
        
 

 

Terme Sveti Martin - golfpálya 

  
 

Kiajánlható programcsomagok 

Gyermekes családok – 4 nap 

 

Közlekedési eszköz: autó, kerékpár, raft 

Ajánlott életkor: 8 éves kortól 

Ajánlott időpont: május-szeptember 

 

1. nap: 10.00 – 17.00 TOPLICE SVETI MARTIN 
o Bejelentkezés (választható szálláshely) 

o Hotel Spa Golfer 
o Regina Apartments  

o Beltéri és kültéri úszómedencék, gazdag 
animációs program minden korosztály 
számára, sportolási lehetőségek, mint golf, 
kerékpározás  

o Utazás vagy séta a közeli szarvasfarmra 

17.00 – 19.00 SV. MARTIN 

o A Mura folyón lévő vízimalom Muraköz 
egyedülálló építészeti-kulturális öröksége. A 
malom csodálatos természeti környezetben 
helyezkedik el, amely lehetővé teszi a Molnár-
tanösvény felfedezését is. A malomház 
látogatóközpontként működik.   

o Rövid utazás a régi kompon a Mura folyón át 
(fakultatív) 

o Vacsora és szabadidő 

 

2.  nap: 10.00 - 14.00 TOPLICE SV. MARTIN 
o Délelőtt fürdés a termálmedencékben  
o Rövid utazás Csáktornyára (20 perc)  

 

14.30 – 19.00 CSÁKTORNYA 

o Ebéd a város egyik éttermében  
o Csáktornya óvárosának felfedezése 
o Muraközi Múzeum állandó kiállításának 

megtekintése: régészeti, történelmi, néprajzi, 
kulturális részlegek, Muraköz kincstára 

o Rövid séta az óvárosból a városközpontba, a 
szecessziós palota, a plébánia, a ferences 
kolostor megtekintése, utána szabadidő 

Terme Sveti Martin  

Muraközi Múzeum  



        
 

 

 
 

3. nap: 9.00 – 13.00 MURASZEMENYE 

o Családi-könnyű rafting a Mura folyón kajakkal 
vagy kenuval április 1. és október 31. között 
(minimális létszám: 5 fő, vannak garantált 
időpontok, de jelentkezése esetén más 
időpontban is), a túrának létezik kétnapos 
változata is (Vidra Vízitúra: http://www.vidra-
vizitura.hu/) 

 

13.00 – 15.00 TÓTSZERDAHELY 

o ebéd, szállás elfoglalása Tótszerdahelyen (Fedák-
kúria)  

 

15.00 – 20.00 LETENYE 

o Andrássy-Szapáry kastély, 300 éves platán,  

o Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár - A kastély 
mögött egy park látogatható, melynek 
központjában a 2010-ben az Év fájának választott 
platán található. Itt kapott helyet a városi könyvtár 
Makovecz Imre által tervezett könyvtár 
különleges, tizenkétszög alaprajzú könyvtár 
impozáns épülete is.  

o Fürdés a Letenyei Strand és Termálfürdőben   

o Vacsora Letenyén 

 

20.15 – 21.30 BECSEHELY 

o Fénykereszt 

o Canis Minor Csillagda (információ: 
https://nae.hu/) 

 

4. nap   9.00 – 9.45 BECSEHELY 

o Kivi és datolyaszilva ültetvények, arborétum 
megtekintése Miklós Ákos birtokán 
 
10.15 – LISPESZENTADORJÁN 
Keréskpáros-Központ: Kerékpárok bérlése 
 
11.00 – 14.00 PÁKA 

Rafting a Murán 

Fénykereszt Becsehelyen 

Andrássy-Szapáry kastély 

https://nae.hu/


        
 

 

Öveges József Emlékház - A kiállítás egyeztetett 
időpontban látogatható - Öveges József fizikus, 
piarista tanár lakóházában kialakított múzeum. 
Megtekinthetők Öveges professzor bútorai, 
személyes használati tárgyai, kísérleti eszközei, 
valamint fotókiállítás is látható.  

o Ebéd Pákán 

o Bunkerrendszer megtekintése - Hidegháborús 
bunkerrendszer, az 1951-1955-ös években 
Magyarország déli határszélének elsődleges 
védvonalaként több elemből (pl. lövészárok, 
géppuskás erőd) álló erődrendszer, amely hajdan 
körülbelül 630 km hosszúságban futott az 
osztrák határtól egészen a román határig. A 
túrára érdemes elemlámpát vinni.  

 

15.00 – LISPESZENTADORJÁN 

o Kerékpárok visszaadása 

 

15.30 - KISTOLMÁCS 

o Fürdés a Kistolmácsi-tóban (bójákkal kijelölt 
szabadstrand, vizibiciklizés és kajakozás, 
horgászat, sétálás a tó körül)  

o Kistolmácsi kilátó megtekintése a szőlőhegyen. 
Kozár-forrás meglátogatása, kulacsok feltöltése. 

 

 

 

  

Kiviültetvén

y 

Bunkerrendszer 

Kistolmácsi-tó 



        
 

 

Dr. Rudolf Steiner szülőháza 

Diákcsoportok – 6 nap 

Közlekedési eszköz: busz 

Ajánlott életkor: 12-18 év 

Ajánlott időpont: május-szeptember 

1. nap: 11.00 – 13.00 MURAKIRÁLY (DONJI 
KRALJEVEC) 
o Bejelentkezés, Panoráma Hotel, Prelog 

o Érkezés Dr. Rudolf Steiner író és filozófus 
szülőházának látogatóközpontjához. Az 
antropozófia alapítójának és a Waldorf-
módszertan kidolgozójának, a biodinamikus 
mezőgazdaság atyjának munkásságát ismerhetjük 
meg. 

o Ebéd és egy rövid utazás Muraszentmáriába (Sv. 
Marija) 

 

14.00 – 19.00 MURASZENTMÁRIA       

o Rafting a Dráván Alsódomborúig (Donja 
Dubrava) 

o Paintball a pozoji Szabadidős Központban  
o Visszatérés a szálláshelyre, vacsora  

 
 

2. nap: 11.00 – 13.00 MURASZENTKERESZT 
(KRIŽOVEC) 
o A Mura-Dráva Regionális Park meglátogatása, amely a Mura-

Dráva-Duna Határokon Átnyúló UNESCO Bioszféra Rezervátum része - 
workshopon való részvétel, kiállítás megtekintése 
(https://www.youtube.com/watch?v=_ydUnpF53Tw) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.30 – 17.00 ŽABNIK / MURASZENTMÁRTON (SV. MARTIN NA MURI) 

o Muraköz lovarda meglátogatása Žabnikban 
o Hagyományos ebéd muraközi ételekkel egy helyi 

gazdaságban  

Rafting a Dráván 

Dr. Rudolf Steiner látogatóközpont 



        
 

 

o A Murán található vízimalom Muraköz 
egyedülálló építészeti-kulturális öröksége. A 
malom csodálatos természeti környezetben 
helyezkedik el, amely lehetővé teszi a 
Molnár-tanösvény felfedezését is. A 
malomház látogatóközpontként működik. 

o Rövid utazás a régi kompon a Mura folyón át 

(fakultatív) 
o Visszatérés Prelogba, vacsora 

 

3. nap: CSÁKTORNYA (ČAKOVEC) 10.00 – 13.00 

o A Muraközi Múzeum állandó kiállításának 
megtekintése: Régészeti, történelmi, néprajzi, 
kulturális részlegek, Muraköz kincstára 

o Rövid séta az óvárosból a városközpontba, a 
szecessziós palota, a plébánia, a ferences kolostor 
megtekintése 

o ebéd, majd szabadprogram 
 

13.00 – 14.30 

o Látogatás az őrházban, amely az egykori katonai 
kaszárnyában található, s Csáktornya kulturális-
történelmi komplexumának harmadik védett 
övezetéhez tartozik. Az őrházat jelenleg központi 
információs irodává és látogatóközponttá építik át, 
amelyben egy kaszárnyára emlékező szoba is helyet 
kap majd – 2018 decemberétől lesz elérhető 
 

15.00 – 19.00  

o Úszás a csáktornyai uszodában  
o Visszatérés Prelogba, vacsora 
o Következő nap kijelentkezés 9:00 órakor, indulás 

Magyarországra  

 

4. nap 10.00 – 12.00 LETENYE 

o Andrássy-kastély és parkja, 300 éves platán, Fáklya 
Művelődési Ház és Könyvtár - A kastély mögött egy 
park látogatható, melynek központjában a 2010-ben 
az Év fájának választott platán található. Itt kapott 
helyet a városi könyvtár Makovecz Imre által 
tervezett különleges, tizenkétszög alaprajzú könyvtár 
impozáns épülete is. (játék: GPS kincskeresés) 

o Ebéd Letenyén  

Csáktornya óvárosa kívülről 

Csáktornya óvárosa 

madártávlatból 

Fáklya Művelődési Ház és 

Könyvtár 

Malom a Murán 



        
 

 

 

12.15 – 13.40 BUDAFAPUSZTA 

o Kirándulás a Budafai arborétumban (szeptemberben 
zárva), információ magyarul: 
http://www.zalaerdo.hu/en/termeszeti-
kincseink/arboretumok/budafai-arboretum.html 

o előzetes jelentkezés esetén (egy héttel korábban) 
tolmács biztosítása, írásos tájékoztató rendelkezésre 

áll horvát nyelven 
o A parkban 132 féle tűlevelű és 88 féle lomblevelű fa 

található. Tavasszal, az azáleák virágzásakor az 
arborétum valódi tündérkertté változik, a jegenye-, 
mamut- és a mocsári fenyők állományai egész évben 
különleges látványosságot kínálnak. Az utóbbi 
években felújításra került a vadászház, új kilátó, 
játszótér került kialakításra, valamint tűzrakó helyek, 
szobrok, emlékhelyek is épültek az arborétumban. 
Emlékmű jelzi a Budafapuszta 1-es számú fúrás 
helyét is, ahol 1937. február 9-én – Magyarországon 
először – megkezdődött a földgázbányászat.  
 
14.00 – 14.30 BÁZAKERETTYE / VALKONYA 

o Szállás elfoglalása (választható szállás) 

Bázakerettye: Erdei Szálló (2018-ban felújításra kerül) 
(http://www.bazakerettye.hu/erdei_szallo) 
Valkonya: Rockenbauer Pál turistaház, maximum 32 
fő részére 

(http://www.valkonya.hu/szolgaltatasok/rockenbau
er-pal-turistahaz/) – sátorozási lehetőség is van  

 
14.45 – 19.00 BÁZAKERETTYE 

o Olajtörténeti séta Bázakerettyén, a Magyar Olajipar 
Bölcsőjében: csoportoknak előzetes bejelentkezés és 
egyeztetés alapján, 2,5 órás program, legalább 10 
főtől indul, előzetes jelentkezés esetén (egy héttel 
korábban) tolmács biztosítása 
Telefon: (+36) 30 320 3803, E-mail: 
info@budafaluus.hu 

o Fürdés a bázakerettyei Strand és termálfürdőben 
(június végétől augusztus végéig üzemel) 

o Vacsora Bázakerettyén 
 
 
 
 

Budafai Arborétum 

Strand és termálfürdő, Bázakerettye 

Öveges József Emlékház 



        
 

 

Bivalyrezervátum 

5. nap: 9.30 -13:15 PÁKA 

o Öveges József Emlékház (legalább 2 nappal előtte 
egyeztetett időpontban látogatható) Öveges 
József fizikus, piarista tanár lakóházában 
kialakított múzeum. Megtekinthetők Öveges 
professzor bútorai, személyes használati tárgyai, 
kísérleti eszközei, valamint fotókiállítás is látható. 
A vezetés végén interaktív kísérletek bemutatása. 
(További információ: http://funiq.hu/2825-
%C3%B6veges-eml%C3%A9kh%C3%A1 
z-p%C3%A1ka) 

o Pákai erődpark 
Hidegháborús bunkerrendszer, az 1951-1955-ös 
években Magyarország déli határszélének 
elsődleges védvonalaként több elemből (pl. 
lövészárok, géppuskás erőd) álló erődrendszer, 
amely hajdan körülbelül 630 km hosszúságban 
futott az osztrák határtól egészen a román határig. 
A túrára érdemes elemlámpát vinni, a helyszín 
alkalmas számháborúzásra.   

o Ebéd Pákán 
 

13.30 – 17.30 SZÉCSISZIGET 

o Andrássy-Szapáry kastély - A Kastély egy közel 
0,7 hektáros kerttel rendelkezik, melyet félkör 
alakban középkori várárok vesz körül. 
(munkanapokon 8:00-16:00, csoportoknak előre 
egyeztetett időpontokban: +36-30-517-3260) 

o Szent Kereszt templom - Az egyhajós, gazdag 
szobordíszítésű barokk épület szentélye feletti 
oratóriumban egyházi és helytörténeti kiállítást 
tekinthetünk meg. 

o Kerka Vízimalom Múzeum - A kétemeletes 
vízimalom ma múzeumként és szálláshelyként 
működik. Az épület alsó szintjén a korhűen 
rekonstruált malom szerkezeti elemeivel 
ismerkedhetünk meg. A Kerka Vízimalom 
Múzeum második szintjén lévő kiállításon a 
molnárok használati tárgyai, archív fotókon pedig 
a zalai folyókon működő egykori vízimalmok 
láthatók. Előzetes bejelentkezés szükséges: 
www.kerkavizimalom.hu 

o Bivalyrezervátum - A szécsiszigeti 
bivalyrezervátum a génmegőrzésre, a legelők 
természeti értékeinek megőrzésére nagy hangsúlyt 
fektet. (http://funiq.hu/2800-
bivalyrezerv%C3%A1tum-sz%C3%A9csisziget) 

Kerka Vízimalom 

Andrássy-Szapáry kastély 



        
 

 

 

18.00 – 19.00 BÁZAKERETTYE 

o Vacsora 

 

6. nap: 9:30 – 13:00 CSÖMÖDÉR/KISTOLMÁCS 

 
o Erdei kisvasúttal utazás Csömödérről Kistolmácsra – 

A Csömödéri Állami Erdei Vasúté a leghosszabb 
kisvasúti hálózat Magyarországon, vonalai hangulatos 
településeken haladnak át.  
Menetrend: http://www.zalaerdo.hu/hu/erdei-
vasut/ 
menetrend.html 
Menetrend szerinti közlekedés április végétől 
szeptember végéig, de csoport (legalább 20 fő) 
részére bármikor indítanak szerelvényt.  

o Fürdés a Kistolmácsi-tóban (bójákkal kijelölt 
szabadstrand, vizibiciklizés és kajakozás, horgászat, 
sétálás a tó körül)  

o Kistolmácsi kilátó megtekintése a szőlőhegyen. 
Kozár-forrás meglátogatása, kulacsok feltöltése 

o Ebéd Kistolmácson  
o Hazautazás  

  

További csomagötletek: 

o osztálykirándulás 
o bakancsos turizmus 
o 7 kilátó összefűzése kerékpárral 
o kerékpáros csillagtúrás üdülés családoknak 

  

Kistolmácsi-tó 

Csömödéri Állami Erdei 

Vasút 

Erdei kisvasút 



        
 

 

Kerékpárosok – egyéni utazók – 5 nap 

Közlekedési eszköz: kerékpár 

Ajánlott életkor: 50 éves kortól 

Ajánlott időpont: május-szeptember 

 

Muraköz tökéletes választás a kerékpározáshoz. 
Viszonylag kis területi kiterjedése miatt a fizikai 
állapottól függően érdemes egy nap alatt akár több 
útvonalat is kombinálni. A kerékpár útvonalak két 
kategóriába sorolhatók: rekreációs és hegyvidéki 
útvonalak. 

1. nap – CSÁKTORNYA/ ŽABNIK 
o Bejelentkezés 15:00 óráig a Hotel Park 

Čakovec-ben 
o Egy rövid tekerés Žabnikba, ahol egy igazi 

attrakció található, egy 1902-as évekből 
származó mechanikai szerkezetet tartalmazó 
malom.  

o A közeli szarvasfarmon tett látogatás 
egyedülálló élményt nyújt. Nyugodtan közel 
merészkedhet az állatokhoz és etetheti őket 
kedvenc ételükkel, az almával, ezáltal teljesen 
része lehet a természetnek. 

o Útvonal hossza: 20 km  
o Este visszaérkezés a szállodába, szabadidő, 

pihenés 
 

2. nap – CSÁKTORNYA 
o Útvonal: Čakovec – Orehovica – Prelog – Sv. 

Marija – Čakovec, visszatérés délután 
o Az útvonal célja, hogy a kerékpárosok 

megismerjék Muraköz megye délkeleti részét 
is.  

o Útvonal hossza: 70 km  
o Este pihenés a szállodában vagy 

úszás/masszázs a városi uszodában  
 

3. nap – CSÁKTORNYA 
o Városnézés Csáktornyán 
o Az óváros és a Muraközi Múzeum 

meglátogatása (választható) 
o Kijelentkezés a szállodából 14:00 óráig 

 
 
 

    Kerékpárosok Muraköz délkeleti részén  

    Kerékpárosok Csáktornya óvárosában 

Malom a Mura folyón 

Kerékpárosok a Dráva folyónál 



        
 

 

Kerka Vízimalom 

Bunkerrendszer 

15.00 – 17.30 LETENYE 

o Andrássy-kastély és parkja, 300 éves platán, 
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár - A 
kastély mögött egy park látogatható, melynek 
központjában a 2010-ben az Év fájának 
választott platán található. Itt kapott helyet a 
városi könyvtár Makovecz Imre által tervezett 
különleges, tizenkétszög alaprajzú könyvtár 
impozáns épülete is.  

o Fürdés a Letenyei Strand és Termálfürdőben 
 

18.45 – 19.15 LISPESZENTADORJÁN 

o szállás elfoglalása 
 

19.15 – TRANSZFER CSÖRNYEFÖLDRE 

19.45 – 21.30 CSÖRNYEFÖLD 

o Vacsora és borkóstoló  
 

4. nap: 9-30 – 10.30 PÁKA 
o Bunkerrendszer - Hidegháborús bunkerrendszer, 

az 1951-1955-ös években Magyarország déli 
határszélének elsődleges védvonalaként több 
elemből (pl. lövészárok, géppuskás erőd) álló 
erődrendszer, amely hajdan körülbelül 630 km 
hosszúságban futott az osztrák határtól egészen a 
román határig. A túrára érdemes elemlámpát 
vinni.  
 

11.00– 15.00 SZÉCSISZIGET 

o Andrássy-Szapáry kastély - A Kastély egy közel 
0,7 hektáros kerttel rendelkezik, melyet félkör 
alakban a középkori várárok vesz körül. 
(munkanapokon 8:00- 16:00, csoportoknak előre 
egyeztetett időpontokban: +36-30-517-3260) 

o Szent Kereszt templom - Az egyhajós, gazdag 
szobordíszítésű barokk épület szentélye feletti 
oratóriumban egyházi és helytörténeti kiállítást 
tekinthetünk meg.  

o Kerka Vízimalom Múzeum - A kétemeletes 
vízimalom ma múzeumként és szálláshelyként 
működik. Az épület alsó szintjén a korhűen 
rekonstruált malom szerkezeti elemeivel 
ismerkedhetünk meg. A Kerka Vízimalom 
Múzeum második szintjén lévő kiállításon a 
molnárok használati tárgyai, archív fotókon pedig 

Andrássy-Szapáry kastély 



        
 

 

Budafai arborétum  

Bivalyrezervátum 

a zalai folyókon működő egykori vízimalmok 
láthatók. Előzetes bejelentkezés szükséges: 
www.kerkavizimalom.hu 

o Bivalyrezervátum - A szécsiszigeti 
bivalyrezervátum a génmegőrzésre, a legelők 
természeti értékeinek megőrzésére is nagy 
hangsúlyt fektet. 

o Ebéd az Andrássy-Szapáry kastélyban 

 

15.30 – 17.00 TORMAFÖLDE  
o Vétyemi ősbükkös - A bükkfaóriások nemcsak 

szépségükkel, hanem méretükkel is magukra 
vonzzák a figyelmet. Az idős bükkállományban 
több mint negyven éve semmilyen 
erdőgazdálkodási tevékenység nem történt, így 
mindazt, ami szemünk elé tárul, a természet 
formálta.  

o Kilátó 

o Fügeültetvény meglátogatása 

 

18.15 - LISPESZENTADORJÁN 

18.45 – TRANSZFER BÁZAKERETTYÉRE 

19.00 – 21.00 BÁZAKERETTYE 

o Vacsora az étteremben 

 

5. nap: 9.30 – BUDAFAPUSZTA 
Budafai arborétum megtekintése (szeptemberben 
zárva), információ magyarul: 
http://www.zalaerdo.hu/en/termeszeti-
kincseink/arboretumok/budafai-arboretum.html 

o előzetes jelentkezés esetén (egy héttel korábban) 
tolmács biztosítása, írásos tájékoztató 
rendelkezésre áll horvát nyelven 

o A parkban 132 féle tűlevelű és 88 féle lomblevelű 
fa található. Tavasszal, az azáleák virágzásakor az 
arborétum valódi tündérkertté változik, jegenye-, 
mamut- és a mocsári fenyők állományai egész 
évben különleges látványosságot kínálnak. Az 
utóbbi években felújításra került a vadászház, új 
kilátó, játszótér került kialakításra, valamint 
tűzrakó helyek, szobrok, emlékhelyek is épültek az 
arborétumban. Emlékmű jelzi a Budafapuszta 1-es 
számú fúrás helyét is, ahol 1937. február 9-én – 

Bonne Chance Restaurant&Hotel 

Vétyemi ősbükkös 



        
 

 

Magyarországon először – megkezdődött a 
földgázbányászat.  

o Információ:http://www.zalaerdo.hu/en/termesze
ti-kincseink/arboretumok/budafai-
arboretum.html 
 
11.00 - KISTOLMÁCS 

o Fürdés a Kistolmácsi-tóban (bójákkal kijelölt 
szabadstrand, vizibiciklizés és kajakozás, 
horgászat, sétálás a tó körül)  

o Kistolmácsi kilátó megtekintése a szőlőhegyen. 
Kozár-forrás meglátogatása, kulacsok feltöltése 

o Ebéd Kistolmácson 
o Hazautazás 

 

 

 

Kistolmácsi-tó 


