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n Zalaegerszegi séta
Szeretettel üdvözöljük Zalaegerszegen, Göcsej kapu-
jában, Zala megye székhelyén. A dombok között meg-
búvó város gazdag kulturális és természeti értékeivel, 
valamint sokszínű rendezvényeivel várja vendégeit. 

E kiadvány segítségével szeretnénk sétára invitálni Za-
laegerszegen, bemutatva legfontosabb nevezetessé-
geit, kirándulási és programlehetőségeit. 

Sétánkat kezdjük a városközpont legrégebbi részén, a 
Deák téren (1).   E helyen állt egykor Egerszeg vára, 
amely a török elleni küzdelmekben játszott fontos sze-
repet. Ma a Zalaegerszegi Törvényszék barokk épüle-
te található itt, mely 1730-32 között épült Vármegye-
házának. Országos hírnévre a reformkor-
ban tett szert, Csány László és Deák 
Ferenc tevékenysége révén. A te-
ret megyénk szülöttének, Deák 
Ferencnek, a „Haza bölcsé-
nek” 1879-ben emelt szob-
ra díszíti. 

A Deák tér keleti oldalán a 
Göcseji Múzeum (2) épü-
lete áll, amelyet 1890-ben 
építettek a Zalaegerszegi Ta-
karékpénztár részére. Benne 
talált otthonra Kisfaludi Strobl 
Zsigmond zalai szobrászművész 
hagyatéka. A múzeum „Központok a 
Zala mentén” című állandó kiállítása a római kori Salla 
(Zalalövő), a középkori Mosaburg (Zalavár), valamint 
Zalaegerszeg történetén kalauzolja végig a látogatót, 

az őskortól napjainkig. Az épületben Németh János 
Munkácsy-díjas keramikusművész jellegzetes, a 

göcseji népi hagyományokból táplálkozó alkotá-
sai is megtekinthetők. A múzeum időszaki ki-

állítótermében évente több alkalommal tör-
téneti, képzőművészeti és néprajzi kiállítá-
sokat rendeznek. A kiállítóhely 2013-ban 8 
látványtárral bővült, mely két oktatótermet 
(művészettörténeti-történeti és régészeti-
néprajzi) is magába foglal. A földszinten stíl-

tár, szobortár, valamint a dokumentum- és 
fotógyűjteményt bemutató papírtár, az emele-

ten pedig játék-, etno- és archeotár fogadja a lá-
togatókat.

A városközpontban, a múzeum déli szomszédságában 
magasodik a kéttornyú Mária Magdolna Plébánia-
templom (3). A település egykori földesura Padányi 
Bíró Márton, veszprémi püspök építtette 1747-1769 
között. A barokk stílusú plébániatemplom freskóit és 
a város védőszentjét, Mária Magdolnát ábrázoló főol-
tárképét, amely a város címerében is látható, Johann 
Ignaz Cimbal osztrák festő készítette. A templom ba-
rokk építésű belső terének műkincsei közül kiemelke-
dik a Pieta szobor. Az épület mellett tábla és szobor 
őrzi Mindszenty József hercegprímás, esztergomi ér-
sek emlékét, aki 25 éven át a város plébánosaként 
szolgált e falak között. A templom előtti teret az 1810-
ben állított és 2006-ban felújított Szentháromság szo-
bor teszi hangulatossá.
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A Mindszenty teret elhagyva a város főutcájára (a 
Széchenyi teret felváltó Kossuth Lajos utcába) ér-
kezünk, ahol a több mint 100 éves Arany Bárány 
Hotel eklektikus stílusú saroképülete látható. Az 
1894-ben emelt háromszintes hotel helyén már a 
18. században azonos nevű szálló és vendéglő fo-
gadta az utazókat. 

A szálloda szomszédságában kétszintes, 
neoreneszánsz épület áll, amelyet 1891-ben az al-
ispáni hivatal és a levéltár céljára emeltek. Nap-
jainkban Zalaegerszeg város önkormányzatának 
díszterme és a Zala Megyei Levéltár található ben-
ne. 

Déli irányban továbbhaladva az 1765-ben emelt 
Kvártélyház (4) található, amelyet Mária Terézia 
építtetett a katonaság átvonuló tisztjei számára. 
Nyári estéken az épület belső udvarán „Kvártély-
ház – színház, zene, tánc” címmel hangulatos sza-
badtéri előadásokon szórakozhat a közönség. 

Az utca másik oldalán áll a „Hagymasisakos Ispita”. 
Az épület, mely 1806-ra készült el, eredetileg sze-
gényháznak épült, később kápolnával egészült ki 

és városi kórháznak használták. Innen származik 
az „Ispita” elnevezés.

Rövid séta után láthatjuk a Csipkeházak által kör-
beölelt Dísz teret, melynek közepét a Tulipános 
szökőkút díszíti, Szabolcs Péter Munkácsy-díjas 
szobrászművész és Pelényi Gyula  építész alkotá-
sa. 

A belváros nyugati részén, a szomszédos Ady 
utcában található a  Városi Hangverseny- és 
Kiállítóterem (5) - az egykori zsinagóga -, amely 
1904-ben, Stern József építész tervei alapján 
épült. Az eklektikus stílusú, tornyain gömb alakú 
kupolával és több rózsaablakkal díszített épület a 
II. világháború után évekig üresen állt, vallási funk-
cióját elveszítette. 1983-as felújítása óta hangver-
seny- és kiállítóteremként szolgálja a közönséget. 
A helyi közélet és nyilvánosság egyik fontos színte-
reként kiállításoknak, képzőművészeti tárlatoknak, 
nívós könnyű- és komolyzenei koncerteknek, es-
küvői szertartásoknak biztosít idilli helyszínt.
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A város központi részétől délkeletre, a Kosztolá-
nyi utcában az 1982-ben alapított Hevesi Sán-
dor Színház előtti téren egy igazi különlegesség, 
a „Földönjáró toronyóra” (6) található. A Mária 
Magdolna Plébániatemplom korabeli toronyórájá-
nak felállítási munkálatai 2005 szeptemberében fe-
jeződtek be. A közel 200 éves óraszerkezet a vilá-
gon egyedülálló módon, üvegházon belül, műkö-
dés közben látható. A gépezet Szerdahelyi Károly 
építész tervei alapján egy 3 méter 10 centiméter 
széles üvegkalitkába került, míg a súlyok és ellen-
súlyok - jól láthatóan - egy három méter mély ak-
nába ereszkednek a földfelszín alá. 

A városközponttól nyugati irányba vezető főút (Rá-
kóczi út) mentén áll az egykori Magyar Királyi Álla-
mi Főgimnázium – 1922 után Deák Ferenc, 1950-
től pedig Zrínyi Miklós nevét viselő – épülete. A két-
emeletes, neoreneszánsz stílusú gimnázium 1897 
őszén nyitotta meg kapuit a város diákjai előtt. Elő-
kertjében látható a két névadó, Deák és Zrínyi mell-
szobra, Zala György, ill. Szabolcs Péter alkotása. 

Továbbhaladva az olai városrészben találjuk a Jé-
zus Szíve Plébániatemplom (7) és a kétszintes 
ferences kolostor neobarokk épületegyüttesét. A 
templomot Mindszenty József apátplébános épít-
tette 1925-26-ban az utolsó magyar király, boldog 
IV. Károly emlékére. Gazdagon díszített tornya a 
homlokzat jobb oldalán emelkedik. A felszentelé-
sen részt vett IV. Károly király hitvese, Zita királyné 
is, aki ez alkalomból a templomnak díszes szószé-
ket adományozott.

A belvárostól távolabb, különleges miliőben fekszik 
az 1968-ban megnyílt Göcseji Falumúzeum (8). 
Az ország első szabadtéri néprajzi múzeuma a vá-
rost átszelő Zala folyó holtága és egy műemlék ví-
zimalom körül kapott helyet. A gyűjteményt 22 za-
lai településről szállították a helyszínre, így a skan-
zen területén egy 19. századi göcseji települést re-
konstruáltak, ahol a látogatók a térség mindennapi 
használati tárgyaival is megismerkedhetnek.

A múzeum régi kisnemesi kúriákat idéző fogadó-
épületének emeletén a „Kárpát-medence népvise-
lete babákon” című kiállítás kapott helyet.

A szabadtéri múzeumhoz csatlakozik az Euró-
pában egyedülálló Finnugor Néprajzi Park (9), 
amely a finnugor nyelvcsaládhoz tartozó népek 
építészetét, lakáskultúráját és életmódját mutatja 
be szálláshelyek, valamint eredeti berendezési és 
használati tárgyak segítségével. 

A Göcseji Falumúzeum mellett található a Magyar 
Olaj- és Gázipari Múzeum (10). Zala megye volt 
a magyar olajipar bölcsője, ezért itt alakították ki 
az ország egyetlen tematikus olajipartörténeti mú-
zeumát 1969-ben. A kiállítás részét képezik a ha-
zai kőolajkutatás és -termelés, valamint a gázipar 
tárgyi emlékei, gépei, berendezései, műszerei. Lát-
ványos fúrótornyokat, gőzgépeket, himbákat és a 
magyar szénhidrogén-bányászat emlékezetes ka-
tasztrófáinak darabjait csodálhatják meg a látoga-
tók. A múzeum területén ásvány- és kőzetgyűjte-
mény, szoborpark, valamint vízbányászati eszkö-
zök mellett időszaki kiállítások is megtekinthetők.
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n Élményfürdők
A Gébárti-tótól keletre épült fel 2002-ben az 
AquaCity Vízicsúszda- és Élménypark (11), 
ahol 10 óriás és 5 kisebb csúszda, 12 változa-
tos élményeket kínáló különleges medence, köz-
tük lassúfolyó, gyermekmedence, az ország leg-
nagyobb hullámmedencéje, ugrómedence, jacuzzi 
medence nyújt szórakozást a víz szerelmeseinek. A 
csúszdadombon épült kilátóból a város és a dim-
bes-dombos zalai táj csodálatos panorámája tárul 
a vendégek elé. 

Az AquaCity szomszédságában a 2007-ben át-
adott zalaegerszegi Fedett Termálfürdő (12) 
hang- és fényterápiás termálmedencéivel nyújt 
szórakozást a termálvíz kedvelői számára. A für-
dőbe több mint tízezer izzót építettek be, melyek 
közel száz különböző színben pompázó fényterá-
piával és harmonizáló hanghatással kényeztetik a 
vendégeket. Az épületet boltívek és üvegkupolák 
díszítik, a családokat három élmény-, két termál-
vizes ülő- és három gyermekmedence várja egész 
éven át.
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n Szabadidő, kirándulás
Zalaegerszegtől északra, két kis patak felduzzasz-
tásával 1976-79 között keletkezett a város legna-
gyobb mesterséges tava, a Gébárti-tó (13), mely-
nek névadója egy időközben eltűnt középkori tele-
pülés. Parkosított környezete kellemes kikapcso-
lódási lehetőséget kínál a fürdőzők, a vízi sportot 
kedvelők, valamint a horgászok számára. A tó kö-
rüli területen sétautak vezetnek, félszigetén sza-
badtéri strand található. Környéke az elmúlt évek 
során kedvelt pihenő és szabadidő övezetté vált. 

A tó közelében, festői környezetben helyezkedik el 
egy – rönkfa apartmanházakból álló, lakóautó-par-
cellákkal és sátorhelyekkel rendelkező, egész év-
ben üzemelő, modern igényeket kielégítő – kem-
ping. 

A környék további különlegessége a tó délnyuga-
ti partján található Kézművesek Háza (14), amely 
külső és belső megjelenésében a népi építészet 
forma- és anyagvilágát idézi. Az alkotóház a nép-
művészek és képzőművészek számára teremt le-
hetőséget a közös munkára és a kézműves hagyo-
mányok ápolására. 

Csoportokat és egyéni látogatókat egyaránt fo-
gadnak, akiket a népi viselet és ékszerkészítés, ko-
rongozás, szövés, nemezelés rejtelmeibe vezetnek 
be a szakemberek. A ház udvarán kovácsműhely 
is működik. 
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n Természeti környezet
Zalaegerszeg jellegzetes folyóvölgyi település, 
amely több kisebb folyó és patak találkozásánál 
alakult ki. Bármerről is érkezik az utazó, a Zala-
egerszeget szegélyező dimbes-dombos vidék kö-
zött kanyargó utakon „hirtelen” érkezik meg a vá-
rosba és a település panorámája csak az utolsó 
pillanatban tárul fel előtte. A várost délről és ke-
letről hatalmas összefüggő erdőterületek szegélye-
zik, ahol kiváló kirándulóhelyek bújnak meg.

Déli oldalon terül el az Alsóerdő (15), amely a kör-
nyék legjelentősebb kiránduló célpontja. Az er-
dőrész végén található az Aranyoslapi–forrás, 
amely a városközpontból közúton és kerékpárúton 

is megközelíthető. A forrás a város történetében is 
fontos emlék, már egy 1381-ben kelt oklevél is em-
líti. A környékbeli erdőkben kellemes sétautak vár-
ják az ide látogatókat.

Ugyancsak az Alsóerdő területén  az Azáleás-
völgy kínál tavasszal csodálatos látnivalót a kirán-
dulók számára. A sajátos mikroklímájú völgybe pár 
évtizeddel ezelőtt rododendronokat telepítettek. 
Az öt fajtából álló növényegyüttes májusban bo-
rítja virágba a tájat, a zömében sárga virágú, cso-
dálatos illatú azáleák, rododendronok bontogatják 
szirmaikat, melyekről a völgy a nevét is kapta. Az 
Azáleás-völgy mellett Kígyó-, illetve Róka-völgynek 
nevezett 24 hektáros területen még számos bete-
lepített fafajta ad arborétum jelleget a vidéknek. A 
völgybe főként egzóta fenyőket, mamutfenyőket, 
sima fenyőt, kaukázusi jegenyefenyőt, japán vö-
rösfenyőt, zöld és kék duglászokat ültettek.

Az Alsóerdő felett, a bazitai tetőn áll a 95 m ma-
gas, kilátóként és kávézóként üzemelő TV-to-

rony (16), ahol 53 m-es magasságban kör-
panorámás presszó működik. A bárból és 
az alatta lévő nyitott teraszról a nap min-
den órájában szép kilátás nyílik a város-
ra és a zalai dombokra. Tiszta időben a 
Ság és a Somló vulkanikus tanúhegyé-
ig, valamint az Alpok vonulatáig is el le-

het látni. 

Zalaegerszeg északkeleti határában kedvelt 
kirándulóhely a Csácsi arborétum (18). A vá-

ros keleti bejáratánál, a 76-os főút mellett kialakí-
tott 84 hektáros területen a hazai fafajok mindegyi-
ke megtalálható. Az észak-déli irányban húzódó 
völgy és tisztás különleges látványt nyújt. A bok-
rokkal és rododendronokkal tarkított völgyben tisz-
ta vizű forrás fakad, környékéről jól látszanak a kö-
zeli dombok. 

A város újabb színfoltja a Jánkahegyi kilátó (17), 
melyet 2012-ben avattak fel a városlakók és a tu-
risták örömére. A létesítmény a Gyuri Csárda tete-
jén található és mindenki számára ingyenesen lá-
togatható.
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n Kirándulás a környéken
Zalaegerszegről elindulva minden irányban szelíd 
lankákban, erdőkkel, szőlőkkel borított dombolda-
lakban gyönyörködhetünk. A város környéke, Gö-
csej és egész Zala megye számos kirándulási és 
kikapcsolódási lehetőséget kínál.

Kelet felé első állomásunk Búcsúszentlászló. A 
hagyomány szerint maga Szent László király ren-
delte el egy kis kápolna építését ezen a helyen, mi-
után csodás módon megmenekült az őt üldöző 
seregtől. Az ősi kápolnához építették hozzá közel 
háromszáz éve a méreteiben is impozáns barokk 
templomot, melynek berendezése az évszázadok 
folyamán alig változott.

A Balaton irányába haladva már messziről szemet 
gyönyörködtető látvány Nagykapornakon a ba-
rokk templom és bencés apátság. A középkorban 
kiemelkedő jelentőségű épület gyakran volt a me-
gyei közgyűlések helyszíne.

A következő településen, Zalacsányban is érde-
mes megpihenni. A község látnivalói közé tarto-
zik az 1500-as években épült Batthyány-kastély, 
melynek parkjában ma is megcsodálható egy 200-
250 éves mamutfenyő. A község határában talál-
ható víztározóból fürdőhelyet és horgásztavat ala-
kítottak ki.

A főútról letérve érkezünk meg Kehidakustányba, 
ahol kiváló gyógy- és élményfürdő várja a vendé-
geket. Érdemes felkeresni a Deák-kúriát, Deák Fe-
renc egykori otthonát is. Az épület keleti szárnyá-
ban, mely a földesúr lakrésze volt, „A haza bölcse, 
Zala büszkesége” címmel a politikus alakját, élet-
útját, máig érvényes gondolatait bemutató állandó 
kiállítást tekinthetjük meg.

Innen csupán pár kilométerre igazi különlegessé-
get találhatunk: Kallósd – 1260 körül román stí-
lusban épült – temploma hazánk kevés, Árpád-ko-
ri kerektemplomainak egyike.

A főútra visszakanyarodva rövid idő alatt megérke-
zünk a világhírű Hévízi-tóhoz, mely Földünk leg-
nagyobb természetes gyógytava. Vizének hőmér-
séklete nyáron eléri a 33-35 °C-ot, de még a téli fa-
gyok idején sem csökken 23-25 °C alá. Az első für-
dőházat Festetics György építtette 1795-ben, ek-
kortól számítják a hévízi gyógyfürdő létrejöttét. A 
Tófürdő rekonstrukciója során felújították a fürdő-
épületeket és a tó közepén egy 2 500 négyzet-
méteres fürdőház jött létre, majd új parti épületet 
emeltek. Az ezt követően megépült új egységben 
négycsillagos szállodai szintnek megfelelő szolgál-
tatásokat vehetnek igénybe a vendégek. 

A Balaton fővárosaként ismert Keszthelyt min-
denképp keressük fel. A Festetics-kastélyban - 
mely a hazai barokk építészet egyik gyöngysze-
me - a gyönyörű, eredeti bútorzatú könyvtárterem 
mellett egy 18–19. századi főúri életmódot bemu-
tató tárlatot, a híres Windischgrätz trófea-gyűjte-
ményt, díszfegyvereket, hintókiállítást és az iszlám 
világ művészetét reprezentáló kiállítást tekinthet-
nek meg az érdeklődők.
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A Balatontól csak egy karnyújtásnyi távolságra lé-
vő Kis-Balatont is érdemes útba ejteni, melynek 
vonzerejét a gazdag madárvilág és a varázslatos 
természeti környezet adja. A megfigyelt közel 250 
madárfajon kívül számos, ma már ritka állat- és nö-
vényfaj talál menedéket ezen a területen. Szaba-

don látogatható a Kányavári-sziget, ahol sétautak, 
két kilátó és a  „Búbos vöcsök” tanösvény várja az 
ideérkezőket. Egyedülálló élményt jelent a közeli, 
egész évben nyitva tartó kápolnapusztai Bivalyre-
zervátum.

Zalaegerszegről dél felé, Göcsej szívébe indulva 
egy elfeledett világban találja magát az utazó. Gö-
csej a Zala, a Válicka és a Kerka folyók által ha-
tárolt, mintegy 70 községet magában foglaló tá-
ji, néprajzi egység. A dombok ölelésében megbú-
vó apró települések régi idők emlékeit őrzik. Gö-
csej középső része a „szegek” vidéke. Kis falva-
it az ott élő és fokozatosan egyre népesebbé vá-
ló családokról nevezték el, emléküket Kustánszeg, 
Gombosszeg, Milejszeg, és a többi „szeges” te-
lepülésnév őrzi. Az egymástól néhány kilométerre 
fekvő falvak mentén „keresztfák” állnak, művészien 
kifaragott korpusszal. Szinte minden kis község-
ben magasodik fából készült harangláb. A Böde 
és Zalaszentmihályfa közötti kis dombon épült 
Árpád-kori templom a megye egyik legértékesebb 
műemléke. Kustánszegen fürdésre és horgászat-
ra alkalmas tó, valamint tájház várja a látogatókat.

A Göcseji-dombság legmagasabb pontja a 302 
m-es Kandikó, melynek tetejéről szép kilátás nyí-
lik a környező tájra. A hegy nevének eredetét egy 
19. századi legenda örökíti meg. Eszerint a van-
dálok idejében Kandikó vezér a zalai vidék réme 
volt, fosztogatott és pusztított. Összetűzésbe ke-
rült Csatár magyar vitézzel, s hogy megölje, vadá-
szatra hívta. Csatár a megbeszélt időben, a megje-
lölt hegyfokon meg is jelent – ám ott Kandikó em-
berei várták és a mélybe vetették. Kandikó – hogy 
Csatár haláláról meggyőződjön – a nyíláshoz lé-
pett, ami ekkor elkezdett füstöt és tüzet okádni, 
megfojtotta Kandikót és elragadta a mélybe. Ezért, 
ha tiszta a Kandikó, akkor jó időt, derült égboltot 
ígér, ha „gőzölög”, akkor rossz időt jósol. 
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Zalaegerszegtől 25 km-re déli irányba fekszik 
Söjtör. A falu elsősorban Deák Ferenc szülőhelye-
ként vált ismertté, a 2003-ban felújított barokk stí-
lusú szülőháza évről-évre sok látogatót vonz.

A megyeszékhelytől északra indulva Egervárra 
érünk. A falu Zala és Vas megye határán fekszik, 
a Sárvíz-patak völgyében. Két kiemelkedő jelentő-
ségű műemléke a reneszánsz várkastély és a gó-
tikus stílusú római katolikus templom. Az egervári 
Nádasdy-Széchényi várkastély sokszínű, modern 
igényeknek megfelelő szórakozást kínál. A várkas-
tély az elmúlt időszakban teljes felújításon esett át, 
területének nagy részén élményközpontot alakítot-
tak ki kiállítótermekkel és reneszánsz játszóházzal. 

Nyugatra, a Zala folyó mentén több kisebb tele-
püléssel és érdekességgel találkozhatunk. Utunk 
során érdemes felkeresni Zalaszentgyörgy kis 
templomát, ahol mesél a múlt. Uralkodó stílusa a 
gótika, de minden nagyobb stílusjegy megtalálható 
benne. Káváson, a falut övező dombok gerincén 
haladó Borona tanösvény mutatja be a falu építé-
szeti, kultúrtörténeti és természeti értékeit. A tan-
ösvény kiindulási pontja az eredeti helyén álló két 
tájház.

Zalalövő, a Borostyánkő út menti település fontos 
szerepet játszott az ókorban. A római kori kultúra 
nyomai a mai napig láthatók a helyi romkertben és 
múzeumban. Néprajzi szempontból jelentős érték 
a település 19. századi, zsúpfedelű népi műemlék-
háza. A zalalövői Borostyán-tó tiszta vize kiválóan 
alkalmas fürdésre, csónakázásra és horgászatra. 
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n Gyalogtúrák
Zalaegerszegi TV-torony és kilátó – 
Babosdöbréte – Dobronhegy – Kandikó 

Jelzése: piros sáv. Táv: 7 km, kb. 1 óra 45 perc 

A piros sáv jelzésen indulunk, átkelve a 
Zalaegerszeg-Bazitai-i úton (jelzés a villanyosz-
lopokon). Pincék és szőlők, majd szántások közt 
haladva Babosdöbrétére érünk. A faluban érde-
mes megtekinteni a kicsi templomot, majd a 
hegyre vezető úton egy hegyi kápolnát találunk. 
Kandikó tornya és Dobronhegy szerpentines útja 
csodálatos panorámát nyújt, tiszta időben az Alpok 
vonulatáig elláthatunk. 

Kandikó – Kis-hegy – Bödei-hegy – Zsimba-
hegy – Kávási Kulcsosház 

Jelzése: piros sáv, piros négyszög. 
Táv: kb. 6 km, 2 óra 

A Kandikótól közúton haladunk délnyugati irány-
ba, majd földútra térünk a Kis-hegy első pincé-
jéig. Hamarosan Bödére érünk. A szentmihályfai 
patakon átkelve háborús emlékművet, majd egy 
haranglábat találunk. Jobbra előbukkan a híres 
Szent Mihály kápolna. A temetőt elhagyva utun-
kat mezei földúton folytatjuk a Zsimba-hegyig. In-
nen láthatjuk a zalaszentgyörgyi műemléktemplo-
mot és a zélpusztai tórendszert. Túránkat a Kávási 
Kulcsosháznál fejezzük be. 

Zalaegerszeg vasútállomás – Jánka-hegy 
– Erdőgyöngye Vendégház – TV-torony és 
kilátó 

Jelzése: piros sáv. Táv: 5,5 km, 1,5 óra

A túra a vasútállomás előtti Bajcsy-Zsilinszky té-
ri felszabadulási emlékműtől indul a Jánka-hegyre 
(jelzés nélkül). Itt csatlakozik be a piros sáv jel-
zés, végig ezen haladunk. Tiszta időben a Kősze-
gi-hegység magasabb részeit is láthatjuk. Egy ha-
ranglábat elhagyva útelágazáshoz érünk, ahol egy 
kőkeresztet találunk. Az erdőben folytatjuk utunkat 
az Erdőgyöngye Vendégházig, majd az erdészház 
mellett továbbhaladva túránk végállomása a TV-to-
rony parkja.

Zalaegerszegi TV-torony és kilátó – Becsali-
hegy – Egerszeg-hegy – Ebergény – Újhegy-
Öreg-hegy – Vorhota – Gébárti-tó – Neszele – 
Zalaegerszeg 

Jelzése: piros sáv, piros háromszög. Táv: 10 km, 
kb. 2,5 óra 

Bükkfákra festett piros sáv jelzésű turistaúton 
az erdőből a bazitai közlekedési útra érünk ki. A 
Becsali-hegy pincesora között haladunk, míg az 
egerszeghegyi kápolnához érünk. Továbbhaladva 
az ebergényi közúton a faluba, innen Újhegyre ju-
tunk. Kiérve a közlekedési útra láthatjuk a domb-
gerincre épült Szent Erzsébet kápolnát. Átkelünk 
a Zala hídon és Andráshidára, majd hamarosan a 
Gébárti-tóhoz érünk. Itt érdemes megtekinteni a 
Kézművesek Házát. 
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Körtúra Zalaegerszeg környékén

Jelzés: kék kör. Táv: 16,3 km, 5 óra

Útvonal (mivel körtúra, ezért bárhonnan kezdhető, 
a kiindulási ponthoz vezet vissza): 

Zalaegerszeg Köztársaság u. autóbusz-forduló – 
Egerszeghegy – Szélhordta u. / Gógánhegyi u. ke-
reszteződése – Ebergény – TV-torony – Lukahegy 
kereszt – Köztársaság u. autóbusz-forduló. 

Az útvonal Zalaegerszeget ölelő dombokon, rész-
ben lakott területen, ill. pincékkel tűzdelt hegyge-
rincen halad. Az út egy része erdős, ligetes öveze-
teket is érint.  

Körtúra Zalaegerszeg környékén

Jelzés: piros kör. Táv: 10 km, 3 óra

Útvonal (mivel körtúra, ezért bárhonnan kezdhető, 
a kiindulási ponthoz vezet vissza): 

Zalaegerszeg Köztársaság u. autóbusz-forduló – 
Lukahegy kereszt – TV-torony – Egerszeghegy - 
Köztársaság u. autóbusz-forduló.

Az útvonal Zalaegerszeget ölelő dombokon, rész-
ben lakott területen, ill. pincékkel tűzdelt hegyge-
rincen halad. Az út egy része erdős, ligetes öveze-
teket is érint.  

Körtúra: Zalaegerszeg – Csatár – 
Búcsúszentlászló – Zalaegerszeg

Jelzés: sárga sáv, sárga háromszög, sárga ke-
reszt. 

Táv: 30 km, 8 óra

A sárga sáv jelzés a Bozsoki úton indul. A jelzést 
követve a Bozsoki-hegyre jutunk, ahonnét a Ka-
rácsony-hegyet érjük el. A pincék között szép ki-
látás nyílik a Válicka völgyére és Zalaegerszeg vá-
rosára. A gerincen haladva érjük el Botfa város-
részt. A sárga sáv jelzést tovább követve a 74-es 
országúttal párhuzamosan földúton haladunk Csa-
tárig. Itt érdemes megtekinteni a műemlék temp-
lomot.  A faluban elhagyjuk a sár-
ga sávot, rátérünk a sárga há-
romszög jelzésre. A kisfor-
galmú kanyargós ország-
úton rövidesen Szél-
földre érünk. Innét kis 
emelkedő után erdős, 
ligetes úton haladunk, 
majd megkerülve az 
Öreghegyet rátérünk 
a sárga kereszt jelzés-
re. Egy vízfolyás mellett 
vezet tovább utunk. Itt 
érdemes a térképet figyel-
ni, mert egy szakaszon jelö-
letlen úton – mezőgazdasági föld-
területek között – kell haladnunk. Jobbra tőlünk 
pár száz méterre a Pölöskére tartó országút látha-
tó. Búcsúszentlászlóra érve megtekinthetjük a falu 
műemlék templomát, mely kedvelt búcsújáró hely. 
Még mindig a sárga kereszt jelzést követve lankás 
dombokon keresztül jutunk el Nemeshetésre. A fa-
lucska modern temploma mellett vezet tovább a 
jelzés, majd szebbnél szebb erdei ösvényeken ér-
jük el újra Karácsony-hegyet, ahol visszacsatlako-
zunk a sárga sávra. Innét már az ismert úton hala-
dunk vissza Bozsok felé. 

INFORMÁCIÓ 

Göcsej Sportegyesület

8901 Zalaegerszeg, Pf. 105
+36 30/240-7376
E-mail: info@gocsejsport.hu
www.gocsejsport.hu
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n Kerékpáros útvonalak
Zalaegerszeg – Gébárti-tó (3 km) 

Zalaegerszeg – Gébárti-tó (Kézművesek Háza, 
Gébárti Tóstrand, Fedett Termálfürdő, AquaCity 
Vízicsúszda- és Élménypark, kemping)

Zalaegerszeg – Egervár (17 km)

Zalaegerszeg – Ságod – Kispáli – Nagypáli – Eger-
vár (római katolikus templom, reneszánsz várkas-
tély)

Zalaegerszeg – Bak/ Sohollár (17 km)

Zalaegerszeg – Bocfölde – Sárhida (római katoli-
kus templom) – Bak – Sohollár (erdészház/vadász-
ház) – Bak (Makovecz Imre által tervezett faluház, 
víztározó)

Zalaegerszeg – Zalalövő (25 km)

Zalaegerszeg  – Teskánd (templom, hősi emlékmű, 
tanuszoda) – Boncodfölde (római katolikus temp-
lom, János képi szobor, hegyi kápolnák, 500 éves 
védett gesztenyefa) – Kávás (Kulcsosház, népi mű-
emlékházak, Borona tanösvény) – Zalaszentgyörgy 
(római katolikus templom, 400 éves kocsányos 
tölgy) – Zélpuszta, halastavak – Zalacséb (panzió-
vá alakított vízimalom) – Zalalövő (Salla Kiállítóhely, 
római kori híd, Villa Publica romkert, ásatások, né-
pi tájház, Borostyán-tó)

Zalaegerszeg – Szentkozmadombja (22 km)

Zalaegerszeg – Bazita (Azáleás völgy, Aranyoslap, 
TV-torony) – Gellénháza (olajkutak, strand, hő-
si emlékmű, római katolikus templom, Szent Ist-
ván szobor a templomkertben) – Lickóvadamos 
(kápolna, hősi emlékmű, harangláb, parasztházak) 
– Zalatárnok (500 éves római katolikus templom, 
melynek kriptájában Deák Ferenc ősei nyugszanak, 
szoborpark a látványtó körül) – Szentkozmadombja 
(szeresen elhelyezkedő, főleg fából épített házak, 
Szentháromság titulussal felszentelt kápolna)
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Zalaegerszeg

Keszthely

Hévíz

Bak

Zalalövô

Egervár

Kustánszeg

Söjtör

Szentkozmadombja

Zalaegerszeg – Söjtör, 
kitérő: Rádiháza (30 km)

Zalaegerszeg – Bak (Makovecz Imre által tervezett 
faluház, víztározó) – Tófej (római katolikus temp-
lom) – Rádiháza (Kabala Ménes) – Tófej – Söjtör 
(Deák Ferenc szülőháza és szobra, római katolikus 
templom)

Zalaegerszeg – Kustánszeg (31 km)

Zalaegerszeg – Teskánd (templom, hősi emlékmű, 
tanuszoda) – Zalaszentmihályfa (Árpád-kori temp-
lom) – Böde (római katolikus templom, József kút, 
energiadomb) – Dobronhegy (Szent Ilona kápol-
na) – Kandikó (szép panoráma) – Milejszeg (Assi-
si Szent Ferenc római katolikus műemlék, reformá-
tus imaház) – Csonkahegyhát (1906-ban épült re-
formátus és 1941-ben emelt katolikus harangláb) – 
Kustánszeg (horgásztó, strand, református temp-
lom, Millenniumi emlékmű, tájház: történeti kiállítás, 
szoknyás harangláb)

INFORMÁCIÓ ÉS KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÉS

Egerszegi Bringaklub és Természetjáró 
Sportegyesület

Zalaegerszeg, Mártírok u. 3. 
Grünwald Pál • Tel.: +36 30/ 522-3066
E-mail: bringaklubse@vipmail.hu 
www.bringaklub.hu

Greenzone Kerékpárbolt, szerviz és 
kölcsönző

Zalaegerszeg, Munkácsy M. u. 5.
Tel.: +36 30/ 568-8816, +36 92/ 319-778
E-mail: zalaegerszeg@kerekvar.hu
www.greenzone.hu
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n Sport, aktív időtöltés
Zalaegerszeg 1996-ban elnyerte a „Nemzet Sport-
városa” kitüntető címet. A korszerű fedett és sza-
badtéri sportlétesítmények lehetőséget adnak a 
város számára, hogy rangos nemzetközi sportese-
mények házigazdája lehessen. 

Napjainkban Zalaegerszegen 55 sportágban 138 
sportegyesület működik. A sportegyesületekben 
közel tízezer tagot tartanak nyilván, az igazolt spor-
tolók száma meghaladja a háromezret. A nemzeti 
bajnokság legmagasabb osztályában 10 szakosz-
tály szerepel. A legnépszerűbb sportágak a kosár-
labda, a labdarúgás, a teke és a sakk.

A versenysport mellett a diák- és szabadidősport-
ban résztvevők száma is folyamatosan emelkedik. 
Modern sportpályáinkon és csarnokainkban pedig 
a városba érkező vendégek is megtalálhatják ked-
velt sportágaikban a kikapcsolódás lehetőségét. 

SPORTLÉTESTMÉNYEK, EGYESÜLETEK

Városi Labdarúgó Stadion 
Zalaegerszeg, Október 6. tér 16. 
Tel.: +36 92/ 314-090 

Városi Sportcsarnok 
Zalaegerszeg, Stadion út 3. 
Tel.: +36 92/ 599-954 
E-mail: sportcsarnok@zelkanet.hu 
www.sporttour.hu

Zalaegerszegi Jégcsarnok 
Zalaegerszeg, Stadion út 3/a. 
Tel.: +36 20/ 779-3221
E-mail: info@zalaegerszegijegcsarnok.hu
www.zalaegerszegijegcsarnok.hu

Városi Fedett Uszoda 
Zalaegerszeg, Mártírok u. 78. 
Tel.: +36 92/ 599-427
E-mail: fedettuszoda@gmail.com
www.sporttour.hu
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Városi Sportcentrum 
Teniszpályák, tekecsarnok, műfüves focipálya, 
rekortán atlétikai pálya 
Zalaegerszeg, Vágóhíd u. 
Tel.: +36 92/ 314-090 

Gokart pálya 
Zalaegerszeg, régi Petőfi laktanya 
(Ebergényi u. felől) 
Tel.: +36 30/ 901-2174, +36 30/ 552-7917
E-mail: gokartzeg@vipmail.hu 
www.gokartzeg.hu 

Elit-Paintball
Zalaegerszeg, régi Petőfi laktanya 
(Ebergényi u. felől) 
Tel.: +36 20/ 2533-255, +36 20/ 2535-069 
E-mail: elitpaintball@vipmail.hu
http://gportal.hu/portal/elit-paintball/

Zala Megyei Vadásztársaságok, 
Vadgazdálkodók és Vadászok Szövetsége
Zalaegerszeg, Petőfi S. u. 39. 
Tel.: +36 92/ 599-440 
E-mail: zala@vadaszkamara.t-online.hu 
www.omvk-zala.hu/tamop.htm

Airport-Zalaegerszeg-Andráshida
LHZA Repülőtér
Zalaegerszeg, Hatházi u. 
Tel: +36 20/ 924-9512, +36 30/ 747-9634, 
+36 30/ 632-7805
E-mail: info@airport-zalaegerszeg.hu
www.airport-zalaegerszeg.hu/Airportzeg/

Air Zala Repülőegyesület
Zalaegerszeg – Andráshida – Repülőtér
Tel.: +36 30/ 2374-765
E-mail: balogh@airzala.hu • www.airzala.hu

Gedeon Ferenc Sárkányrepülő Egyesület 
Zalaegerszeg – Andráshida – Repülőtér
Tel.:  +36 30/ 226-4775 
E-mail: gypisti1372@gmail.com 
www.zegsarkany.hu 

Zala-Zola Hőlégballon és 
Szabadidősport Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 14. 
Tel: +36 30/ 207-6579, +36 92/ 598-256
E-mail: juhaszizoltan@gmail.com
www.profi-copy.hu

Quad túra
Tel.: +36 30/ 476-1121
E-mail: simon.geza.zoltan@logikom.hu 
http://quad.logikom.hu
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n Lovaglás
Rádiháza - Kabala Ménes

Kezdő, közép és haladó szintű oktatás, 
tereplovaglás,  kocsikázás, amatőr lovasverseny, 
ősszel minden hétvégén vadászlovaglás. 

8951 Gutorfölde, Rádiháza út 24. 
Tel.: +36 92/ 375-003, +36 30/ 416-4176
E-mail: info@radihaza.hu • www.radihaza.hu

Szentmihálypusztai Lovastanya

Lovagoltatás, oktatás, kocsikázás, lovas 
túrák, lovastábor gyerekeknek, fedeles lovarda 
és lovasterápia, panzió és étterem. Szép 
környezetben kellemes kikapcsolódás. 

8788  Zalaszentlászló - Szentmihálypuszta 
Tel.: +36 30/ 268-0832 
E-mail: reithof@t-email.hu • www.reithof.hu  

Csöde - Sárkány Bio Panzió 

Futószáras oktatás, karámlovaglás, tereplovaglás, 
túralovaglás Nyugat-Dunántúl egyik legnagyobb 
lovas terepén. 

8999 Csöde, Erdész út. 9.
Tel.: +36 92/ 371-064, +36 20/253-5924
E-mail: sarkanypanzio@gmail.com
www.sarkanypanzio.com

Bagod – Pro Equus Lovaspark

Kiépített lovas pályák, korszerű, boxos istálló és 
fedeles lovarda. 28 fő részére szálláslehetőség. 

8992 Bagod, Szent Erzsébet u. 61.
Tel.: +36 20/ 988-9863 • Fax: +36 92/ 460-626
E-mail: info@bagodilovaspark.hu
www.bagodilovaspark.hu

Zabolázó Hottói Lovasudvar 

A kis, családias hangulatú lovardában a kezdőktől 
a rutinos lovasokig mindenki megtalálhatja a 
neki megfelelő lovaglási lehetőséget. Tapasztalt, 
képzett túravezetőkkel belovagolhatják a környező 
változatos vidéket.

8991 Hottó, Fő út 40.
Tel.: +36 30/ 237-4789
E-mail: hottofout40@gmail.com
www.lovasiskola-hotto.gportal.hu
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n Horgászat
Zalaegerszeg - Gébárti-tó

Halfajták: ponty, amur, keszegfélék, süllő, harcsa. 
Jegyvásárlás: a zalaegerszegi horgászboltokban. 
Tel.: +36 92/ 313-396 

Zalacsány

Minden hétvégén non-stop bojlis horgászat.
Halfajták: harcsa, ponty, csuka, fogas, compó, 
amur, keszegfélék.
Jegyvásárlás: a tóparti büfében.
Tel.:  +36 30/ 945-4432

Kustánszeg

Halfajták: ponty, süllő, keszegfélék, csuka, amur, 
ezüstkárász. 
Jegyvásárlás: a tóparti büfében és a Göcsej 
Csemege vegyesboltban.  
Tel.: Gerát Sándor +36 20/ 389-3740

Zalalövő - Borostyán-tó

Halak: ponty, amur, keszegfélék, ezüstkárász, 
csuka, süllő. 
Jegyvásárlás: a vízparti halőrházban, 
illetve a horgászboltban. 

Pölöske

Halfajták: ponty,  harcsa, süllő, csuka, 
feketesügér, keszegfélék. 
Jegyvásárlás: a tóparton  és a zalaegerszegi 
horgászboltokban.  
Tel.: Balogh Gyula 
+36 30/39-55-333, +36 92/ 312-357/ 111 
www.poloskeito.hu

Pötréte

Halfajták: csuka, csapósügér, compó, 
aranykárász, keszegfélék, ponty, süllő, amur. 
Jegyvásárlás: a település horgászboltjában és 
italboltjában.
Tel.:  Kisvarga Ernő +36 30/ 530-7450 
www.potrete.eu

Zalaszentmihály

Halfajták: ponty, keszegfélék, süllő, csuka, 
compó, amur, harcsa.
Jegyvásárlás: a tóparti büfében.
Tel.:  Adorján Jenő +36 30/247-5640

INFORMÁCIÓ 

Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége 

Zalaegerszeg, Kelemen I. u. 17/A. 
Tel.: +36 92/ 313-396 
E-mail: info@zalaihorgasz.hu 
www.zalaihorgasz.hu
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n Zalaegerszeg és 
környéke rendezvényei
Január 1. • Újévi tűzijáték - Zalaegerszeg

Február • Városi Farsang - Zalaegerszeg

Vidám jelmezes felvonulás Zalaegerszeg főutcáján, 
jelmezversennyel egybekötve.

Április • Húsvéti Kavalkád – Zalaegerszeg 

A tájegység húsvéti népszokásait, hagyománya-
it eleventik fel a zalaegerszegi Göcseji Falumúze-
umban.

Április • Zala Open Formációs Táncfesztivál 
és Verseny – Zalaegerszeg

Közép-európai klubok táncosai mutatják be tudá-
sukat.

Április • Országos Fazekas és Keramikus – 
Találkozó – Zalaegerszeg

Magyarország különböző vidékeiről érkező meste-
rek hozzák magukkal a változatos díszítményű, for-
májú fazekakat, tálakat, sütő-főző edényeket, tu-
dásukat összemérve fazekas versenyen mutatják 
be mesterségüket. 

Május • Pálinka és Mangalica Majális – 
Zalaegerszeg

Gasztronómiai és kulturális fesztivál.

Május • Egerszeg Fesztivál és Göcseji 
Prószafesztivál – Zalaegerszeg

Könnyűzenei  koncertek, hangversenyek, 
prószasütés, göcseji borok kóstolója, 
hagyományőrző bemutatók, kézművesbemutató 
és -vásár, játszóházak.

Május • Zalaegerszegi Ütős Fesztivál - 
Zalaegerszeg

A fesztivál célja a klasszikus és modern ütős, do-
bos kultúra népszerűsítése minden korosztály, de 
különösen az ifjúság részére; zenei élmény nyújtá-
sa, valamint a dobok technikai fejlődésének bemu-
tatása az ősi kultúráktól egészen napjainkig.

Június • Göcseji Randevú – Zalaegerszeg

A térségben élő népi hagyományok bemutatására 
ad lehetőséget a Göcseji Randevú, melynek kere-
tében a göcseji falvak a skanzen egy-egy portáját 
élővé téve bemutatják múltjukat, jelenüket és jövő-
jüket. A program látogatói Göcsej Védjegyes helyi 
termékekkel is megismerkedhetnek.

Június • Szent Iván-éji Vigalom - 
Zalaegerszeg

Hagyományőrző rendezvény, gulyásfőző verseny, 
Szent Iván király megválasztása, kézműves foglal-
kozások, bál, tűzijáték.

Június • Múzeumok Éjszakája - 
Zalaegerszeg

Játszóház gyerekeknek, munkabemutatók, tárlat-
vezetés, koncertek.

Június-Július • Egervári Esték - Egervár

Színházi előadások az Egervári Várkastély udva-
rán.

Július-Augusztus • Kvártélyház - 
Zalaegerszeg

A belváros szívében, a Kvártélyház udvarán sza-
badtéri előadásokon kedvükre szórakozhatnak a 
színház, a zene és a tánc kedvelői.
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Október • Göcsej Szüreti Fesztivál - 
Becsvölgye

Szüreti felvonulás, hagyo-
mányőrző csoportok műso-
ra, kézműves vásár, kósto-
ló, mesterségbemutató, 
játszóház.

Október • Zalai 
Murcifesztivál - 
Zalalövő

Bor- és kertbarát körök ter-
mékbemutatója, szüreti felvo-
nulás, szabadtéri kulturális prog-
ramok, bográcsban készült ételek 
kóstolója.

November • Márton-napi Vigasságok - 
Zalaegerszeg 

Libanap, újborkóstolás, őszi szöszmötölés – toll-
fosztás, kukoricahántás, töklámpás készítés, 
biotermények bemutatója és vására, hagyomány-
őrző együttesek fellépése. 

December • Kárpát-medencei Mézfesztivál - 
Zalaegerszeg 

Mézbor, mézpálinka, mézeskalács, méhészeti 
szaktanácsadás, előadások, vetélkedők, kóstolók. 

December • Karácsonyi vásár, játszóház - 
Zalaegerszeg

December • Kvártélyházi Advent – 
Zalaegerszeg

Adventi kézműves udvar várja a karácsonyra ké-
szülődőket a Kvártélyházban, ahol színes progra-
mok, ünnepi italok és falatok varázsolnak meghitt 
hangulatot.

December • Szilveszter – Zalaegerszeg

Július • Egerszeg Búcsú - Zalaegerszeg

Régi mesterségek mai képviselői mutatják be tevé-
kenységüket, kézműves portékák árusítása, folk-
lórműsor, amatőr művészeti csoportok bemutat-
kozása. 

Július • Göcseji Aratónapok - Nova

A komoly hagyományokkal rendelkező program-
sorozaton a résztvevők nem csupán az arató- és 
cséplőversenyen próbálhatják ki magukat, hanem 
a főzőversenyen is remekelhetnek. Emellett folklór-
műsor, kézműves vásár, játszóház, bál várja az ér-
deklődőket.

Augusztus • GebArt Zalaegerszegi 
Nemzetközi Művésztelep - Zalaegerszeg

Keramikusművészek alkotótelepe.

Augusztus • Kustánszegi Napok - 
Kustánszeg

Több mint tíz éve rendezik meg a kultúrát, művé-
szeteket, sportot, gasztronómiát felölelő rendez-
vénysorozatot. Kiemelkedő eseményei: kiállítások, 
komoly- és könnyűzenei koncertek, horgászver-
seny, halászléfőzés.

Augusztus • Zala Menti Napok - Zalalövő

Zene, tánc, sport, kultúra, szórakozás egy héten 
át.

Augusztus • Kenyérfesztivál - Zalaegerszeg 

Sütőipari cégek és pékségek bemutatkozása, kéz-
műves munkabemutatók, játszóház gyerekeknek.

Szeptember • Belvárosi Szüret – 
Zalaegerszeg

Metszőolló, puttony, must, murci, felvonulás. 

Szeptember • Oktoberfest Sörfesztivál – 
Zalaegerszeg

A rendezvényre látogatók nem fognak hiányt szen-
vedni a literes korsókba csapolt aranyló nedűből, 
az ütős programokból, a mutatós pultosokból és 
persze a fesztiválhangulatból.

Szeptember • Gébárti Tökfesztivál – 
Zalaegerszeg

Egész nap TÖK jó programok.

Október • Szüreti Vigadalom - Zalaegerszeg 

Borházak és borászok árusítással egybekötött ter-
mékbemutatója, népzenei együttesek, játszóház 
és munkabemutatók, szőlészeti, borászati szak-
mai tanácsadás, borverseny. 
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n Múzeumok

Göcseji Múzeum
Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.
Tel.: +36 92/ 314-537 
Fax: +36 92/ 511-972
E-mail: muzeum@zmmi.hu
www.zmmi.hu
jan. 1 – márc. 31. K – Szo: 9 – 17
ápr. 1 – okt. 31.  K – V: 10 – 18
nov. 1 – dec. 31. K – Szo: 9 – 17

Göcseji Falumúzeum
Zalaegerszeg, Falumúzeum u.
Tel.: +36 92/ 703-295
E-mail: muzeum@zmmi.hu
www.zmmi.hu
jan. 1 – márc. 31. 
K – Szo: 10 – 15, belépés óránként
ápr. 1 – okt. 31. K – V: 10 – 18
nov. 1 – dec. 31. 
K – Szo: 10 – 15, belépés óránként 

Finnugor Néprajzi Park
Zalaegerszeg, Falumúzeum u.
Tel.: +36 92/ 703-295
E-mail: muzeum@zmmi.hu
www.zmmi.hu 
Nyitva: a Göcseji Falumúzeummal 
megegyezően

Magyar Olaj- és Gázipari 
Múzeum
Zalaegerszeg, Falumúzeum u.
Tel.: +36 92/ 313-632 
Fax: +36 92/ 311-081
E-mail: moim@olajmuzeum.hu
www.olajmuzeum.hu
Nyitva: a Göcseji Falumúzeummal 
megegyezően

n Látnivalók

Kézművesek Háza
Zalaegerszeg, Gébárti-tó
Tel.: +36 92/ 312-744
E-mail: gebart@invitel.hu
www.kereszturyamk.hu
Előzetes egyeztetés szükséges.
jan. 1 – jún. 30. H – P: 9 – 16
júl. 1 – aug. 31. H – P: 9 –17
szept. 1 – dec. 31. H – P: 9 – 16

Városi Hangverseny- és 
Kiállítóterem 
Zalaegerszeg, Ady u. 14.
Tel.: +36 92/ 599-337, 599-338 
Fax: +36 92/ 313-766 
E-mail: hangterem.zeg@zalaszam.hu
www.kereszturyamk.hu
Nyitva: K-P: 10 – 18, Szo: 10 – 16, 
07.01-08.31.: K-Szo: 10 – 16

Hevesi Sándor Színház
Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 3.
Tel.: +36 92/ 598-400
E-mail.: szinhaz@zalaszam.hu
www.hevesisandorszinhaz.hu 

TV-torony és Kilátó
Zalaegerszeg, Bazitai u. 1.
Tel.: +36 20/ 329-7804 
www.tvtorony.hu
Április – szeptember

Csácsi Arborétum
Zalaegerszeg-Csácsi városrész 
Tel.: +36 92/ 510-250,
+36 30/ 474-2088
Nyitva: ápr. 1 – szept. 30.:  
Szo – V és ünnepnap: 9 – 19

Helikon Kastélymúzeum
Keszthely, Kastély u. 1.
Tel.: +36 83/ 314-194
E-mail: helikonkastely@gmail.com
www.helikonkastely.hu

Népi műemlékház
Zalalövő, Petőfi u. 35. 
Tel.: +36 92/ 371-004, 
+36 30/ 870-0893
www.salla.hu/muzeum/tajhaz.html

Villa Publica Romkert és a 
Göcseji Múzeum Salla 
kiállítóhelye
Zalalövő, Kossuth u. 3.
Tel.: +36 92/ 371-004 • www.zalalovo.hu
Nyitva: Kedd – Szo: 9.30 – 12.00
12.30 – 17.00 Vas.: 10-12, 12.30-16.00

Deák Kúria
Söjtör, Deák u. 154.
Tel.: +36 92/ 569-008
Nyitva: Ápr. 1 – okt. 31.: K – Szo: 10 –16

Deák Kúria
Kehidakustány, Kúria u. 8.
Tel.: +36 83/ 334-007
jan. 1 – márc. 31. K – Szo: 9 – 17 
ápr. 1 – okt. 31. K – V: 10 – 18
nov. 1 – dec. 31. K – Szo: 9 – 17

Egervári Várkastély
Egervár, Vár út. 15.
Tel.: +36 92/ 564-013, 
+36 30/ 9373-647
E-mail: varkastely@egervar.hu 
www.egervarivarkastely.hu
Nyitva: K – V: 9 – 17

Balatoni Nemzeti Park 
Igazgatóság
Csopak, Kossuth u. 16.
Tel.: +36 87/ 555-260 • www.bfnpi.hu

n Templomok

Mária Magdolna 
Plébániatemplom
Zalaegerszeg, Mindszenty tér 1.
Tel.: +36 92/ 599-230
www.mariamagdolna.hu

Jézus Szíve Plébániatemplom
Zalaegerszeg, Gasparich u. 1.
Tel.: +36 92/ 315-143
www.ferencesekzeg.hu

Református templom
Zalaegerszeg, Rózsák tere 2.
Tel.: +36 92/ 596-969

Evangélikus templom
Zalaegerszeg, Csány tér
Tel.: +36 92/ 598-018

Kertvárosi Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve templom
Zalaegerszeg, Átalszegett u. 
Tel.: +36 92/ 599-230

Zalaszentmihályfa
Szent Mihály templom
Érdeklődni: Teskándi Plébánia
Böde - Zalaszentmihályfa
Tel.: +36 92/ 370-315, 
+36 30/ 548-8857

Zalaszentgyörgy 
Szent György templom
Érdeklődni: Bagodi Plébánia
Zalaszentgyörgy, Ady Endre u. 1.
Tel.: +36 92/ 460-029

Búcsúszentlászló
Szent László templom
Érdeklődni: Búcsúszentlászlói Plébánia
Búcsúszentlászló, Arany János u. 15.
Tel.: +36 92/ 362-018

n Fürdőhelyek

Aquacity Vízicsúszda- és 
Élménypark
Zalaegerszeg-Ságod, Fürdő sétány 2.
Tel.: +36 92/ 599-101, 599-107
www.aquacity.hu
Szezonális nyitva tartás.

Fedett Termálfürdő
Zalaegerszeg-Ságod, Fürdő sétány 1.
Tel.: +36 92/ 511-093, +36 30/381-4883
www.zalaegerszegitermalfurdo.hu

n Turisztikai információk
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n A város megközelíthetősége
Vasúton: Budapesttől közvetlen vonattal.

Közúton: Budapesttől közvetlen autóbuszjá-
rattal, illetve gépkocsival a M7-es autópályáról 
balatonkeresztúri elágazással a 76-oson, Keszt-
helyről a 76-os úton, Szombathelyről és Nagyka-
nizsáról a 74-es úton, Szlovéniából Rédicsen át a 
75-ös úton, Ausztriából a rábafüzesi határátkelőn 
keresztül Körmenden át a 76-os úton.

Repülővel: A sármelléki Hévíz-Balaton Airport 
nemzetközi repülőtérről közúton a 76-os úton (41 
km) érhető el városunk.

Közeli határátkelőhelyek:

Szlovénia (SLO)
Rédics/Dolga Vas (Lendva): 50 km

Ausztria (A)
Rábafüzes/Heiligenkreuz: 54 km

Horvátország (HR)
Letenye/Hodosan: 75 km

n Tourinform irodák 

Tourinform Balatongyörök
8313 Balatongyörök, Kossuth u. 64.
Tel. /fax: +36 83/ 346-368 • www.balatongyorok.hu
 

Tourinform Gyenesdiás
8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2.
Tel. /fax: +36 83/ 511-790 • www.gyenesdias.info.hu

Tourinform Hévíz
8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.
Tel./fax: +36 83/ 540-131 • www.heviz.hu
  

Tourinform Keszthely
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 30.
Tel./fax: +36 83/ 314-144 •  www.west-balaton.hu
  

Tourinform Lenti
8960 Lenti, Táncsics M. u. 2/A.
Tel.: +36 92/ 551-188 • Fax: +36 92/ 551-189 • www.lenti.hu
 

Tourinform Nagykanizsa
8800 Nagykanizsa, Csengery u. 1-3. 
Tel.: +36 93/ 313-285 • Fax: +36 93/ 536-077
 www.tourinform.nagykanizsa.hu

Tourinform Nagypáli
8912 Nagypáli, Hrsz. 030/2. 
Tel./fax: +36 92/ 694-680 • www.nagypali.eu
  

Tourinform Vonyarcvashegy 
8314 Vonyarcvashegy, Kossuth u. 42.
Tel.: +36 83/ 348-253 • Fax: +36 83/ 548-021
www.vonyarcvashegy.hu
 

Tourinform Zalaegerszeg
 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6. 
Tel.: +36 92/ 316-160 • Fax: +36 92/ 510-697
www.zalaegerszegturizmus.hu 
 

Tourinform Zalakaros
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10.
Tel./fax: +36 93/ 340-421 • www.zalakaros.hu  
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. 

Tel.: +36 92/ 502-100, Fax: +36 92/ 311-474  • E-mail: info@zalaegerszeg.hu 

Zalaegerszeg Városi Rendőrkapitányság
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 45-47.  • Tel.: +36 92/ 311-510 

Zala Megyei Kórház 
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1. • Tel.: +36 92/ 507-500 

Orvosi ügyelet 
8900 Zalaegerszeg, Botfy u. 1.  • Tel.: +36 92/ 321-000

Postahivatal 
8901 Zalaegerszeg, Ispotály köz 1. 

Tel.: +36 92/ 313-056, Fax: +36 92/ 313-062  • www.posta.hu 

MÁV tudakozó 
Tel.:  +36 40/ 49-49-49  • www.mav.hu • www.elvira.hu

Volán tudakozó 
Tel.: +36 92/ 312-141, 503-610  • Helyijárat: +36 92/ 311-360

www.zalavolan.hu

Általános segélyhívó: 112

 Autóklub segélyhívó: 188 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6. 
Tel.: +36 92/ 510-696, 316-160  • Fax: +36 92/ 510-697

E-mail: zalaegerszeg@tourinform.hu • www.zalaegerszegturizmus.hu


