KAPOSVÁR ÉS A ZSELIC TURISZTIKAI
HÍRLEVELE
XVIII. évf. 8. szám, 2022. augusztus
1. HASZNOS MEGÚJULÓ ÉS ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK A TOURINFORM IRODÁBAN
A Tourinform Kaposvár iroda szervezeti
átalakítása, tavaszi költözése és újranyitása óta a
lehetőségekhez mérten folyamatosan indulnak és
működnek újra a korábban megszokott és
kedvelt szolgáltatások, ugyanakkor újak
igénybevételére is lehetőség nyílik.
Ízelítő irodánk kínálatából:
- Ingyenes tematikus, bakancslistás, egy-egy
térségbe invitáló turisztikai kiadványok az
érdeklődők számára Magyarország felfedeznivaló
érdekességeiről, különleges látnivalóiról;
- útbaigazítás, egyénre szabott turisztikai és általános információnyújtás személyesen, telefonon,
írásban; magyar és idegen nyelven;
- programajánlók összeállítása;
- személyes jegyvásárlási lehetőség kaposvári és országos rendezvényekre;
- helyi autóbusz bérlet- és jegyeladás;
- képeslap, ajándéktárgy és Hungary Card értékesítés;
- Kaposvár Kártya teljes körű ügyintézése.
Népszerűek belvárosi városnéző sétáink a belföldi családi és csoportos turisták körében, de egyéni
látogatók számára is igénybe vehetőek. A kb. 2,5 órás időtartamú, különleges sztorikat, kaposvári
érdekességeket bemutató sétákon előzetes bejelentkezéssel lehet részt venni.
A Fő u. 1. szám alatti irodában immár kibővült formában nyílik lehetőség aktív turisztikai eszközök,
kerékpár- és nordic walking bot kölcsönzésére. Akár kerékpáros gyermek- vagy kutyautánfutó is
bérelhető.
Legújabb praktikus szolgáltatásunk a csomagmegőrzés, mely az iroda nyitva tartási idejében biztosított az
érdeklődők számára. A fizetési lehetőségek a SZÉP kártya elfogadással bővültek.
További információ: https://www.tourinformkaposvar.hu/index.php?p=25
Elérhetőségeink:
Tourinform Kaposvár, 7400 Kaposvár, Fő u. 1., Tel.: 82/512-921, kaposvar@tourinform.hu
https://www.facebook.com/tourinformkaposvar, www.tourinformkaposvar.hu
Nyári szezonban június 15-től - augusztus 31-ig nyújtott nyitva tartással várunk minden kedves érdeklődőt:
hétfőtől – péntekig 9.00-18.00, szombat-vasárnap: 9.00-14.00 óráig.
Szívesen látjuk, térjen be hozzánk!
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2. KAPOSVÁRI ÉS ZSELICI PROGRAMSZEMEZGETŐ
AUGUSZTUSI HULLÓCSILLAGLES A ZSELICBEN
2022. AUGUSZTUS 10 – 13. 22:00 – 23:00
Részletes információ: https://zselicicsillagpark.hu/esti-programokaugusztusi-csillaghullaskor.php és
https://www.facebook.com/events/783947246116057/7839472627
82722/?event_time_id=783947262782722&ref=newsfeed
Fotó: Zselici Csillagpark

KAPOSFEST NEMZETKÖZI ZENEI ÉS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL
2022. AUGUSZTUS 13 – 16.
Jegyek kaphatók elővételben online a https://www.jegy.hu/venue/kaposfest jegyrendszeren, személyesen a
Tourinform irodában, valamint a szabad helyek függvényében korlátozott számban a helyszínen.
A 2022. 08.15-i (21:00, Kossuth tér) Charlie koncertre júliusi vagy augusztusi Virágfürdő belépő
felmutatásával kedvezményes jegyek válthatók a Tourinform irodában (2000 Ft/db).
Információ: www.kaposfest.com

AZ ÁLLAMI ÜNNEP PROGRAMJAI
KAPOSVÁRON
2022. AUGUSZTUS 20.
Információ:
https://www.egyudkaposvar.hu/programok/
az-augusztus-20-i-allami-unnep-programjaikaposvaron/

AKTÍV CSALÁDI NAP A ZSELICI
EZÜSTHÁRS NATÚRPARKBAN
2022. AUGUSZTUS 27. (szombat)
Helyszín:
Szennai Skanzen, Zselici Csillagpark
A programok ingyenesen látogathatók!
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ŐSZI PROGRAMELŐZETES:
AZ ÉLET ISKOLÁJA ELŐADÁSSOROZAT
Helyszín: Kaposvár, Hotel Dorottya
Jegyek- és bérletek személyesen a Hotel Dorottyában (Széchenyi tér 8.) és
a Tourinform Kaposvár irodában (Fő u. 1.) kaphatóak.
Online jegy- és bérletvásárlási lehetőség a Tixa jegyrendszeren keresztül lehetséges.
Online vásárolható kedvezményes bérlet: 14.000 Ft https://www.tixa.hu/eletiskolajaberlet
Bérletár személyes vásárlás esetén: 18.000 Ft/4 előadás
Jegyár: 4500 Ft/előadás
Kedvezményes elővételes jegyek kaphatók a Hotel Dorottyában és a Tourinform Kaposvár irodában:
2 tetszőleges előadásra történő jegyvásárlás esetén a jegyár 9000 Ft helyett 8000 Ft.

LETÖLTHETŐ AUGUSZTUS HAVI RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLÓ
ŐSZI ELŐZETESSEL:
https://www.tourinformkaposvar.hu/dox/hirlevel285.pdf
Kaposvár és környéke, a Zselic aktuális programleírásait, valamint a szerkesztés lezárása után
utólag beérkező programokat honlapunkon,
a www.tourinformkaposvar.hu oldal
rendezvény naptárában és Facebook oldalunkon
https://www.facebook.com/tourinformkaposvar tesszük közzé folyamatosan.
A szervezők a program- és az időpont változtatás jogát fenntartják!
Turisztikai információ:

Tourinform Kaposvár, 7400 Kaposvár, Fő u. 1., Tel.: 82/512-921, kaposvar@tourinform.hu
https://www.facebook.com/tourinformkaposvar, www.tourinformkaposvar.hu
Nyári nyitva tartás (06.15 – 08.31.): hétfő – péntek: 9.00-18.00, szombat-vasárnap: 9.00-14.00
Szívesen látjuk, térjen be hozzánk!
Mentse a fájlokat és az erdőket! Csak akkor nyomtasson, ha tényleg szükséges!
Hírlevél feliratkozás / leiratkozás rövid e-mail üzenetben lehetséges, név és e-mail cím
megadásával a kaposvar@tourinform.hu e-mail címen.
Szerkesztés lezárva: 2022. augusztus 7.
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