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MEGTALÁLOD AZ ÉLMÉNYT



Kedves Vendégeink! Kedves Olvasók!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében nagy tisz-
telettel és szeretettel köszöntöm turisztikai kiadványunk valamennyi 
Olvasóját Moys Zoltán, a Hazajáró című honismereti, turisztikai ma-
gazinműsor rendezőjének gondolatával és arra biztatom Önöket, sza-
vait átgondolva lapozzák fel e könyvecskét, s aztán keljenek útra, fe-
dezzék fel a Göcsej-dombvidék északkeleti csücskében megbúvó za-
lai megyeszékhelyet! 

A szőlőhegyek, erdők ölelésében található település kulturális és természeti értékei, sajátos gasztronómiája, 
vendégszerető lakossága mindenki számára kellemes és üdítő élményt, elfoglaltságot jelenthet, legyen akár az 
ország távoli csücskéből ide látogató turista vagy lokálpatrióta helybéli. 

Történelmünk, a hagyományok ismerete nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a ma élhető, a jövő kiszámítható legyen, 
városunk pedig nagy gondot fordít arra, hogy ne merüljenek feledésbe eleink, és a település sorsát, fejlődését 
meghatározó események. Múzeumaink nem csak önmagukban kínálnak látnivalót, a falaik között zajló rendez-
vények egymásba fűznek múltat és jelent, tradíciót és modernitást. A Gébárti-tó partján népi mesterségekkel 
is ismerkedhet a látogató, de – ha úgy szeretné – páratlan vízi élményekben lehet része. Egyedülálló természe-
ti csodák, különböző nehézségű túraútvonalak, lenyűgöző panoráma, színházi és zenei kavalkád, feledhetetlen 
ízélmények, megannyi lehetőség a sportra - egy természeti és teremtett értékeire egyaránt büszke település 
kínálata. 

Napjainkban a szabadidős célú utazások, a hétköznapokból való kikapcsolódás egyre hangsúlyosabb szerepet 
kap életünkben. A turizmus komoly változásokon ment keresztül az elmúlt évtizedekben, és a trendeket, az uta-
zóközönség igényeit Zalaegerszeg sem hagyja figyelmen kívül. Igazodva jelmondatunkhoz, azon vagyunk, hogy 
településünk ne csak a múlt és a jelen, hanem egyben a jövő városa is legyen! 

Böngésszék e hasábokat, a www.zalaegerszegturizmus.hu honlapot, aztán kerekedjenek fel! Ismerkedjenek Za-
laegerszeg látnivalóival, értékeivel, ehhez ajánljuk útitársul e füzetet, benne minden fontos információval, ren-
dezvénykínálattal. Minden kedves Olvasónak tartalmas, kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánok!

 Balaicz Zoltán
 polgármester

„Meg lehet ismerni egy tájat úgy is, 
ha az ember egy tankönyvből tanul, 
de a helyszínen szerzett tapasztalat mégis 
összehasonlíthatatlanul többet jelent.”kattanj rá !

zalaegerszegturizmus.hu



n Lépj be!
Zalaegerszegen található az ország első szabadtéri néprajzi múzeuma, a Göcseji Falu-
múzeum, amely a várost átszelő Zala folyó holtága és egy régi vízimalom körül kapott 
helyet, és 1968 óta fogadja a látogatókat. A közel 30 zalai településről származó gyűj-
teményből egy 19. századi göcseji falut rekonstruáltak, ahol többszáz berendezési tár-
gyat tekinthetünk meg. A sárral tapasztott, zsúpszalmával fedett házakat igéző termé-
szeti környezetben járhatjuk be.

Hasonlóan különleges a falumúzeum mellett ta-
lálható, 30 ezer négyzetméteren elterülő Ma-
gyar Olaj- és Gázipari Múzeum (bejárata azo-
nos a skanzenével), amely hazánk második leg-
nagyobb szabadtéri műszaki, s egyben Európa 
második legjelentősebb szénhidrogén-ipari mú-
zeuma. Számos kuriózum emeli az intézmény 

színvonalát: a világ legkisebb türelemüvege, Nyugat-Dunántúl legnagyobb szoborpark-
ja vagy akár a vízbányászat jeles képviselője, Zsigmondy Vilmos életét bemutató em-
lékszoba.

Az 1890-ben emelt, egykori ta-
karékpénztári székházban talált 
otthonra a nemrégiben kívül-
belül felújított Göcseji Múze-
um, mely négy állandó kiállítás-
sal várja a látogatókat a belvá-
rosban. Az Elődeink élete című 
kiállítás Zalaegerszeg polgárainak évszázadokon átnyúló történetét mutatja be interak-
tív módon. Megtekinthetjük továbbá Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművész, Né-
meth János keramikusművész és Fekete György belsőépítész-iparművész kiállítását is.

IDŐUTAZÁS

n NAGY SZÁM
A legmagasabb kiállított fúrótorony 50 méte-
res. További érdekesség, hogy hazánkban itt 
látható a legtöbb ezekből a magas szerkeze-
tekből.

n TIPP
Keresd fel a Göcseji Múzeum új épületszárnyá-
ban található Mindszentyneum – Mindszenty Jó-
zsef Látogatóközpontot is! 

A zalaegerszegi skanzen 

igazi esszenciája Göcsej-

nek, az ország egyik legar-

chaikusabb tájegységének, 

mely a 20. század közepéig 

szinte érintetlen elzártság-

ban létezett. 

TUDTAD-E?



n Éld át!
A történelmi belvárosban, a Piac téren kialakított Göcseji Tudásközpont – Zalaeger-
szegi Helyi Termék Piac missziója igazán különleges: bemutatja, élteti és átörökíti a 
helyiek sok száz éves tudását. Így a központ egy olyan különleges hely a városi piacon, 
ahol a helyi, göcseji kézműves termékeket, élelmiszereket megkóstolhatjuk, megvásá-
rolhatjuk, sőt akár a készítésüket is elsajátíthatjuk!

Aki a népi kézművesség tradíci-
óival szeretne megismerkedni, 
bátran megteheti ezt Zalaeger-
szegen. A város északnyuga-
ti területén, a Gébárti-tó partján 
álló Gébárti Regionális Népi 
Kézműves Alkotóházban, va-
lamint az épületben otthonra lelt 
Panoráma Népművészeti Ga-
lériában szinte tapintható a szokások szeretete, a régi mesterségek tisztelete. Hogy a 
művészeknek szíve, a műalkotásoknak pedig lelke van, azt az idelátogatók is megsejt-
hetik az alkotóház állandó és időszaki kiállításain.

HAGYOMÁNYOK

n AJÁNLAT
Akit vonzanak a népi mesterségek, mindenkép-
pen tegyen egy kirándulást az egész éven át 
nyitva tartó alkotóházba, látogasson el a rend-
szeresen megrendezésre kerülő Nyitott Mű-
helygalériák Napja programokra!

n NAGY SZÁM
A kézművesház mellett kialakított – szabadon 
látogatható – Kárpát-medencei Tradicionális 
Fa Sírjelek Emlékpark területén 113 fejfa rep-
rezentálja őseink temetői kultúráját. A sírjelek 
többsége protestáns fejfa, láthatunk néhány 
katolikus keresztet, emlékoszlopokat, valamint 
egy göcseji haranglábat is, mely Zala megye 
jellegzetes népi építészeti darabja.

HAGYOMÁNYOK

n TIPP
Lépj be (mezítláb) a honfoglalás korát idéző ne-
mezsátorba, s tapasztald meg, hogyan élhettek 
eleink egy jurtában!



n Lazulj el!
Zalaegerszeg legnagyobb mes-
terséges tava, a Gébárti-tó 
partján strand, termálfürdő, 
aquapark, sőt kutyastrand is ta-
lálható, a belvárostól mindössze 
néhány kilométerre. A tó körül 
sétautak vezetnek, félszigetén tóstrand és egy egész évben igénybe vehető, rönkfa-
apartmanházakkal rendelkező kemping helyezkedik el.

Hazánk egyik legnagyobb hullámmedencéje az 
AquaCity Vízicsúszda- és Élményparkban ta-
lálható, mely nyáron számos medencével, csúsz-
dával, vízi és szárazföldi attrakcióval várja kor-
osztálytól függetlenül a vizes élmények szerel-
meseit.

A vízi paradicsom mellett az egyedülálló stílusban épült Zalaegerszegi Termálfürdő 
boltíves, kupolás szerkezete csodálatos látványt nyújt. A három, vízeséssel összekötött, 
33-36 °C-os élménymedence különböző vízi kényeztető lehetőséget rejt, a gyermekvár-
ban szivárványcsúszda és vízi játékok várják a kicsiket.

FELTÖLTŐDÉS

n TIPP
Készíts szelfit a Gébárti-tó partján, háttérben az 
aquapark tornyával!

n TUDTAD-E?
Az aquapark 6.000 m2 vízfelületet biztosít a 
szórakozni vágyók számára.

n NAGY SZÁM
A termálvíz 1716 méter mélyről tör fel a felszín-
re és 98 °C-os hőmérsékletű, vagyis hűteni kell 
a fürdéshez.

• Frissülj fel fürdőinkben!

• Romantikázz naplementében!

• Ismerd meg a tó világát a tan-

ösvényen!

• Fedezd fel őseink hagyomá-

nyát a kézművesek házában!

• Kalandozz a gyerekekkel a tó 

melletti játszótéren!

TOP 5 ÉLMÉNY

GÉBÁRTON

TIPP



n Fedezd fel!
Zalaegerszeg egyik hatalmas vonzereje, hogy számos pontján csodálatos panorámában 
gyönyörködhetünk, akár egy kilátó legmagasabb pontjára mászunk fel, akár a dombhá-
takon vezető túraútvonalainkon járva nézünk szerteszét.

„Toronymagasan a legjobb” – 
mondják az Azáleás-völgy fö-
lött, a bazitai tetőn álló 95 m 
magas TV-toronyról, ahol 53 
m-es magasságban tavasztól 
őszig körpanorámás kávézó mű-
ködik. Az alatta lévő nyitott teraszról is szép kilátás nyílik a városra és a zalai dombokra.

Szép kilátást biztosít a kilenc és fél méter magas jánkahegyi kilátó is. Már megépíté-
se előtt is sokan sétáltak fel a hegyhátra és az itt álló csárdába a panoráma miatt. Ám a 
magasból még szebb kilátás tárul elénk: rálátunk a városra, sőt Zalaegerszeg híres pa-
norámapontjára, a bazitai TV-toronyra is.

Akár a Horhosok útja, akár a Páfrányok útja 
útvonalait barangoljuk be, bizonyos, hogy a ter-
mészet és az épített környezet békés együttélé-
sének, harmóniájának lehetünk tanúi. Mindkét 
útvonalon három-három különböző nehézségű 
túraútvonalat járhatnak be a bakancsos és kerék-
páros turisták, így felfedezhetik a város keleti ré-
szének értékeit. A túrahálózat az alsóerdei Töl-
gyek útjával bővül.

PANORÁMA

n TUDTAD-E?
A zalaegerszegi torony egyike annak a négy TV-
toronynak, amely látogatható Magyarországon.

n NAGY SZÁM
Több mint 100 kilométer túraútvonal akár 
590 méteres szintemelkedéssel.

n TIPP
Sétálj el a kilátótól nem messze lévő jánkahegyi 
Kálváriáig és haranglábig!

TUDJ MEG TÖBBET!

• Göcsej hullámzó vidéke• Alpok vonulatai
• Ság és Somló vulkanikus ta-núhegyei

• Mária Magdolna Plébánia-templom és az aquapark tor-nyai
• Zala ZONE Járműipari Teszt-pálya

• zalaszántói Béke Sztúpa csú-csa

AMIT INNEN 
LÁTHATSZ:



n Érezd át!
Zala az ország egyik legerdősültebb 
megyéje, kirándulásra és kikapcso-
lódásra csábító dimbes-dombos vi-
dék. Hogy milyen egy erdőrenge-
teg részévé válni, kiderül, ha a vá-
ros déli részén elterülő Alsóerdőt 
felkeressük, mely nem más, mint a 
környék legjelentősebb természet-
járó célpontja. 

Az erdőrész végén található az Aranyoslapi forrás, mely a város történetében fontos 
emlék, már egy 1381-ben kelt oklevél is említi. Ahogy a kora középkorban annak szá-
mított, úgy napjainkban is jelentős pihenőhelyként tartják nyilván. 1974-ben elsőként 
vált Zalaegerszeg helyi jelentőségű természetvédelmi területévé, később pedig orszá-
gos védettségűvé.

Az Azáleás-völgy az Alsóerdő turisztikailag legjelentősebb területe, tavasszal a város 
ékszerdoboza, melyet 2010-ben a nagyközönség szavazatai alapján Zala megye termé-
szeti csodái közé választottak. A korábban Róka és Kígyó völgynek is nevezett, egész 
évben látogatható, sajátos mikroklímájú völgybe pár évtizeddel ezelőtt rododendrono-
kat telepítettek. Az öt fajtából álló növényegyüttes májusban borítja virágba a tájat. 
Zömében sárga virágú, csodálatos illatú azáleák bontogatják ekkor szirmaikat.

A város keleti bejáratánál, a 76-os főút mellett 
kialakított 83 hektáros Csácsbozsoki Arboré-
tumban a hazai fafajok mindegyike megtalál-
ható. A bokrokkal és rododendronokkal tarkított, 
különleges látványú parkban két tó is található, 
az Öregbükkös tanösvény mentén pedig Zala me-
gye növény- és állatvilágát ismerhetjük meg.

RENGETEG

n TUDTAD-E?
A 240 hektáros Alsóerdő szakszerű kialakí-
tása 1965-ben kezdődött el. Hazánkban – a 
budai után – ez volt a másodikként létesített 
parkerdő. Az Alsóerdő egyszerre üdülőerdő, 
panorámaerdő és sétaerdő.

n NAGY SZÁM
A völgyben 3.000 azáleacserjét ültettek el 
1973-as kialakítása óta.

n TIPP
Pihenj meg az árnyas erdő mélyén, a Páfrányok 
útján található Hideg-kúti forrásnál!  

• március: kockás liliom, kárpáti 

sáfrány – Zalavölgyi Parkerdő

• április: medvehagyma –  Csácsi 

városrész 

• május: azálea – Azáleás-völgy

• június: levendula – Levendu-

la Kert

VIRÁGÖZÖN



n Csodáld meg!
Földönjáró toronyóra – az 
egyetlen földön működő: Za-
laegerszegi látogatásunk alkal-
mával ne hagyjuk ki a Hevesi 
Sándor Színház és a Griff Báb-
színház előtti téren álló kuriózu-
mot, a Földönjáró toronyórát. 

Az olajipari múzeum különleges gyűjtemé-
nyei: A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum belté-
ri tárlatában tekinthetjük meg a világ legkisebb 
türelemüvegét, valamint Európa legrégebbi bá-
nyász türelemüvegét is.

A város egyetlen ismert da-
gerrotípiája: A város egyko-
ri piacterét, a mai Kazinczy teret 
ábrázolja a 19. század közepén 
készült dagerrotípia (a fotográ-
fia őse). A felvétel egyik külön-
legessége, hogy Párizsban buk-
kantak rá 2019-ben. Eddigi is-
mereteink szerint az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc 
előtti évben készülhetett, így 
hazánk egyik legrégebbi, közte-
ret ábrázoló felvételét jelenti.

KURIÓZUM

n NAGY SZÁM
A 250 éves óraszerkezet, amely korábban a 
Mária Magdolna Plébániatemplom toronyórája 
volt, most a világon egyedülálló módon üveg-
házon belül, működés közben tekinthető meg. 
Külön érdekessége, hogy nem tudják szerepel-
tetni a Guinness Rekordok Könyvében, mivel 
nincs párja a világon.

n TUDTAD-E?
Az olajipari múzeum szabadtéri kiállításának 
különleges darabja az a három, különböző típu-
sú, évtizedeken át használt fúrótorony, melyek 
magassága meghaladja a 40 métert.

n TOVÁBBI TOP 3 BELVÁROSI KÜLÖNLEGESSÉG

• az ország legelső Deák Ferencet ábrázoló 
szobra a Deák téren

• ilyen volt, ilyen lett – vármakett és városma-
kett a Mindszenty téren és a Polgármesteri Hi-
vatal előtti téren 

• felnagyított képeslapok a Kossuth tér melletti 
lakóház homlokzatán

A dagerrotípia felna-gyított változata megte-
kinthető a Göcseji Múze-

um Elődeink élete című 
kiállításán.

TIPP



n Tarts velünk!
Aki kulturális lehetőségeket ke-
res Zalaegerszegen, nem ma-
rad csalódott. A városlakók által 
zsininek becézett Városi Hang-
verseny- és Kiállítóteremben 
számos kiállítást és koncertet 
szerveznek. Kiváló akusztiká-
ja, továbbá a 2107 sípból álló or-
gona miatt egyedülálló helyszínt 
biztosít. Az egykori zsinagóga 1904-ben épült Stern József tervei alapján eklektikus stí-
lusban. Az épület a II. világháborút követően vallási funkcióját elveszítette, ám emele-
tén helyet kapott A zalaegerszegi zsidóság emlékezete című állandó tárlat.

Hasznos és tartalmas időtöltést kínálnak a Heve-
si Sándor Színház és a Griff Bábszínház igé-
nyes és szórakoztató előadásai kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt. Nyaranta a Kvártélyház ud-
varán található szabadtéri színházban előadott 
darabok nyújtanak minőségi programlehetőséget. 
Zalaegerszeg legújabb kulturális helyszíne a régi 
Korona Szálló helyén kialakított gyönyörű Korona 
Szalon, mely kamarazenei koncertek, előadások 
otthonául szolgál. 

Számtalan kiemelt országos és nemzetközi ese-
ménynek, fesztiválnak lehetnek szem- és fülta-
núi a Zalaegerszegre látogatók, melyeken minden 
korosztály találhat magának kedvére való kikap-
csolódást. 

KULTÚRÉLMÉNY

n TUDTAD-E?
A Mária Magdolna Plébániatemplom új orgoná-
ját 2022-ben avatták fel, sípjainak száma még a 
hangversenyterem orgonájánál is több: össze-
sen 2165 darabot tartalmaz.

n NAGY SZÁM
Városi séták: 153 történet, 19.499 lépés, 350 
perc élmény és kaland a nyári időszakban a 
Tourinform iroda szervezésében.



n Ismerd meg!
A városközpontban magasodik 
a kéttornyú Mária Magdolna 
Plébániatemplom. A telepü-
lés egykori földesura, Padányi 
Bíró Márton veszprémi püspök 
és utóda, Koller Ignác építtette 
1747-69 között. A barokk stílusú 
plébániatemplom freskóit és a 
város védőszentjét, Mária Mag-
dolnát ábrázoló főoltárképét Johann Ignaz Cimbal osztrák festő készítette. A templom 
barokk építésű belső terének értékei közül kiemelkedik a Fehérképi Madonna (avagy Pi-
éta szobor), amely eredetileg a város főutcájának végén állt magas fehér kőtalapzaton. 
Az épület mellett szobor őrzi Mindszenty József emlékét. A templom előtti, Mindszenty-
ről elnevezett teret az 1810-ben állított Szentháromság szobor díszíti. 

A Jézus Szíve Plébániatemplomot Pehm 
(Mindszenty) József apátplébános építtette 1925-
26-ban az utolsó magyar király, Boldog IV. Károly 
emlékére. A neobarokk templom gazdagon díszí-
tett tornya a homlokzat jobb oldalán emelkedik. 
Csatlakozik hozzá egy szintén neobarokk kolos-
torépület, melyben napjainkban is ferences szer-
zetesek élnek, ők látják el a plébánia vezetését. 
A templom mellett alakították ki a 2016-ban át-
adott Mindszenty-kertet, ahol Mindszenty-
szobor, valamint a hely szakrális jellegét erősítő 
és a vallásos elmélyülést szolgáló keresztút ta-
lálható. 

A Göcseji Múzeum új épület-
szárnnyal, a Mindszentyne-
um – Mindszenty József Lá-
togatóközponttal bővült, mely 
Mindszenty József emléke előtt 
tiszteleg. Az interaktív élmény-
tér méltó módon emlékezik meg 
a bíboros, esztergomi érsek éle-
téről, munkásságáról, valamint a 
kommunista diktatúra által üldö-
zött kereszténység történetéről 
Magyarországon.

n TUDTAD-E?
Mindszenty (eredeti nevén: Pehm) József, Esz-
tergom érseke, Magyarország utolsó hercegprí-
mása 25 évig szolgált apátplébánosként Zala-
egerszegen, ezért nevéhez számos épület kö-
tődik; teret, kertet és iskolát is elneveztek róla.

n ÉRDEKESSÉG
A freskókészítő mester két kézjegyét is lát-
hatjuk a főoltárképen: az egyik szignó a szik-
la részletén található, a másik az oltár mögött 
„bújik meg”, s csupán nemrég „fedezték” fel a 
templom restaurálása során.

n TIPP
Töltsd le a 
Mindszenty Városa 
app-ot! Android iPhone

ÖRÖKSÉG



n Pörögj fel!
A sport mindig is fontos szerepet 
játszott a város életében, melyet 
mi sem bizonyít jobban, mint a 
Nemzet Sportvárosa elisme-
rés, mely címmel 1996-ban tün-
tették ki Zalaegerszeget. 

A város korszerű fedett és szabadtéri sportlétesítményei rangos hazai és nemzetközi 
sportesemények házigazdái. A város büszkesége a 21. század követelményeinek meg-
felelően megújult ZTE Aréna. A legnépszerűbb sportágak a kosárlabda, a labdarúgás, 
a teke és a sakk. 

Az újonnan átadott Zalaegerszegi Sport- és 
Tanuszoda nemzetközi szintű sportrendezvé-
nyek helyszíne is, nyaranta pedig medence és 
kültéri vizes játszótér is rendelkezésre áll. A Za-
laegerszegi Jégaréna 1560 m2-es jégfelülettel 
várja nemcsak az élsportolókat, hanem a hobbi-
korcsolyásokat is. Alkalmanként jégdiszkó bizto-
sítja a fergeteges hangulatot.

LENDÜLET

n TIPP
Szelfizz a Dísz téren, a város egyik legeredmé-
nyesebb sportágának emléket állító közkedvelt 
szobránál, a Sakkozóknál!

n TUDTAD-E?
Zalaegerszegen a kedvelt sportágak mellett – 
a város zöld jellegéből adódóan – számos ak-
tív időtöltésben is megtalálhatjuk a kikapcso-
lódás lehetőségét. Ennek egyik legjobb példá-
ja az Alsóerdei Sport- és Élménypark, ahol 
mesés zöld környezetben, friss levegőn, több 
mint három hektárnyi területen várnak minden 
kikapcsolódni és sportolni vágyó vendéget.

• Mássz fel a mászófalon 12 
méteres magasságba, csússz 
le a drótcsúszópályán, vagy 
próbáld ki az izgalmas síszimulátort az Alsóerdei 

Sport- és Élményparkban! • Ugorj fejest az aquapark me-
dencéjébe!

• Bringázz a Bringaparkban 
található pumptrack pályán! 

• Szaladj a festékbombák elől a 
paintball pályákon!• Száguldj a zalaegerszegi go-

kartpályán!

ADRENALIN TOPLISTA



n Kóstold meg!
A zalai konyha specialitásai 
nagy múltra tekintenek vissza. 
Aki zamatos ételeinket megkós-
tolja, maradandó gasztronómi-
ai élménnyel gazdagodik. Olyan 
feledhetetlen házias étkeket kí-
nálnak vendéglátóink, mint a 
prósza, a dödölle, a göcseji gom-
baleves vagy éppen a változatos 
módon elkészített vadételek. 

A Piac téren és a vásárcsarnokban helyi termelők finomságai kaphatók, alkalman-
ként kóstolóval egybekötött tematikus programok (epernap, lecsó- és paradicsomnap, 
disznóvágás, stb.) várják a kulináris élvezetek kedvelőit. 

A piac területén található Göcseji Tudásközpontban számos kézműves fogadja a lá-
togatókat, akik a különféle mesterségek fortélyait nemcsak megtekinthetik, hanem ki is 
próbálhatják. A Tudásközpont és az épület előtti tér ad helyszínt a termelői és kézműves 
piacnak, továbbá a rendszeresen megrendezésre kerülő szakköröknek. 

ÍZELÍTŐ

n TIPP
A hagyományos göcseji ételek és a modern ízek 
jól megférnek egymás mellett, próbáld ki bár-
melyiket Zalaegerszegen! Igazi gasztrokaland-
ban lehet részed, ha meglátogatod gasztronó-
miai fesztiváljainkat! 

n AKÁR HAZA IS VIHETED:
• a város lekvárját
• a néprajzi tájegység, Göcsej olajait: tökmag, 

dió, mák, stb. 
• a hungarikumnak számító göcseji körtepá-

linkát
• a környező domboldalakon érlelt szőlőből 

készült borokat
• a helyi kézműves manufaktúra csokoládéját
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