Környezetbarát vendégfogadók

Ökoporták a Dél-Dunántúlon

Környezetbarát vendégfogadók, „ökoporták” a Dél-Dunántúlon
Kedves Vendégeink!
A Dél-Dunántúlt alkotó három megye Somogy, Tolna
és Baranya szelíd dombvidékeivel, a föléjük barátságos
szigetként emelkedő középhegységeivel, a Mecsekkel
és a Villányi-hegységgel, valamint a Dunát és a Drávát kísérő folyómenti lapályaival számos, különleges
természeti érték lelőhelyei. Nagy örömünkre érzékelhető, hogy a Dél-Dunántúlt felkereső vendégek érdeklődése egyre inkább a természeti különlegességek,
a táji szépségek felé fordul. Ez beleillik a természet iránt
érdeklődő, élmény és tudásszerző, a környezet iránt
felelősséget érző utazások, az ökoturizmus nemzetközileg is meghatározó keresleti trendjeibe. Az ilyen
utazó a természet élmény mellé, önmaga is szeretne
valamint tenni az értékek fennmaradásáért, környezetünk megóvásáért. A megszokott városi, kereskedelmi
szálláshelyek helyett, a védett terület közelében keres
szállást. Olyat, amelyik energia és víztakarékos, elkötelezett a hulladékok újrahasznosításában. Képes a helyi,
falusi-vidéki hagyományok bemutatására, tájbaillő és
őrzi a tradicionális termelési hagyományokat. Az ilyen
szálláshelyeket a helyi vendégfogadók működtetik, étkezésben a helyi ízekre és termékekre támaszkodnak.
Mindezek mellett, a szívélyes vendégfogadók ismerik
a környék természeti értékeit és tudják is ezeket ajánlani vendégeiknek.
A Dél-Dunántúlon 2010 őszétől, egy ilyen igényeknek
megfelelő szállásadói hálózat kezdi meg működését. Ezek a falusi vendégfogadók egy új minősítési
rendszerben, „Környezetbarát vendégfogadó”-ként,
más néven „Ökoporta”-ként fogadják vendégeiket.
A külön védjeggyel jelölt, közel félszáz minősített
vendégfogadót a látogatók megtalálhatják a legértékesebb, természetvédelmi oltalom alatt álló területeket övező falvakban.

A Duna-Dráva Nemzeti Park dunai és drávai védett értékei mellett, Dunaszekcsőtől Erdőfűig, Sellyétől Drávasztáráig összesen kilenc településen találhatnak jól
felszerelt és környezetbarát szálláshelyeket.
A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetet övező falvakban
Mecseknádasdtól Hosszúhetényen át Vékényig öt
településen, a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet Jakab-hegy lábánál fekvő falvai közül pedig Cserkúton
és Kővágószőlősön várják minősített gazdáink a környezet iránt elkötelezett vendégeket.
A Somogy megyét Baranyával összekötő Zselici Tájvédelmi Körzet nyolc településén, Gyűrűfűtől Kánon
át Szennáig és Bárdudvarnokig tucatnyi vendégfogadó készült fel „Környezetbarát vendégfogadó”-ként,
az ökoturisták, természetkedvelők fogadására.
Ismerje meg a Dél-Dunántúl természeti szépségeit,
töltse üdülését a hagyományőrző és környezetbarát
vendégfogadóinknál!
Tartalmas üdülést és sok élményt!
Keresse a védjegyet!
Dr. Szabó Géza

elnök
Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség

Mi az Ökoporta?

Jelmagyarázat

• Olyan falusi vendégfogadóhely, amely kényelmes
és jól felszerelt, szálláshelyként a 3, vagy 4 napraforgós minőségi kategóriába tartozik.
• A szálláshely természetvédelmi értékek közelében
fekszik, a vendégfogadó felkészült a környék látnivalóinak a bemutatására.
• A szálláshely és környezete környezetbarát és hagyományőrző kialakítású, energia és víztakarékos, hulladékát komposztálja és szelektív módon gyűjti.
• A vendégfogadók ragaszkodnak kulturális tradícióikhoz, őrzik a táji, termelési hagyományokat.
• Helyi élelmiszer és/vagy kézműves termékeik vannak, amelyeket szívesen mutatnak be vendégeiknek, kóstoltatják meg a helyi ízeket.
• A vendégfogadók ismerik a környék túraútvonalait,
kulturális programjait, ezeket vendégeiknek is ajánlják.

4 napraforgós: Elkülönített, saját fürdőszobával és
WC-vel felszerelt lakóegység, ahol jól felszerelt szoba,
étkező, társalgó, konyha és kerti bútorokkal ellátott
pihenőkert várja a vendégeket, parkolási lehetőséggel.

Tehát: természet élmény + helyi ízek és kultúra + vendégbarátság a falusi portán = Ökoporta

3 napraforgós: A vendégek számára elkülönített
fürdőszoba és WC, rendelkezésükre bocsátott étkező,
konyha és társalgó, valamint pihenőkert, parkolási
lehetőséggel.
Szobaszám / férőhely
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Egynapos programajánlat Gemencben
Délelőtt kenutúra a Vén-Dunán szakvezetéssel, ahol
megismerhetjük a Duna egykori főágának élővilágát
és kis szerencsével láthatjuk a közel egy évtizede vis�szatelepített hódok rágásnyomait a fákon. Fakultatív
ebéd Baja-Dunafürdőn a Potyka csárdában – itt érdemes egy igazi dunai halászlevet elfogyasztani! Délután
a Nyéki-Holt-Duna tanösvényen szakvezető segítségével betekintést nyerhetünk az ártéri világ működésébe
GEMENC
A Duna-menti Sárköz területén található Gemenc fes- és a hagyományos ártéri gazdálkodás titkaiba.
tői szépségű ártéri világa. Területét átszövik a „fokok”, A programok ára a résztvevők létszámától és a válaszmelyek részben természetes eredetű keskeny csa- tott programoktól függ.
tornák. Ezeken keresztül biztosították hajdan a belső
területek elárasztását, mely az erdőnek és az ott élő „Hódító hód” túrák a Vén-Dunán
gazdálkodóknak segítette megélhetését. A folyó árté- A szakvezetéses kenutúrán bejárjuk a vadregényes
ri növényvilágát a bokorfüzesek, puha- és keményfa Vén-Dunát, mely egykor a Duna főága volt. Megisligeterdők jellemzik. Találkozhatunk itt nyári tőzikével, merkedhetünk a területen élő hódok életmódjával,
dunai csillagvirággal, ligeti szőlővel. Állatvilágának megcsodálhatjuk a folyóparti ártéri erdőt, és az itt élő
kiemelkedő értékei a védett jégmadár, a fokozottan vízimadarakat. Az egykori folyóág végén, egy nagyobvédett rétisas, a fekete gólya és a kerecsensólyom. Ge- bacska szigetet megkerülve indulunk vissza a túra kimenc híres kiváló gímszarvas és vaddisznó állománya- indulási pontjára. A túra hossza kb. 6 km. Ár: 5000 Ft/
iról, ezért hazánk egyik legjelentősebb vadászterülete. kenu. Az ár tartalmazza a négyszemélyes kenu és az
Gemenc a kijelölt turistautakon, tanösvényeken sza- evezők bérlését, a szállítást, a mellények bérlését, vabadon látogatható. Itt húzódik az országos jelentősé- lamint a szakvezetést. A túrák minimum 3 kenu bérlégű Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra útvonala. sével indulnak.
A tájegység alaposabb megismerése végett célszerű
szakvezetést igénybe venni.
Az 1996 tavaszán felavatott, közel 50 ezer hektáros területű Duna-Dráva Nemzeti Park alapvetően
folyómenti, vizes élőhelyek védelmére szolgál. Két fő
területi egysége a Duna és a Dráva menti ártéri erdők,
amelyek természeti értékeit kijelölt tanösvényeken
járva, látogatóközpontjaikat, természeti múzeumaikat
felkeresve csodálhat és érthet meg a látogató.

Az ártér felfedezése
A Bárányfoki tanösvényen tett szakvezetéses túrán
megismerkedhetünk az alacsony és magas ártér jellegzetes növényvilágával. A vaddisznók jellegzetes túrásának nyomával mindenhol találkozhatunk. Ha elég
óvatosak vagyunk, akkor vadászó, vagy szomjukat oltó
vadakat is megpillanthatunk, de szürke gémet, nagy
kócsagot szinte mindig látni. A túra az Élet az ártéren
kiállítás megtekintésével zárul.
A programokon való részvételhez előzetes egyeztetés
szükséges: DDNPI Turisztikai és Közkapcsolati Osztály
+36 30/377-3388, +36 30/326-9459
BÉDA-KARAPANCSA
Béda-Karapancsa a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő értéket képviselő élőhelyeit foglalja magába. Ez hazánk rétisasok és a fekete gólyák által
egyik „legsűrűbben lakott” területe. A háborítatlan ártéri erdők mélyén zavartalanul pihennek meg a vízimadarak, a ligeterdőkben szebbnél szebb virágok bontják
szirmaikat. A réten szürkemarha gulya legelészik, a vizeken tündérrózsák pompáznak. Az itt kialakult sajátságos élővilágnak, mint életközösségnek – beleértve
az erdőket, rovarokat, madarakat, halakat, még magát
az embert is, egyszóval mindent – legfőbb mozgatórugója, lelke a Duna folyó, ezen alapszik az ártéri élet.

Busójárás
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Emmaus

Húsvét

Bóly

Országos Kékfestő Fesztivál

július

Nagynyárád

szeptember

Bóly

Csirkepaprikás-főző Fesztivál

Mohács
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Rendezvények

Kézművesek
Tárnoky Csaba

mézeskalácsos, gyertyaöntő

Bóly

Englert Antal

busómaszk-faragó
népi iparművész

Mohács

fazekas

Mohács

Szilágyi Ágnes

Kulturális emlékek
Kékfestő Műhely

Nagynyárád

Falumúzeum

Nagynyárád

Fehér Gólya Múzeum

Kölked

Kanizsai Dorottya Múzeum

Mohács

Fehér Gólya Múzeum
A Kölked egykori iskolaépületében berendezett Fehér
Gólya Múzeumban megismerhetjük a világ gólyáit,
vándorlási útvonalaikat, életkörülményeiket, betekintést nyerhetünk a gólyagyűrűzés mikéntjébe. Költési
időben egy beépített kamera segítségével nyomon
követhetjük egy gólyacsaládnál a tojásrakást, költést,
fiókanevelést; az udvaron és a környező villanyoszlopokon élőben is megtekinthetjük a gyönyörű madarakat. A Fehér Gólya Múzeum élményt adó terepi és
múzeumi oktatási programjai segítik a természeti értékek megismerését.
Honlap: www.fehergolyamuzeum.hu
E-mail: info@fehergolyamuzeum.hu
Tel.: +36 69/384-208, +36 30/846-6020

Mohácsi Történelmi Emlékhely
Az 1526-ban lezajlott csata helyszínén kialakított
sírkert Sátorhely határában tekinthető meg. A park
területe 1700 katona végső nyughelye. A tömegsírok
között II. Lajos király, Szulejmán szultán, Tomori Pál,
Kanizsai Dorottya, és sok-sok névtelen vitéz fából kifaragott szobrait láthatjuk. Az emlékhely kialakítása
rengeteg szimbólumot hordoz, melyek idegenvezető
segítségével tárulnak fel a látogatók előtt.
Tel.: +36 69/382-130, +36 20/918-2779
E-mail: emlekhely@freemail.hu
Üdülési csekk elfogadóhely

Ízelítő a programlehetőségekből
(választható és tetszés szerint kombinálható)
• Tárlatvezetés a Fehér Gólya Múzeumban
• Erdei iskolai programok, kézműves foglalkozások
• Oktatási programok: „A Fehér Gólya”,
„A Béda-Karapancsa élővilága”
• Idegenvezetés a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen
• Íjászkodás a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen
• Terepi szakvezetés a Nagypartosi tanösvényen
• Kenuzás a Külső-Bédán
• Kenuzás a Ferenc-csatornán
• Lovaskocsikázás
• Kerékpárkölcsönzés
• Étkezés
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Bóly
Edit Vendégház

Vendégfogadó: Rongéné Juhász Edit
7754 Bóly, Alsótukár 3.
Levélcím: 7754 Bóly, Bánki D. u. 15.
Tel.: +36 30 235 6071
E-mail: juhaszedit@boly.hu
Internet: www.editvendeghaz.hu

Erdőfű

Liptód

Erdőfi Major Vendégház

Gizi Néni Vendégház

Vendégfogadó: Omachtné Vidács Krisztina
7717 Kölked-Erdőfű
Tel.: +36 30 8466 017
E-mail: erdofu@erdofu.hu, kvidacs@freemail.hu
Internet: www.erdofu.hu
12/3

4+4/2+2
Üzemelés egész évben.
Nyelvismeret: német, angol, francia
Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: reggeli
Szolgáltatások: borkóstolás, házi gyűjtemény a
paraszti kultúra emlékeiből, kerékpártúrák szervezése, felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, turistainformációk, antiallergén ágynemű, autóparkoló,
kerékpártároló.

Üzemelés egész évben.
Nyelvismeret: angol, francia
Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: reggeli, félpanzió, önellátás, tájjellegű ételek, falusi vendégasztal.
Szolgáltatások: házi készítésű helyi termékek, fűszerkert, grillező/nyársalóhely, bababarát szolgáltatások, gyermekfelügyelet, felszerelt pihenőkert
és játszóudvar, játékszerek/sporteszközök, portán
állatok is vannak, kisállat bemutató, felszerelt saját
konyha, főzési lehetőség, sátorhely, turistainformációk, zárt parkoló.
*	A vendégház 130 éves épület és nyugodt, rendezett környezete.
Színvonalas ellátás. Őshonos háziállatok, kultúr-, tájtörténeti és
természeti ismeretek.

Vendégfogadó: Markesz István
7758 Liptód, Petőfi u. 13.
Levélcím: 7758 Liptód, Dobó I. u. 21.
Tel.: +36 20 772 0330
E-mail: pistimarkesz@freemail.hu
7/3
Üzemelés időszaka egész évben.
Nyelvismeret: német
Ellátás: önellátás, tájjellegű ételek.
Szolgáltatások: házi készítésű helyi termékek,
kenyérsütés, fűszerkert, borkóstolás, grillező/
nyársalóhely, felszerelt pihenőkert és játszóudvar, játékszerek/sporteszközök, kézműves foglalkozások, házi gyűjtemény a paraszti kultúra
emlékeiből, portán állatok is vannak, túravezetés,
lovaskocsikázási lehetőség, hagyományos zenét
vagy táncot tartalmazó program, felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, turistainformációk,
antiallergén ágynemű, zárt parkoló.
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Nagynyárád
Muskátlis Ház

Vendégfogadó: Zsifkovics Józsefné
7784 Nagynyárád, Zalka M. u. 29.
Tel.: +36 69 374 040, +36 20 377 9506
E-mail: nagynyarad@freemail.hu
Internet: www.muskatlishaz.hu
6+3/1+1 apartman
Üzemelés egész évben.
Nyelvismeret: német
Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: teljes panzió, önellátás, kímélő ételek, tájjellegű ételek, falusi vendégasztal.
Szolgáltatások: biogazdálkodás, házi készítésű
helyi termékek, borkóstolás, grillező/nyársalóhely,
bababarát szolgáltatások, gyermekfelügyelet,
felszerelt pihenőkert és játszóudvar, játékszerek/
sporteszközök, kézműves foglalkozások, a portán
állatok is vannak, kisállat bemutató/simogató, kerékpárkölcsönzés, felszerelt saját konyha, főzési
lehetőség, Internet hozzáférés, sátorhely, turistainformációk, antiallergén ágynemű, zárt parkoló.

Keleti-Mecsek
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8

MECSEK
A Duna és a Dráva árteréből, valamint a dombsági
területekből kiemelkedő, K-NY-i kiterjedésű Mecsek
hegység szubmediterrán hatásokat tükröző élővilága,
a déli oldalakra felhúzódó gyümölcsösök, szőlők, szelídgesztenyések és a szerény, de mégis tiszteletet parancsoló megjelenésű középkori templomok sajátos,
mással összetéveszthetetlen délvidéki hangulatot kölcsönöznek a tájnak. A hegység keleti és nyugati területeit két egymástól elkülönülő tájvédelmi körzetben
kerültek védelem alá. Közéjük ékelődik be Pécs, amely
a Misina lábánál egyedi természeti különlegességekkel is rendelkezik.
Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Földrajzi, geológiai adottságai miatt természetes növény- és állatvilága fajokban igen gazdag, emellett
műemlékekben, kultúrtörténeti és néprajzi emlékekben is bővelkedik. Legjelentősebb növénytani értéke
a bánáti bazsarózsa. A vadregényes területet túraútvonalak hálózzák be, így gyalogosan is jól bejárható. Útba
ejthetjük az üveghutákat Pusztabányán, a Máré-várat,
a fokozottan védett Óbányai-völgyet a Csepegősziklával és a Ferde-vízeséssel.

A Mecsek legmagasabb pontján
A pécsváradi vár megtekintése után a Mecsek legmagasabb csúcsát, a 682 méter magas Zengőt hódítjuk
meg, majd a Szelídgesztenyésen át Zengővárkonyba
érkezünk, ahol lehetőség van fakultatív alapon a falu
kulturális nevezetességeit megtekinteni: a Tájházat, a
Míves Tojás Múzeumot, a Szalmakincstárat.
Tettye Oktatási Központ
Változatos természetismereti programok mindenkinek
az óvodás korcsoporttól a felnőttekig! A résztvevők
szakképzett oktatóink segítségével ismerkedhetnek
meg környezetünk természeti értékeivel és a természetvédelem legfontosabb kérdéseivel. Az élményszerű foglalkozások kapcsolódnak a tantervi követelményekhez.
A programok időtartama és szakmai tartalma igazodik
a résztvevők életkorához és egyéni igényeihez. A tanárokat, óvópedagógusokat különféle foglalkozásokkal
várjuk növendékeikkel. A tantermi programok mellett
lehetőség van terepi foglalkozásokon, szakvezetéses
kirándulásokon részt venni. Az óvódások, kisdiákok mellett szeretettel várjuk a kötelező szakmai gyakorlatokra a
közép- és felsőfokú intézmények hallgatóit is! A természetvédelmi „Jeles Napok” alkalmával természetismereti
programokkal várjuk a diákokat, segítünk szakmai versenyek szervezése és lebonyolításában. Oktatási intézmények részére szakmai segítséget nyújtunk.

Pintér-kert Arborétum
Az arborétum Pintér János nyugalmazott pécsi banktisztviselőről kapta nevét, aki az 1920-as években kezdte el itt a növények telepítését. Halála után a kert nagy
részét visszahódították a természetes erdőtársulások,
növelve ezzel az arborétum fajgazdagságát. Így napjainkban az eredeti társulások és a díszfajok érdekes elegye alkotja a kert növényzetét. Tartalmas szakvezetéseken ismerhetjük meg a szépen gondozott kertben élő
örökzöldeket és a sok ritka, védett növényfajt, köztük
pl. a fokozottan védett bánáti bazsarózsát is.
Nyitva tartás
május 1-szeptember 30.: munkanapokon H-Cs: 8.0016.00, P: 8.00-14.00
Szo-V és ünnepnapokon: 10.00-18.00
október 1-április 30.: munkanapokon H-Cs: 8.00-16.00,
P: 8.00-14.00
Üdülési csekk elfogadóhely
Tettyei Mésztufa-barlang
A Tettyei Mésztufa-barlang egyedülálló geológiai képződmény, mely részben a természet, részben az ember munkája nyomán nyerte el mai formáját. A hegy
belsejében az évszázadok alatt létrejött kisebbfajta
labirintusrendszer egyes részei egykor lakóhelyként
is funkcionáltak. Az 1900-as évek elején igazi turista-

Hutzelsonntag Tüzeskerék gurítás

február

Óbánya

Falusi Ízek Fesztiválja

május

Magyaregregy

Hetényi Talicskaolimpia

május

Hosszúhetény

Kakaspaprikás Főző Verseny

Pünkösd

Mecseknádasd

Gombafesztivál

július

Kárász

Gradwohl Zsolt

fazekas népi iparművész

Mecseknádasd

Mezei Ottó

fazekas

Mecseknádasd

Bérces Attiláné

csuhé és bábkészítő

Nagypall

Kézművesek

Czipó Ernőné

tűzzománcozó

Hosszúhetény

Polyák Lászlóné

csuhé és bábkészítő

Hosszúhetény

Abonyi Bea

üvegfestés, papírmerítés, kavicsfestés, batikolás, gyertyadiszítés

Hosszúhetény

Teimel Rezső

fazekas népművészet ifjú mestere

Magyaregregy

Kulturális emlékek
Német Nemzetiségi Tájház

Ófalu

Zengővárkonyi Tojásmúzeum és Szalmakincstár

Zengővárkony

Fazekas Kiállítás és Helytörténeti Gyűjtemény

Óbánya

Üvegmúzeum

Hosszúhetény

Máré Vára

Magyaregregy

Pajtaszínház

Kárász

attrakció volt az akkor „pokol kapujaként” emlegetett
Tettye-barlang, belsejében egy félelmetes sárkánnyal.
A misztikus, föld alatti üregrendszer a berendezett interaktív kiállítással élményt adó idegenvezetés keretében tekinthető meg.
Nyitva tartás
november 1-március 14.
H-P: 11.00-16.00, Szo-V: 10.00-16.00
március 15-április 30.
H-P: 10.00-17.00, Szo-V: 10.00-18.00
május 1-október 31. - naponta 10.00-19.00
Vezetések fél óránként indulnak, az utolsó vezetés zárás előtt 30 perccel. Csoport létszám: maximum 30 fő.
Bejelentkezés csoportoknak
+36 72/211-830, +36 30/580-3424, +36 30/525-4351
www.barlangpecs.hu
Ízelítő a programlehetőségekből:
• Pintér-kerti séta – szakvezetéses látogatás az arborétumban
• Szöszmötölés – színes kézműves foglalkozások
(nemezelés, tojáshímzés, viaszöntés, csuhébaba,
ökopénztárca készítés, csipeszfigurák készítése, üdvözlőkártyák készítése, gipszfestés, papírmasé készítés, termés figura és farönk figura készítés).
• „Nem szeretem” állatok – a méltatlanul rossz hírben
álló, hasznos állatok megismertetése áll a program
középpontjában
• Diavetítéses előadás a Duna-Dráva Nemzeti Parkról
• Élet a vízben – a vízben élő apró élőlények világának
megismerése, gyakorlati megfigyeléseken keresztül
• Erdei iskola – igény szerint félnapos, egynapos programok kirándulásokkal egybekötve
• Napközis tábor – nyáron
• Szakvezetés a parkerdőben – Az Irma-út természeti
értékei
• Látogatás a Tettyei Mésztufa-barlangban

duna mente
Keleti-Mecsek

Rendezvények
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Hosszúhetény

Hosszúhetény

Hosszúhetény

Dömös Ház

Mackólak Vendégház

Menedék Ház

Vendégfogadó: Dömös Tiborné
7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló 13.
Levélcím: 7694 Hosszúhetény, Kossuth u. 33.
Tel.: +36 72 490 476, +36 20 851 9332

Vendégfogadó: Abonyi Bea és Mészöly Gábor
7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló 10.
Tel.: +36 72 490 332
E-mail: mackolakvendeghaz@yahoo.com
Internet: mackolak.freeweb.hu

8+4/3
Üzemelés időszaka egész évben.
Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: önellátás.
Szolgáltatások: házi készítésű helyi termékek,
borkóstolás, grillező/nyársalóhely, felszerelt pihenőkert és játszóudvar, kerékpárkölcsönzés, túravezetés, lovaglási lehetőség, lovaskocsikázási
lehetőség, felszerelt saját konyha, főzési lehetőség,
turistainformációk.

Vendégfogadó: dr. Müller Zsuzsanna
7694 Hosszúhetény, Zengő u. 6.
Tel.: +36 72 490 451, +36 30 597 8506
E-mail: mullerzsuzsa@gmail.com
4+2/2+1

12/3
Üzemelés egész évben.
Nyelvismeret: német, angol, francia, olasz
Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: önellátás.
Szolgáltatások: házi készítésű helyi termékek, fűszerkert, grillező/nyársalóhely, bababarát szolgáltatások, felszerelt pihenőkert és játszóudvar, kézműves termékek árusítása, lovaskocsikázási lehetőség,
felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, Internet
hozzáférés, személyszállítás, turistainformációk.
* Házigazda kézműves termékeinek vásárlási lehetősége, biolekvárok,
szárított gyógy és fűszernövények, finn szauna, kemence és
kenyérlepénysütés tönkölybúzából, tönköly pelyvakispárnák, panorámás faterasz, torna jóga napkelténél napnyugtánál, jógatábor,
böjttábor.

Üzemelés egész évben.
Nyelvismeret: német
Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: reggeli, félpanzió, önellátás,tájjellegű ételek.
Szolgáltatások: biogazdálkodás, fűszerkert, grillező/nyársalóhely, bababarát szolgáltatások, gyermekfelügyelet, felszerelt pihenőkert és játszóudvar,
játékszerek/sporteszközök, a portán állatok is vannak, felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, Internet
hozzáférés, Kisállat vihető, személyszállítás, turistainformációk, kerékpártároló, autóparkoló.

duna mente
Keleti-Mecsek

Hosszúhetény

Hosszúhetény

Zengő Vendégház

Zengőlak Vendégház

Vendégfogadó: Molnárné Fuchs Erika
7694 Hosszúhetény, Fő u. 57.
Levélcím: 7694 Hosszúhetény, Fő u. 61.
Tel.: +36 72 490 328, +36 30 373 3424
Fax: +36 72 490 816
E-mail: molnarf@chello.hu, molnarfheteny@freemail.hu
Internet: www.zengovendeghaz.hu
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Vendégfogadó: Farády László
7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló 22.
Levélcím: 6500 Baja, Szántó u. 8/b.
Tel.: +36 72 490 018, +36 20 338 1987
E-mail: zengolak@zengolak.hu
Internet: www.zengolak.hu
8/2

4+2/2
Üzemelés egész évben. | Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: önellátás.
Szolgáltatások: kenyérsütés, grillező/nyársalóhely,
bababarát szolgáltatások, felszerelt pihenőkert és
játszóudvar, kisállat bemutató/simogató, felszerelt
saját konyha, kisállat vihető, antiallergén ágynemű,
autóparkoló.
*	A Zengő vendégház a település egyik legidősebb épülete. Felújításakor a házigazdák törekedtek arra, hogy minden magában
hordozott építészeti értéke és adottsága megmaradjon. Külsőleg
mindenben, egy 1970-ben készült fotón látható formájában került
felújításra, a házbelsőt pedig a mai kor igényeinek megfelelően korhűen rendezték be, hogy a régi kor hangulatát idézze. A ház közelében megismerkedhetnek őshonos magyar állatokkal: mangalicákkal,
racka juhokkal, különféle tyúkokkal, libákkal, kacsákkal, nyulakkal.

Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: önellátás.
Szolgáltatások: borkóstolás, grillező/nyársalóhely,
bababarát szolgáltatások, felszerelt pihenőkert és
játszóudvar, játékszerek, sporteszközök, házi gyűjtemény a paraszti kultúra emlékeiből, felszerelt
saját konyha, főzési lehetőség, turistainformációk,
antiallergén ágyneműk, autóparkoló, kerékpártároló,
zárt parkoló.
* biofűszerek, bioaszaltgyümölcsök

Keleti-Mecsek
duna mente
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Mecseknádasd

Mecseknádasd

Arnold Vendégház

7695 Mecseknádasd, Rékavölgyi út 15.
Levélcím: 7695 Mecseknádasd, Kossuth L. u. 23.
Tel.: +36 72 463 006, +36 30 348 2696
E-mail: arnoldvendeghaz@freemail.hu
8/5
Üzemelés egész évben.
Nyelvismeret: német, angol
Ellátás: reggeli, falusi vendégasztal.
Szolgáltatások: házi készítésű helyi termékek,
borkóstoló, grillező/nyársalóhely, házi gyűjtemény
a paraszti kultúra emlékeiből, felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, garázs.

*	Nyugodt környezetben a természet lágy ölén kényelmes szobákban, családias hangulatú szálláson pihenhet és kóstolhatja a házigazda zamatos borait.

Mecseknádasd

Bechli Vendégház

7695 Mecseknádasd, Mecsek u. 9/b.
Levélcím: 7695 Mecseknádasd, Hegyalja u. 52.
Tel.: +36 70 225 2658
E-mail: bechlijozsi@citromail.hu
13/4+1 apartman
Üzemelés egész évben.
Nyelvismeret: német
Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: reggeli, félpanzió, teljes panzió, önellátás,
tájjellegű ételek, falusi vendégasztal.
Szolgáltatások: házi készítésű helyi termékek, fűszerkert, borkóstolás, grillező/nyársalóhely, bababarát szolgáltatások, gyermekfelügyelet, felszerelt
pihenőkert és játszóudvar, játékszerek/sporteszközök, házi gyűjtemény a paraszti kultúra emlékeiből, felszerelt saját konyha, turistainformációk,
antiallergén ágynemű, zárt parkoló.

Erzsébet Vendégház

Vendégfogadó: Gungl Erzsébet
7695 Mecseknádasd Trieb
Levélcím: 7695 Mecseknádasd, Bercsényi u. 1/a.
Tel.: +36 72 463 553, +36 30 526 4036
E-mail: gungle@freemail.hu
Internet: www.erzsebet-vendeghaz.hu
4/1
Üzemelés egész évben.
Nyelvismeret: német, angol
Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: reggeli, félpanzió, tájjellegű ételek.
Szolgáltatások: borkóstolás, grillező/nyársalóhely,
kerékpárkölcsönzés, túravezetés, felszerelt saját
konyha, főzési lehetőség, kisállat vihető, sátorhely, turistainformációk, antiallergén ágynemű, autóparkoló.

duna mente
Keleti-Mecsek

Mecseknádasd
Hajdú Vendégház

Vendégfogadó: Hajdú Józsefné
7695 Mecseknádasd, Kossuth u. 118.
Tel.: +36 72 463 292, +36 20 986 1545
E-mail: hajduhaz@freemail.hu
Internet: www.mecsekiszallas.hu

Mecseknádasd
Pataki Vendégház

Vendégfogadó: Pataki József
7695 Mecseknádasd Trieb
Levélcím: 7695 Mecseknádasd, Árpád u. 9.
Tel.: +36 72 463 363, +36 30 216 0143
E-mail: patakivendeghaz@freemail.hu
Internet: www.patakivendeghaz.hu

Illatosház

Vendégfogadó: Éliás-Mezey Erzsébet
7695 Óbánya, Fő u. 20.
Tel.: +36 72 463 176, +36 30 348 4230
E-mail: emerzsi@gmail.com
Internet: www.illatoshaz.hu

4/2
Üzemelés egész évben.
Nyelvismeret: német
Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: önellátás.
Szolgáltatások: fűszerkert, borkóstolás, grillező/
nyársalóhely, házi gyűjtemény a paraszti kultúra
emlékeiből, felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, turistainformációk, autóparkoló.
*	A vendégház teraszáról csodálatos a kilátás a Mecsek hegyeire,
erdeire!

3+1/1
Üzemelés egész évben.
Nyelvismeret: angol, német
Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: reggeli.
Szolgáltatások: borkóstolás, grillező/nyársalóhely,
házi gyűjtemény a paraszti kultúra emlékeiből, felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, antiallergén
ágynemű, autó parkoló.
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Óbánya

5/2
Üzemelés egész évben.
Ellátás: reggeli, falusi vendégasztal.
Szolgáltatások: házi készítésű termékek, fűszerkert, grillező/nyársalóhely, kézműves foglalkozások,
kézműves termékek árusítása, házi gyűjtemény a
paraszti kultúra emlékeiből, felszerelt saját konyha,
főzési lehetőség, Internet hozzáférés, személyszállítás, turistainformációk, antiallergén ágyneműk,
autó parkoló.
* Illatkamra és aromaterápia.

Keleti-Mecsek
duna mente
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Erdősmecske

Kozármisleny

Erdősmecske Vadászcsárda

Vendégfogadó: Zsók Antal
Erdősmecske-Kültelek, hrsz. 058/10
Levélcím: 7150 Bonyhád, Mátyás kir. u. 115.
Tel.: +36 74 451 399, +36 20 9386 296
E-mail: zsok.a@bonet.hu
Internet: www.bonet.hu/vadaszcsarda
10+2/3+1
Üzemelés egész évben.
Nyelvismeret: német
Üdülési csekket fogad.
Ellátás: önellátás, tájjellegű ételek.
Szolgáltatások: borkóstolás, grillező/nyársalóhely,
felszerelt pihenőkert és játszóudvar, játékszerek/
sporteszközök, felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, turistainformációk, zárt parkoló, garázs.
*	A Mecsek erdejében található Vendégház természeti szépségekben minden évben gazdag környezet ideális körülményeket
biztosít a csendet és nyugalmat kedvelő családoknak, baráti
társaságoknak. A szálláshelyhez tartozó 3,5 ezer négyzetméteres
füves területet virágok, díszcserjék, valamint gyümölcsfák teszik
színesebbé.

Horhaus Vendégház

Vendégfogadó: Horváthné Hauschl Edit
7761 Kozármisleny, Petőfi u. 16.
Levélcím: 7761 Kozármisleny, Székely B. u. 32.
Tel.: +36 20 973 4039, +36 20 207 3408
E-mail: hauschl.edit@gmail.com
Internet: www.horhaus.extra.hu
5/1
Üzemelés időszaka: egész évben.
Nyelvismeret: német, angol
Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: önellátás.
Szolgáltatások: fűszerkert, grillező/nyársalóhely,
bababarát szolgáltatások, felszerelt pihenőkert és
játszóudvar, játékszerek/sporteszközök, kézműves
foglalkozások, házi gyűjtemény a paraszti kultúra emlékeiből, kerékpárkölcsönzés, túravezetés, hagyományos zenét vagy táncot tartalmazó program, felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, turistainformációk,
antiallergén ágynemű, kerékpártároló, zárt parkoló.
*	Természetes anyagokkal, igényesen berendezett új vendégház,
a múlt emlékeivel egy udvarban.

nyugati-Mecsek

Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet
A Tájvédelmi Körzet legmagasabbra emelkedő része,
a Jakab-hegy elsősorban geológiai és kultúrtörténeti
értékeiről nevezetes. A hegyet felépítő kavics-konglomerátum és vörös homokkő legszebb kifejlődései a
Babás-szerköveknél, illetve a Zsongor-kő kilátónál tanulmányozhatók. A szép panoráma mellett figyelmet érdemel a korai vaskorból származó földvár, a körülötte elhelyezkedő halomsírokkal és a XIII. században épült pálos
kolostor maradványa. A területen található NyugatMecseki karszt felszíni látványosságai a víznyelők, töbrök, források, valamint a Melegmányi- és a Nagy-mélyvölgyben található mésztufa lépcsősorok. A mélyben
több mint száz barlang helyezkedik el, a leghosszabb
és egyben legismertebb a turisták számára is kiépített
Abaligeti-barlang. A Tájvédelmi Körzet része a Pécs közvetlen közelében elhelyezkedő Mecseki Parkerdő.
Abaligeti-barlang
7678 Abaliget, Tel.: +36 72/498-766
A Mecsek egyik legismertebb és legnépszerűbb természeti látnivalója az Abaligeti-barlang. Gyalogosan,
kényelmesen járható végig 466 méteres főága, óránként induló barlangi túravezetés keretében. A barlang
az emberi szem számára láthatatlanul ma is változik.
Erről a járat teljes hosszában folyó patak gondoskodik.
Klímája a légúti, allergiás és asztmatikus betegségekben szenvedőknek hoz enyhülést.

Nyitva tartás
március 15-október 15.: naponta 9.00-18.00
október 16-március 14.: naponta 10.00-15.00
Az utolsó vezetés zárás előtt egy órával indul.
Üdülési csekk elfogadóhely

Részvételi feltételek
A barlangtúrákon 14 év felettiek vehetnek részt, 14-18
év közöttiek esetében írásos szülői engedély szükséges. A résztvevőket szakképzett túravezető kíséri. Túrák indulnak: kedd, csütörtök, szombat délután.

Denevérmúzeum - Abaliget
7678 Abaliget, Tel.: +36 72/498-684
Az abaligeti Denevérmúzeumban a denevérek kevéssé ismert és misztikusnak tűnő világával ismerkedhetünk meg. A repülő emlősök életmódja, vándorlási
útvonalai mellett a denevérkutatás történetét és eszközeit is megtekinthetjük.

Részvételi díj: 5300 Ft/fő, mely tartalmazza a túravezetést, az overál, a kobak és a fejlámpa használati díját,
valamint a biztosítást. Résztvevők létszáma: minimum
4, maximum 8 fő, www.kalandbarlang.hu

Ízelítő a programlehetőségekből
• Az Abaligeti-barlang és a Denevérmúzeum megtekintése
• Szakvezetés a Denevér tanösvényen
Nyitva tartás
• Oktatási programok – rendhagyó földrajz- és biolómárcius 15-október 15.: naponta 9.00-18.00
giaórák a barlangban és környezetében
október 16-március 14.: naponta 10.00-15.00
• Barlangi manótúrák Abaligeten
Üdülési csekk elfogadóhely
• Szakvezetések a Mecsek tanösvényein és túraútvonalain
Barlangi kalandtúra
Az Orfűn található Mészégető-források barlangja vál- • Barlangi kalandtúra
tozatos méretű, aktív patakos barlang, egyediségét az • Szálláslehetőség
oldásos formák, vízesések adják, jellegzetessége a kőzet
felszínét borító mangán-kiválás okozta fekete bevonat.
A kiépítetlen „vad” barlang vezetéssel, előzetes bejelentkezést követően, térítés ellenében látogatható. A túra
hossza 400 méter. A szükséges felszerelést a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság biztosítja a látogatók részére.
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rendezvények
Medvehagyma nap

április

Orfű

Országos Gyermeklovas
Találkozó

július

Orfű

augusztus

Cserkút

Új kenyér Ünnepe

kézművesek
Bakonyi Gáborné
Hajda György Zsigmond

hímző, gobelinkészítő

Kővágószőlős

fafaragó

Cserkút

kulturális emlékek
Árpád-kori templom

Cserkút

Árpád-kori templom

Kővágószőlős

Pálosok kolostor romjai

Jakab-hely

„A barlang és ami fölötte van”
A program első eleme az Abaligeti-barlang megtekintése barlangi túravezetéssel. A barlanglátogatást
követően a Denevérmúzeumban, tárlatvezető kalauzolásával ismerkedhetünk meg a denevérek titokzatos világával. A programot túra zárja a Denevér-tanösvényen, ahol szakvezető segítségével fedezhetjük
fel a barlang fölötti terület természeti és kultúrtörténeti értékeit.
A Jakab-hegy természeti
és kultúrtörténeti értékei
A túrán a Jakab-hegy és környéke geológiájáról, valamint az ember őskortól a közelmúltig tartó jelenlétének nyomairól kapunk tájékoztatást. A Babás-szerkövek és a Zsongor-kő megmászása után a földvár körüli
halomsírokat, a pálos kolostor romjait láthatjuk.

nyugati-Mecsek
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Cserkút

Cserkút

Cserkút

Kőkapu Vendégház

Vackor Vendégház

Vörösdombi Vendégház

Vendégfogadó: Mérész Miklós Iván
7673 Cserkút, József A. u. 12.
Levélcím: 7673 Cserkút, Árpád köz 11.
Tel.: +36 72 564 150, +36 70 5282 342
E-mail: kokapu.vendeghaz@freemail.hu
Internet: www.kokapuvendeghaz.hu

Vendégfogadó: Somogyváriné Koncz Margit
7673 Cserkút, Petőfi u. 18.
Levélcím: 7673 Cserkút, Petőfi u. 27.
Tel.: +36 72 564 138, +36 30 9861 078
E-mail: somogyvarivackor@t-online.hu
Internet: www.vackorhazak.hu

Vendégfogadó: Szakács Gyuláné (Éva)
7673 Cserkút, József A. u. 5.
Tel.: +36 72 564 142, +36 20 9890 398
E-mail: tiszold@t-online.hu
Internet: www.vorosdombi.hu
10/5

8/3
Üzemelés egész évben.
Nyelvismeret: angol
Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: reggeli, félpanzió, önellátás.
Szolgáltatások: kenyérsütés, fűszerkert, grillező,
bababarát szolgáltatások, felszerelt pihenőkert és
játszóudvar, felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, kisállat vihető, sátorhely, személyszállítás, turistainformációk, antiallergén ágynemű, autó parkoló,
zárt parkoló.

20+4/9
Üzemelés egész évben.
Üdülési csekket elfogad.
Szolgáltatások: fűszerkert, grillező/nyársalóhely,
bababarát szolgáltatások, felszerelt pihenőkert és
játszóudvar, játékszerek, sporteszközök, kézműves
termékek árusítása, házi gyűjtemény a paraszti
kultúra emlékeiből, felszerelt saját konyha, főzési
lehetőség, kisállat vihető, személyszállítás/transzfer, turistainformációk, antiallergén ágynemű, autóparkoló.

Üzemelés egész évben.
Nyelvismeret: angol
Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: reggeli, félpanzió, teljes panzió, tájjellegű
ételek, falusi vendégasztal.
Szolgáltatások: házi készítésű helyi termékek,
kenyérsütés, borkóstoló, grillező/nyársalóhely, bababarát szolgáltatások, felszerelt pihenőkert és
játszóudvar, túravezetés, felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, Internet hozzáférés, kisállat vihető,
sátorhely, kisállat vihető, személyszállítás, turistainformációk, zárt parkoló.
* Kemencés vacsora, előzetes egyeztetéssel borkóstoló, félpanzió
házias ízekkel, saját készítésű naturális jellegű textil termékek,
széleskörű információ a helyi és a környék turisztikai kínálatáról,
idegenvezetés Pécsen.

nyugati-Mecsek
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Kővágószőlős

Kővágószőlős

Kemencés Vendégház

Vendégfogadó: Ivánné Sándor Ildikó
7673 Kővágószőlős, Széchenyi u. 4
Tel.: +36 72 374 612, +36 30 470 3360
E-mail: info@kemenceshazak.hu
Internet: www.kemenceshazak.hu
4+1/2
Üzemelés egész évben.
Nyelvismeret: német
Üdülési csekket elfogadnak.
Ellátás: reggeli, félpanzió, önellátás, tájjellegű ételek.
Szolgáltatás: biogazdálkodás, házi készítésű helyi termékek, kenyérsütés, fűszerkert, bababarát
szolgáltatások, felszerelt pihenőkert és játszóudvar,
játékszerek/sporteszközök, kézműves foglalkozások, kézműves bemutatóhelyet működtet, kézműves termékek árusítása, házi gyűjtemény a paraszti
kultúra emlékeiből, a portán állatok is vannak, kisállat bemutató/simogató, felszerelt saját konyha,
főzési lehetőség, turistainformációk, antiallergén
ágynemű.

Kemencés Vendégház

Vendégfogadó: Ivánné Sándor Ildikó
7673 Kővágószőlős, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36 72 374 612, +36 30 470 3360
E-mail: info@kemenceshazak.hu
Internet: www.kemenceshazak.hu
4+2/2
Üzemelés egész évben.
Nyelvismeret: német
Üdülési csekket elfogadnak.
Ellátás: reggeli, félpanzió, önellátás, tájjellegű ételek
Szolgáltatás: biogazdálkodás, házi készítésű helyi termékek, kenyérsütés, fűszerkert, bababarát
szolgáltatások, felszerelt pihenőkert és játszóudvar,
játékszerek/sporteszközök, kézműves foglalkozások, kézműves bemutatóhelyet működtet, kézműves termékek árusítása, házi gyűjtemény, a paraszti
kultúra emlékeiből, a portán állatok is vannak, kisállat bemutató/simogató, felszerelt saját konyha,
főzési lehetőség, turistainformációk, antiallergén
ágynemű, zárt parkoló.

Dinnyefesztivál

augusztus

Sellye

kézművesek
Szatyor Győző

faműves, a népművészet mestere

Bogdása

Fábián László

fafaragó, faesztergályozó

Csányoszró

kulturális emlékek
Falumúzeum

Bogdása

Festett kazettás református templomok

Adorjás, Drávaiványi, Kórós,
Kovácshida,

Horvát Nemzetiségi Tájház

Lakócsa

Tájház, Kiss Géza Ormánsági Múzeum

Sellye

Kodolányi János Emlékmúzeum és Ormánsági Múzeum

Vajszló

Dráva Múzeum

Barcs

• Multimédiás előadások
• Erdei iskolai programok, kézműves foglalkozások
• Oktatási programok Drávaszentesen és Drávatamásiban: „A Dráva”, madarászat, vízminőség-vizsgálat,
filmvetítések, diavetítések, fafaragás és fatárgyak készítése, erdészeti ökológia
• Táborok
• Terepi szakvezetések a Dráva menti tanösvényeken
• Egynapos kenuzás
• Egyhetes kenuzás
•
•
•
•
•

Kenubérlés
Konferenciák, rendezvények helyszíne
Kerékpárkölcsönzés
Étkezés
Szállás

Kirándulások, programok
Félnapos természetismereti program Drávaszentesen
A Bemutatóközpontban található kiállítás megtekintékat, mindemellett igazi kikapcsolódást nyújt minden
se után szakvezetéses túrára indulunk a Drávaszentesi
korosztály számára. Munkatársaink külön programokÜde rétre. A túrát követően látogatás a régi magyar hákal várják az óvodás csoportokat, iskolásokat, vagy céziállatok farmjára. A programot ebéd zárja.
gek kollektíváit. A bemutatóközpontban megtekinthető a Dráva folyó természeti értékeit bemutató kiállítás.
Egésznapos természetismereti program
Drávaszentesen
A központ programjait elsősorban a 10-16 éves koroszA program első része megegyezik a félnapos termétálynak hirdetjük, az előadások tartalma, felépítése a
szetismereti programéval. Ebéd után a Barcsi Borókásrésztvevő csoportok igényeihez alkalmazkodik.
ba látogatunk, ahol a nyári időszakban tartott rackaÁr: Csoport 20 főig: 10000 Ft/csoport. Csoport 20 fő
juhokat tekintjük meg és sok érdekességet tudhatunk
felett: 500 Ft/fő
meg a gyepfenntartásáról.

DRÁVA
A Dráva a Tiroli-Alpokban ered, hazánk területét Őrtilosnál éri el. Árterét, a folyó menti holtágakat galériaerdők kísérik. A folyó halállománya rendkívül gazdag,
közöttük ritka fajokkal. A Dráva homok- és kavicspadjainak kiemelkedő jelentősége van, hiszen a part mentén élő madarak kedvelt tartózkodási és költési helyei.
A lefűzött morotvák nádasaiban népes szürkegém,
bakcsó, kis kócsag telepek húzódnak meg. A dús
lombú erdőkben fekete gólyák, rétisasok fészkelnek.
A Dráva-mente hazánkban egyedülálló növényfajoknak és társulásoknak ad otthont. Itt él a hármaslevelű
szellőrózsa, a hármaslevelű fogasír, a pofók árvacsalán Ízelítő a programlehetőségekből
és még számos különleges faj.
(választható és tetszés szerint kombinálható):
• A Dráva élővilága kiállítás
Dráva Kapu Bemutatóközpont
(igény esetén szakvezetéssel)
A Barcs-Drávaszentesen található Dráva Kapu Bemuta- • Őshonos háziállat bemutató
tóközpont a Dráva-menti védett területek természeti
(igény esetén szakvezetéssel)
és kultúrtörténeti értékeivel ismerteti meg a látogató- • Üde rétek tanösvény (igény esetén szakvezetéssel)

Ahol a Mura és a Dráva találkozik
A túrán Őrtilos környékének természeti és történelmi
értékeivel ismerkedhetnek a résztvevők. Megtekintjük
a Mura-Dráva folyók összefolyását, a Dráva-árteret, a
Fesztungot, az 1848-as emlékművet.

ormánság
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Egynapos kenutúrák a Dráván
A túrázók egy 10 km-es (Barcs-Drávatamási) és egy 20
km-es (Barcs-Szentborbás) szakasz közül választhatnak
igény szerint. Minden esetben előzetes bejelentkezés
és időpont egyeztetés szükséges! Ár: 10 km - 3000 Ft/4
személyes kenu + 15.000 Ft alapdíj * 20 km - 3000 Ft/4
személyes kenu + 25.000 Ft alapdíj.
Kenuzás a Dráván kerékpározással egybekötve
Barcsról igény szerint Drávatamásiba, vagy Szentborbásra evezünk a Dráván, majd a folyóparton kerékpárral jutunk vissza a túra kiindulópontjára, Barcsra.
Ár: 10 km - 3000 Ft/4 személyes kenu + 15.000 Ft alapdíj * 20 km - 3000 Ft/4 személyes kenu + 25.000 Ft alapdíj. A kerékpárkölcsönzés ára: 800 Ft/nap
Többnapos kenutúrák a Dráván
A drávai vízitúrák lebonyolításához szükséges engedélyeket a DDNPI-től kell beszerezni az adott év március 31-ig.

Diósviszló

Diósviszló

Kis Csicseri Vendégház

Vendégfogadó: Császár Lászlóné
7817 Diósviszló, Petőfi u. 76/b
Tel.: +36 72 430 009, +36 30 508 8404
E-mail:csicseriv.haz@freemail.hu
Internet: www.csicserivendeghaz.mlap.hu

Nefelejcs Vendégház

Vendégfogadó: Csankó Istvánné
7817 Diósviszló, Petőfi u. 74.
Tel.: +36 72 379 004, +36 70 2333 787
E-mail: nefelejcsvh@freemail.hu
8/3

6/3
Üzemelés egész évben.
Ellátás: reggeli, félpanzió, önellátás.
Szolgáltatások: kenyérsütés, grillező/nyársalóhely,
bababarát szolgáltatások, felszerelt pihenőkert és
játszóudvar, a portán állatok is vannak, felszerelt
saját konyha, főzési lehetőség, kisállat vihető, autóparkoló.

Üzemelés egész évben.
Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: reggeli, félpanzió, önellátás, kímélő ételek,
tájjellegű ételek.
Szolgáltatások: házi készítésű helyi termékek,
fűszerkert, grillező/nyársalóhely, bababarát szolgáltatások, felszerelt pihenőkert és játszóudvar,
játékszerek/sporteszközök, házi gyűjtemény a paraszti kultúra emlékeiből, a portán állatok is vannak,
kisállat bemutató/simogató, felszerelt saját konyha,
főzési lehetőség, kisállat vihető, sátorhely, turistainformációk, antiallergén ágynemű, autó parkoló,
zárt parkoló.

ormánság
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Sellye

Drávasztára
Öreg Dráva Vendégház és Béres Udvar

Vendégfogadó: Béres Tamás, Papp Zsuzsanna
7965 Drávasztára, Zrínyi u. 6.
Tel.: +36 73 490 119, +36 30 368 8673
E-mail: info@oregdrava.hu
Internet: www.oregdrava.hu

Petra Vendégház

Vendégfogadó: Simon Józsefné
7960 Sellye, Vár út 4.
Tel.: +36 73 480 027, +36 30 262 5950
E-mail: petravendeghaz@citromail.hu
8/3

8/4
Üzemelés egész évben.
Nyelvismeret: német, angol, horvát
Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: reggeli, félpanzió, teljes panzió, tájjellegű
ételek, falusi vendégasztal.
Szolgáltatások: házi készítésű helyi termékek, fűszerkert, grillező/nyársalóhely, felszerelt pihenőkert
és játszóudvar, játékszerek, sporteszközök, a portán
állatok is vannak, kisállat bemutató/simogató, sportszerkölcsönzés, kerékpárkölcsönzés, lovaskocsikázási
lehetőség, internet hozzáférés, turistainformációk,
antiallergén ágynemű.

Üzemelés egész évben.
Nyelvismeret: német
Ellátás: reggeli, önellátás.
Szolgáltatások: grillező/nyársalóhely, bababarát
szolgáltatások, gyermekfelügyelet, felszerelt pihenőkert és játszóudvar, játékszerek/sporteszközök,
kerékpárkölcsönzés, kerékpártúrák szervezése, főzési lehetőség, kisállat vihető, turistainformációk.

nyugati-Mecsek
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rendezvények
Vendel-napi Búcsú
Hurkafesztivál

október

Óbánya

november

Szenna

kézművesek

Magyarlukafai Néprajzi Műhely

szövés, fonás, fazekasság, fafaragás,
bőrművesség, kosárkötés,
nemezelés, papírmerítés,
csuhéfonás, gyöngyfűzés

Magyarlukafa

Horváth Antónia

népi gyermekjáték készítő

Szentlászló

Czékmány Vera

keramikus

Gorica

Nemzetközi Üveg Alkotó Telep

Nemzetközi Üveg Szimpózionok
anyagából válogatott kiállítás

Bárdudvarnok

Falusiné Terjék Éva

fazekas népi iparművész, a népművészet mestere

Szenna

Orosz Adél

nemezelés, faművesség

Szenna

Csima Tibor

fafaragó

Zselickislak

Kassai Lajos

íjkészítő

Kaposmérő

Duga Ilona

nemzelés, szövés, gyöngyözés

Kán

kulturális emlékek
Pipamúzeum

Ibafa

Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény

Szenna

Zselici Tájvédelmi Körzet
A Zselic természeti értékét a széles, lapos dombhátakat
borító erdőségek adják, ahol egyedülálló erdővadon
alakult ki. Különlegességnek számít az ezüsthársas bükkös, valamint az ezüsthársas-gyergyános-tölgyes erdőtársulás. A Töröcske határában, 2010-ben átadott Fekete
Harkály Tanösvényen az erdei élővilágot, az erdő természetes működését lehet megismerni. Az év folyamán a
DDNPI több szakvezetéses túrát szervez a Tájvédelmi
Körzetbe, ahol az élővilág értékeinek megismerése mellett lehetőség lesz a csillagos égbolt tanulmányozására is.
Zselici Csillagoségbolt-park
A lakott területektől és azok közeléből a csillagos égbolt
legtöbb látványossága eltűnt napjainkra a fényszennyezés miatt. Egyre kevesebb hely található a Földön és Magyarországon is, ahol a sötét éjszakai égbolt természetes
állapotában megmaradt – ezek egyike a Zselic, Európa
első Csillagoségbolt-parkja. A park területéről felhőmentes, holdtalan éjszakákon szabad szemmel is több ezer
csillag látható. Derült nyári éjjeleken a Tejút derengése
jelent meghatározó látványt. Tavaszi estéken naplemente után, illetve őszi hajnalokon napkelte előtt megpillantható a bolygóközi porról visszaverődő napfény, az
állatövi fény. Több, könnyen elérhető pontja van a Csillagoségbolt-parknak, ahol zavaró fényektől távol figyelhetjük meg az égbolt csodáit. Rendszeresen szerveznek
éjszakai csillagnéző túrákat, melyeknek időpontjai megtalálhatók a http://www.astro-zselic.hu honlapon.
http://fenyszennyezes.csillagaszat.hu
Ízelítő a programlehetőségekből
• Szakvezetéses túrák
• Esti-éjszakai csillagnéző programok
Információ, időpont egyeztetés:
DDNPI Turisztikai és Közkapcsolati Osztály
30/377-3388, 30/326-9459

zselic
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Gyűrűfű

Gorica

Kán

Lovastanya Vendégház

Gorica „Kultúrház”

Ágnes-Porta | Sopi-Ház

Vendégfogadó: Fridrich Ágnes
7935 Gyűrűfű ökofalu, 086/4
Levélcím: 7683 Gyűrűfű 9.
Tel.: +36 73 554 410, +36 20 665 5950
Fax: +36 72 554 411
E-mail: lovastanya@t-online.hu
Internet: www.gyurufu.hu/lovastanya
10+2/4
Üzemelés egész évben.
Nyelvismeret: német, angol
Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: reggeli, félpanzió, teljes panzió, önellátás, kímélő ételek, falusi vendégasztal.
Szolgáltatások: biogazdálkodás, házi készítésű helyi
termékek, kenyérsütés, fűszerkert, grillező/nyársalóhely,
gyermekfelügyelet, felszerelt pihenőkert és játszóudvar,
játékszerek, sporteszközök, kézműves foglalkozások,
portán állatok is vannak, kisállat bemutató/simogató,
sportszerkölcsönzés, kerékpártúrák szervezése, túravezetés, lovaglási lehetőség, lovasoktatás, felszerelt saját
konyha, főzési lehetőség, Internet hozzáférés, kisállat
vihető, személyszállítás, turistainformációk, antiallergén
ágynemű, autó parkoló, kerékpártároló.

Vendégfogadó: Mátrai Judit
7682 Bükkösd, Gorica u. 14.
Levélcím: 7624 Pécs, Jakabhegyi út 8/c.
Tel.: +36 20 411 1824
E-mail: matraij@upcmail.hu
Internet: www.zoldvolgyert.hu

Vendégfogadó: Soponyai István
7681 Kán, Arany J. u. 27.
Levélcím: 7633 Pécs, Bihari J. u. 5.
Tel.: +36 30 351 0134
E-mail: sopi.istvan@citromail.hu
8/2

3/1
Üzemelés: március 1- október 30.
Nyelvismeret: angol, orosz
Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: reggeli, félpanzió, önellátás, falusi vendégasztal.
Szolgáltatások: biogazdálkodás, házi készítésű
helyi termékek, fűszerkert, grillező/nyársalóhely,
bababarát szolgáltatások, felszerelt pihenőkert és
játszóudvar, játékszerek/sporteszközök, kézműves
termékek árusítása, felszerelt saját konyha, főzési
lehetőség, sátorhely, személyszállítás, autóparkoló,
kerékpártároló, zárt parkoló.
* saját biotermékből készült ételek, fűszerek, teák.

Üzemelés egész évben.
Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: reggeli, félpanzió, teljes panzió, önellátás,
kímélő ételek, tájjellegű ételek
Szolgáltatások: házi készítésű helyi termékek, fűszerkert, borkóstolás, grillező/nyársalóhely, bababarát szolgáltatások, gyermekfelügyelet, felszerelt
pihenőkert és játszóudvar, játékszerek/sporteszközök, házi gyűjtemény a paraszti kultúra emlékeiből,
kerékpárkölcsönzés, felszerelt saját konyha, főzési
lehetőség, Internet hozzáférés, kisállat vihető, sátorhely, személyszállítás/transzfer, turistainformációk, antiallergén ágyneműk.
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Szenna

Bárdudvarnok

Ágnes Vendégház

Vendégfogadó: Miszlang Jánosné
7477 Szenna, Kossuth u. 1.
Tel.: +36 82 484 273, +36 20 937 3729
Fax: +36 82 484 273
E-mail: agnesvendeghaz@freemail.hu
Internet: www.szenna.hu/agnes.html

Mosdós

Mag Tanya

Vendégfogadó: Mag Attila
7478 Bárdudvarnok, Olajhegy 57.
Tel.: +36 82 713 031, +36 20 546 5232
E-mail: mag@somogy.hu
Internet: www.pihenescentrum.hu

9/2 faház
10/5

14/4+1 apartman
Üzemelés egész évben.
Nyelvismeret: német
Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: reggeli, félpanzió, önellátás, tájjellegű ételek, falusi vendégasztal.
Szolgáltatások: biogazdálkodás, házi készítésű
helyi termékek, fűszerkert, kenyérsütés, borkóstolás, grillező/nyársalóhely, felszerelt pihenőkert és
játszóudvar, a portán állatok is vannak, felszerelt
saját konyha, főzési lehetőség, Internet hozzáférés,
kisállat vihető, sátorhely, személyszállítás, turistainformációk, antiallergén ágyneműk, zárt parkoló.
* Szennai népviselet bemutatása, langallósütés kemencében,
bogaáldos leves készítése.

Keresztes Vendégház

Vendégfogadó: Keresztes Józsefné
7257 Mosdós, Vörösmarty 2.
Tel.: +36 30 223 7951
E-mail: keresztesvendegh@freemail.hu

Üzemelés egész évben.
Üdülési csekket elfogad.
Nyelvismeret: angol
Ellátás: reggeli, félpanzió, önellátás, tájjellegű
ételek
Szolgáltatások: biogazdálkodás, házi készítésű
helyi termékek, kenyérsütés, grillező/nyársalóhely,
felszerelt pihenőkert és játszóudvar, játékszerek/
sporteszközök, kézműves foglalkozások, a portán
állatok is vannak, kerékpárkölcsönzés, túravezetés,
pónilovaglási lehetőség, felszerelt saját konyha,
főzési lehetőség, kisállat vihető, turistainformációk,
autóparkoló.

Üzemelés egész évben.
Üdülési csekket elfogad.
Ellátás: félpanzió, önellátás, tájjellegű ételek.
Szolgáltatások: házi készítésű helyi termékek, kenyérsütés, fűszerkert, borkóstolás, grillező/
nyársalóhely, felszerelt pihenőkert és játszóudvar, játékszerek/sporteszközök, házi gyűjtemény a paraszti kultúra emlékeiből, kerékpárkölcsönzés, felszerelt
saját konyha, főzési lehetőség, Internet hozzáférés.
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság bemutatóhelyei:
1. Mohácsi Történelmi Emlékhely • Mohács-Sátorhely
2. “Élet az ártéren” kiállítás • Gemenc, Szekszárd-Bárányfok
3. Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum • Abaliget
4. Pintér-kert Arborétum és Tettye Oktatási Központ • Pécs
5. Tettyei Mésztufa-barlang • Pécs
6. Dráva Kapu Bemutatóközpont • Barcs-Drávaszentes
7. Drávatamási Oktatási Központ • Drávatamási
8. Fehér Gólya Múzeum • Kölked
9. Mészégető-források barlangja • Orfű
10. Szársomlyó • Nagyharsány
Természetvédelmi Területek:
1.	Babócsai Basakert TT
2.	Baláta-tó TT
3.	Bölcskei Nőszirmos-rét TT
4.	Bükkhát Erdőrezervátum TT
5. Csokonyavisontai fás legelő TT
6. Csombárdi-rét TT
7.	Dávodi Földvári-tó TT
8.	Dunaszekcsői löszfal TT
9.	Fekete-hegy TT
10. Kapszeg-tó TT
11. Mohácsi Történelmi Emlékhely TT
12.	Nagy-mező - Arany-hegy TT
13. Pacsmagi-tavak TT
14.	Rinyaszentkirályi-erdő TT
15. Szakadáti legelő TT
16. Szentegáti-erdő TT
17. Szársomlyó TT
18.	Villányi Templom-hegy TT
Jelmagyarázat:
Ökoporta			
Nemzeti Park		
Tájvédelmi Körzet		
Természetvédelmi Terület
Bemutatóhely		
Határátkelő		

Információ:
Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség
7623 Pécs, József Attila út 10. | Tel.: +36 72 513 397, +36 30 853 1505
info@baranyavidek.hu | www.baranyavidek.hu
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