390 HUF/person. Family discount is purchasable. Museum
pedagogy session: 650 HUF/person. http://smmi.hu.

EDEN családbarát programok Kaposváron és a Zselicben

Ősz – B2B
•B
 őszénfai Szarvasfarm. Ismerkedés a Zselic nagyvadjaival, őshonos háziállatokkal. Szelíd szarvasok simogatása
és etetése, trófea kiállítás. Lovaskocsis szarvasles. Teljes árú belépő 800 Ft/fő, 14 éves korig 500 Ft/fő. http://
szarvasfarm.ke.hu.
•S
 zennai Skanzen. Tematikus hétvégék, ismerkedés a somogyi vidéki élettel a skanzen élő múzeumi helyszínein.
Teljes árú belépő 900 Ft/fő, diák és nyugdíjas 350 Ft, családi kedvezmény igénybe vehető. Tárlatvezetés: 2750
Ft/20 fős csoport. www.skanzen.hu/hu/a-skanzen/intezmenyeink/szennai-skanzen.
• F ekete István Látogatóközpont. Kiállítás a Deseda-tó és a tópart élővilágáról, természetismereti játékok, óriás
akvárium, sétahajózás, csónakázás, vízi játszótér. Teljes árú belépő 780 Ft/fő, diák és nyugdíjas: 390 Ft/fő, családi
kedvezmény igénybe vehető. Tárlatvezetés: 2750 Ft. Kishajó jegy 400 Ft/fő. http://deseda.smmi.hu.
•V
 irágfürdő. Élményfürdőzés Dunántúl legnagyobb vízfelületű élménymedencéjében, vagy a fedett
élményfürdőben, uszoda és gyógyászati szolgáltatások. Teljes árú belépők 2500-3200 Ft/fő, kedvezményes 17502300 Ft/fő, családi kedvezmény igénybe vehető. www.viragfurdo.hu.
•K
 atica Tanya. Tematikus hétvégék, háziállatok simogatása és gondozása, kenyér- vagy langallósütés, kézműves
foglalkozások, hancúrozás a pajtákban és a csúszdaparkban vagy a vízi játszótéren, palánkvár ostrom, siklás a
drótkötélpályán. Teljes árú belépők 1600-1750 Ft/fő, gyermek belépő 1650-1800 Ft/fő, családi kedvezmény
igénybe vehető. www.katicatanya.hu.
• Z selici Csillagpark. Csillagvizsgáló, planetárium, meteor kiállítás, az erdő éjszakai lakóinak tárlata, távcsöves
csillagles, csillagnéző túrák, erdei kilátó. Teljes árú belépő 900 Ft/fő, diák és nyugdíjas 350 Ft, családi kedvezmény
igénybe vehető. Éjszakai túrák díja 1000/fő, de minimum 20000 Ft. http://zselicicsillagpark.hu.
• Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Természettudományos, néprajzi, régészeti tárlat,
múzeumpedagógiai foglalkozások. Teljes árú belépő 780 Ft/fő, kedvezményes 390 Ft/fő, családi kedvezmény
igénybe vehető. A múzeumpedagógiai foglalkozások díja 650 Ft/ fő. http://smmi.hu.

EDEN programmes for families in Kaposvár and the Zselic

Autumn – B2B
•D
 eer Farm of Bőszénfa. Walk around the farm, pet and feed the tame deer. A close encounter with the big games of
the Zselic as well as various indigenous domestic animals, trophy collection, wildlife watching tour on carriage. Wildlife
watching tour on carriage: 800-1200 HUF/person. Wander between the tame deers: 500-800 HUF/person. http://
szarvasfarm.ke.hu.
• Ethnographic Museum of Szenna. Thematic programs on weekends, getting acquainted with the rural life of
Somogy County. Adult-ticket: 900 HUF/person. Student and pensioner-ticket: 350 HUF/person. Family discount
is purchasable. Guided tour (in English): 4750 HUF, for maximum 20 person. www.skanzen.hu/hu/a-skanzen/
intezmenyeink/szennai-skanzen.
• ‘Fekete István’ Visitor Centre. Exhibition about the flora and fauna of the Lake Deseda and its surroundings. Nature
themed games, giant aquarium, splash and play on the water playground, pleasure boat. Adult-ticket: 780 HUF/person,
student and pensioner-ticket: 390 HUF/person. Family discount is purchasable. Guided tour: 2750 HUF. Pleasure boat
ticket: 400 HUF/person. http://deseda.smmi.hu.
• F lower Bath. Bathing in the biggest full water surface pool of the region and in the covered adventure spa. Swimming
pool, therapeutic services. Adult-ticket: 2500-3200 HUF/person, child and pensioner-ticket: 1750-2300 HUF/person.
Family discount is purchasable. www.viragfurdo.hu.
• L adybug Farm of Patca. Thematic programs on weekends. Animal petting, looking after domestic animals, bread
or ‘langalló’ kneading and baking, craft workshops. One can also play in the barns, enjoy the slide park or the water
playground, besiege the plank castle and slide on the wire-rope track. Adult-ticket: 1600-1750 HUF/person. Childticket: 1650-1800 HUF/person. Family discount is purchasable. www.katicatanya.hu.
•S
 tarry Sky Park of the Zselic. Observatory, planetarium, meteor exhibition, presentation of the night life of the forest,
telescopes and star gazing evening walks. Adult-ticket: 900 HUF/person, student and pensioner-ticket 350 Ft. Family
discount is purchasable. Star gazing tour: 1000 HUF/person, at least 20000 HUF/group. http://zselicicsillagpark.hu.
•R
 ippl-Rónai Museum. Natural science, ethnographic, archaeological exhibitions and museum pedagogy occupations.
Adult-ticket: 780 HUF/person. Child and pensioner-ticket: 390 HUF/person. Family discount is purchasable. Museum
pedagogy session: 650 HUF/person. http://smmi.hu.

EDEN családbarát programok Kaposváron és a Zselicben

Tél – B2B
•B
 őszénfai Szarvasfarm. Ismerkedés a Zselic nagyvadjaival, őshonos háziállatokkal. Szelíd szarvasok simogatása
és etetése, trófea kiállítás. Lovaskocsis szarvasles. Teljes árú belépő 800 Ft/fő, 14 éves korig 500 Ft/fő. http://
szarvasfarm.ke.hu.
•S
 zennai Skanzen. Tematikus hétvégék, ismerkedés a somogyi vidéki élettel a skanzen élő múzeumi helyszínein.
Teljes árú belépő 900 Ft/fő, diák és nyugdíjas 350 Ft, családi kedvezmény igénybe vehető. Tárlatvezetés: 2750
Ft/20 fős csoport. www.skanzen.hu/hu/a-skanzen/intezmenyeink/szennai-skanzen.
• F ekete István Látogatóközpont. Kiállítás a Deseda-tó és a tópart élővilágáról, természetismereti játékok, óriás
akvárium, sétahajózás, csónakázás, vízi játszótér. Teljes árú belépő 780 Ft/fő, diák és nyugdíjas: 390 Ft/fő, családi
kedvezmény igénybe vehető. Tárlatvezetés: 2750 Ft. Kishajó jegy 400 Ft/fő. http://deseda.smmi.hu.
•V
 irágfürdő. Élményfürdőzés Dunántúl legnagyobb vízfelületű élménymedencéjében, vagy a fedett
élményfürdőben, uszoda és gyógyászati szolgáltatások. Teljes árú belépők 2500-3200 Ft/fő, kedvezményes 17502300 Ft/fő, családi kedvezmény igénybe vehető. www.viragfurdo.hu.
•K
 atica Tanya. Tematikus hétvégék, háziállatok simogatása és gondozása, kenyér- vagy langallósütés, kézműves
foglalkozások, hancúrozás a pajtákban és a csúszdaparkban vagy a vízi játszótéren, palánkvár ostrom, siklás a
drótkötélpályán. Teljes árú belépők 1600-1750 Ft/fő, gyermek belépő 1650-1800 Ft/fő, családi kedvezmény
igénybe vehető. www.katicatanya.hu.
• Z selici Csillagpark. Csillagvizsgáló, planetárium, meteor kiállítás, az erdő éjszakai lakóinak tárlata, távcsöves
csillagles, csillagnéző túrák, erdei kilátó. Teljes árú belépő 900 Ft/fő, diák és nyugdíjas 350 Ft, családi kedvezmény
igénybe vehető. Éjszakai túrák díja 1000/fő, de minimum 20000 Ft. http://zselicicsillagpark.hu.
• Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Természettudományos, néprajzi, régészeti tárlat,
múzeumpedagógiai foglalkozások. Teljes árú belépő 780 Ft/fő, kedvezményes 390 Ft/fő, családi kedvezmény
igénybe vehető. A múzeumpedagógiai foglalkozások díja 650 Ft/ fő. http://smmi.hu.

EDEN programmes for families in Kaposvár and the Zselic

Winter – B2B
•D
 eer Farm of Bőszénfa. Walk around the farm, pet and feed the tame deer. A close encounter with the big games of
the Zselic as well as various indigenous domestic animals, trophy collection, wildlife watching tour on carriage. Wildlife
watching tour on carriage: 800-1200 HUF/person. Wander between the tame deers: 500-800 HUF/person. http://
szarvasfarm.ke.hu.
• Ethnographic Museum of Szenna. Thematic programs on weekends, getting acquainted with the rural life of
Somogy County. Adult-ticket: 900 HUF/person. Student and pensioner-ticket: 350 HUF/person. Family discount
is purchasable. Guided tour (in English): 4750 HUF, for maximum 20 person. www.skanzen.hu/hu/a-skanzen/
intezmenyeink/szennai-skanzen.
• ‘Fekete István’ Visitor Centre. Exhibition about the flora and fauna of the Lake Deseda and its surroundings. Nature
themed games, giant aquarium, splash and play on the water playground, pleasure boat. Adult-ticket: 780 HUF/person,
student and pensioner-ticket: 390 HUF/person. Family discount is purchasable. Guided tour: 2750 HUF. Pleasure boat
ticket: 400 HUF/person. http://deseda.smmi.hu.
• F lower Bath. Bathing in the biggest full water surface pool of the region and in the covered adventure spa. Swimming
pool, therapeutic services. Adult-ticket: 2500-3200 HUF/person, child and pensioner-ticket: 1750-2300 HUF/person.
Family discount is purchasable. www.viragfurdo.hu.
• L adybug Farm of Patca. Thematic programs on weekends. Animal petting, looking after domestic animals, bread
or ‘langalló’ kneading and baking, craft workshops. One can also play in the barns, enjoy the slide park or the water
playground, besiege the plank castle and slide on the wire-rope track. Adult-ticket: 1600-1750 HUF/person. Childticket: 1650-1800 HUF/person. Family discount is purchasable. www.katicatanya.hu.
•S
 tarry Sky Park of the Zselic. Observatory, planetarium, meteor exhibition, presentation of the night life of the forest,
telescopes and star gazing evening walks. Adult-ticket: 900 HUF/person, student and pensioner-ticket 350 Ft. Family
discount is purchasable. Star gazing tour: 1000 HUF/person, at least 20000 HUF/group. http://zselicicsillagpark.hu.
•R
 ippl-Rónai Museum. Natural science, ethnographic, archaeological exhibitions and museum pedagogy occupations.
Adult-ticket: 780 HUF/person. Child and pensioner-ticket: 390 HUF/person. Family discount is purchasable. Museum
pedagogy session: 650 HUF/person. http://smmi.hu.

Programok 2016:

Programs 2016:

May 2-6, 2016 International Biennial of Young People’s

May 2-6, 2016 International Biennial of Young People’s

Theatre (Kaposvár) – www.csiky.hu

Theatre (Kaposvár) – www.csiky.hu

May 26-29, 2016 Rippl-Rónai Festival – www.ripplfeszt.hu

May 26-29, 2016 Rippl-Rónai Festival - www.ripplfeszt.hu

May 28-29, 2016 Long distance tour in the Zselic at night

May 28-29, 2016 Long distance tour in the Zselic at night

(Zselic) – www.meteor-kaposvar.hu

(Zselic) - www.meteor-kaposvar.hu

június 30. – július 03., augusztus 04. – 07. VIII.

June 30-July 3; August 4-7; 2016 8th National Carp

Országos Pontyfogó Bajnokság (Kaposvár, Deseda)

Fishing Championship (Kaposvár) - www.deseda.hu

– www.deseda.hu
július, csütörtökönként. Kaposvári Nyári Színházi Esték
– www.egyud.kaposvar.hu
július 17-23. Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Fesztivál
(Kaposvár) – www.youthfootballfestival.org
július 22-24. Krisna-völgyi Búcsú (Somogyvámos)
– www.bucsu.krisnavolgy.hu
augusztus 13–19. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei
Fesztivál - www.kaposfest.hu
augusztus 28. Kaposvári Vágta, a Nemzeti Vágta
Előfutama – www.meistro.hu
szeptember 2-4. Miénk a város fesztivál (Kaposvár)
– www.egyud.kaposvar.hu
szeptember 9-10. X. Kaposvári Mézfesztivál – Zselici
Méhész Egyesület, Tel.: 30/993-5692
szeptember 22-25. X. Kaposvári Állattenyésztési Napok
– www.kaposvarinapok.hu
október 13. – 16. VIII. Országos Pontyfogó Bajnokság
(Kaposvár, Deseda) – www.deseda.hu

July, 2016 Summer Theatre Evenings - www.egyud.
kaposvar.hu
July 17-23, 2016 International Youth Football Festival
(Kaposvár) - www.youthfootballfestival.org
July 22-24, 2016 Summer Festival of Krishna-valley
(Somogyvámos) - www.bucsu.krisnavolgy.hu
August 13–19, 2016 International Chamber Music Festival
of Kaposvár – www.kaposfest.hu
August 28, 2016 Kaposvár Gallop Race, Qualifying Race
for National Gallop Race - www.meistro.hu
September 2-4, 2016 „The City is Ours” Festival in
Kaposvár - www.egyud.kaposvar.hu
September 9-10, 2016 - 10th Kaposvár Honey Festival Bee-masters Organization of the Zselic, +3630/993-5692
September 22-25, 2016 10th Livestock Keeping Days in
Kaposvár - www.kaposvarinapok.hu
October 13-16, 2016 8th National Carp Fishing
Championship (Kaposvár, Deseda) - www.deseda.hu
November 26, 2016 Festival of Black Pudding in Szenna -

november 26. Szennai Hurkafesztivál – www.szenna.hu

www.szenna.hu

november 27 - december 23. Kaposvári Advent

February 5-6-7, 2016 Dorottya and Carnival Days,

– Karácsonyi Ünnepi Hetek – www.egyud.kaposvar.hu

Kaposvár - www.egyud.kaposvar.hu

február 5-6-7. Kaposvári Farsang – Dorottya Napok –

November 27 – December 23, 2016 Advent in Kaposvár

www.egyud.kaposvar.hu

– Christmas Holiday Week - www.egyud.kaposvar.hu

A vezetett programokhoz előzetes bejelentkezés

Preliminary cheque-in is necessary at least one week

szükséges a minimum egy héttel a lebonyolításuk előtt.

before the guided programs.

2013

2013

Accessible tourism

Legjobb akadálymentes desztináció

Winning destinations

Nyertes úti célok

• Kaunertal Valley, Austria

• Kaunertal, Ausztria

• Ottignies - Louvain-la-Neuve, Belgium

• Ottignies - Louvain-la-Neuve, Belgium

• Stancija 1904 - Svetvinčenat, Croatia

• Stancija 1904 - Svetvinčenat, Horvátország

• Polis Chrysochous Municipality, Cyprus

• Polis Chrysochous Önkormányzata, Ciprus

• Lipno, Czech Republic

• Lipno, Csehország

• Haapsalu City, Estonia

• Haapsalu, Észtország

• Morvan Regional Nature Park, France

• Morvan Regionális Nemzeti Park, Franiaország

• Municipality of Marathon, Greece

• Marathon Önkormányzata, Görögország

• Kaposvar and the Zselic area, Hungary

• Kaposvar és a Zselic térsége, Magyarország

• Cavan Town and Environs, Ireland

• Cavan és térsége, Irország

• Pistoia and Province, Italy

• Pistoia vidéke, Olaszország

• Liepaja, Latvia

• Liepaja, Lettország

• Telsiai, Lithuania

• Telsiai, Litvánia

• Horsterwold, The Netherlands

• Horsterwold, Hollandia

• Przemysl, Poland

• Przemysl, Lengyelország

• Jurilovca, Romania

• Jurilovca, Románia

• Lasko, Slovenia

• Lasko, Slovénia

• Natural Park of Guara’s Mountains and Canyons, Spain

• Guara Nemzeti Park, Spanyolország

• Tarakli District, Turkey

• Tarakli, Törökország

Further information:

További információ:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden/

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden/

about/themes/#y2013

about/themes/#y2013

Hungarian runners-up 2013

Magyar döntősök 2013:

• Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület

• Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület

• Eger, Észak-magyarországi Gyógyturisztikai Klaszter

• Eger, Észak-magyarországi Gyógyturisztikai Klaszter

• Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft

• Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft

• Szep Jelen Alapitvany

• Szep Jelen Alapitvany

