Vasvár

Weiz

A királyok kútja: A zenélő szökőkút a város történetét mutatja be,
mely a millenniumkor épült meg.
www.vasvar.hu

Fiatalok Háza: A Fiatalok Háza egy nyitott regionális hálózat a
fiatalok számára. A célcsoportja a Weiz régió 9–21 év közötti
gyermekei és fiatal felnőttjei.
www.weiz.at

Szentgotthárd

Vizipark kültéri játékok gyerekeknek: A szabadtéri kikapcsolódáshoz
számos játéklehetőséget biztosít a fürdő kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Megtalálható többek között a csocsóasztal, röplabda pálya,
hinta, trambulin, labdaaréna.
www.thermalpark.hu

Hartberg

Élmény az ökoparkban: Az ökopark változatos szórakozást kínál
az egész család számára: a Tudományos Központ kiállításaival, a
természet és a technológia lenyűgöző témáival Ausztria egyetlen nagy formátumú mozijával.
www.hartberg.at

Körmend

Batthyány-Strattmann-kastély: A kastélyban működik egy múzeum,
ahol különleges kiállítások tekinthetők meg, illetve a könyvtár, a levéltár, a színház és egy információs iroda kapott helyet.
www.kormend.hu

Friedberg

Medve árok: A Medve árok Friedberg rekreációs központja. Az
árnyékos lombos erdő minden évszakban sétára hívja az idelátogató családokat.
www.friedberg.gv.at

Őriszentpéter

Parkerdő: Őriszentpéter belterületén lakóépületek közé ágyazódva található a Parkerdő, ahol az idős faegyedek kiváló költő és táplálkozó helyet jelentenek a fakopáncsoknak, harkályoknak, macskabaglyoknak.
www.oriszentpeter.hu

Gleisdorf

Városi könyvtár: A gleisdorfi városi könyvtár informatív és szórakoztató, de mindenekelőtt kiváló minőségű, mintegy 27 000
db-ból álló gyűjteményt kínál. Ezek közül mintegy 9000 gyermek- és ifjúsági könyv.
www.gleisdorf.at

Zalalövő

Salla Múzeum: A zalalövői Salla Múzeum a római korból származó város leleteit és a kertjében a belőle fennmaradt romokat mutatja be.
www.zalalovo.hu

Fürstenfeld

Lenti

Állatsimogató: A fürstenfeldi állatsimogatót a „Grazer Tor” mögött található, mely a kisebb állati közösségnek ad otthont. A
felállított játszótér várja a legkisebb vendégeket.
www.thermenhauptstadt.at

Játszótér és sportpark: Lenti város első szabadtéri sportparkja, mely
150 négyzetméteren fekszik különböző sporteszközökkel színesítve,
emellett a gyermekek részére kialakított játszótér is található ugyanezen a helyszínen.
www.lenti.hu

Feldbach

Fiatalok központja: A központban a fiatalok eltölthetik szabadidejüket, illetve különböző rendezvényeken vehetnek részt.
www.feldbach.gv.at

Letenye

STRIA

Letenyei Strand- és Termálfürdő: A termálfürdő a Szapáry–Andrássy-kastély természeti parkja mellett nyitotta meg kapuit, ahol két
meleg vizes medence, egy úszómedence, egy gyermek és egy tanmedence található.
www.letenye.hu
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Rózsafürdő: A kiváló vízminőség, a rózsabokrok és virágok árnyékában meghúzódó hangulatos pihenőhelyek kellemes kikapcsolódást kínálnak minden turista számára a nyári időszakban.
www.fehring.at

Bad Radkersburg

Termálpark: A termálfürdő vize kellemes szórakozást nyújt a felnőttek és gyerekek számára is, mely a sokszínű medencevilágnak és a természet közelségének köszönhető.
www.badradkersburg.at
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A PROJEKT BEMUTATÁSA:

Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program keretében támogatott
“City Cooperation II” projekt a magyar-osztrák-szlovén határtérségben 24 város
(8 osztrák, 9 szlovén és 7 magyar város) együttműködését kívánja magasabb
szintre emelni. A projekt egyik specifikus célja egy erős, egységes városszövetségi
hálózat létrehozása a határtérségben, tematikus városi hálózatok kialakítása közös
tevékenységek (pl. City Branding, városakadémia, innovatív turisztikai együttműködések, helyi vásárlóerő megkötés, helyi piacok fejlesztése) végrehajtásán keresztül.
IMPRESSZUM:
Kiadja: A City Cooperation II projekt (ATHU018) keretében Lenti Város Önkormányzata, 2019
Felelős kiadó: Horváth László, Lenti város polgármestere
A kiadvány készítésében közreműködött: IMRO-DDKK Nonprofit Kft.
Fotók: Oststeirische Städtekooperation, Alexandra Szücs photography,
Nyomás: Virtuóz Nyomdaipari Kft.
A térkép az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program keretében,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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Gyermek élményváros

1

A turisztikai térkép a Lenti városában található gyermekbarát
attrakciókat, illetve a gyermekélmény városi útvonal egyes
pontjait gyűjtötte össze.

8960 Lenti Templom tér 5., www.lenti.hu
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6. Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium Sportpark

A sportpark a gimnázium területén található. A parkban helyet kapott
egy háromtagú nyújtórúd, egy dupla haspad és egy kombinált váll- és
mellizom-erősítő, lehúzó-tológép. A sportpark a diákok mellett a város
lakói, illetve az odalátogató vendégek számára is igénybe vehető.
www.gfglenti.sulinet.hu

7. Városi Művelődési Központ és Városi Könyvtár

A művelődési központ tevékenységével meghatározó szerepet tölt be a
település közművelődési életében. Tartalmi munkája igen sokrétű és változatos. Programokat, rendezvényeket szervez kiemelten kezelve a rétegművelődést és felvállalva a kulturált szórakozást, nagy hangsúlyt fektetve
a hagyományok ápolására. Tel.: +36 92 551 017, www.vmklenti.hu

A már meglévő két sportpark mellé a közeljövőben újabbat alakítanak ki
az iskolában, ami a tervek szerint fedett lesz.
www.aranyiskola-lenti.hu

11. Lenti Torna Egylet Sportpálya

9

A tanösvényt bejárók megismerkedhetnek a Kerka mente különleges
növény- és állatvilágával. A kb. 1,5 km hosszú útvonal egy Natura 2000es védettség alatt álló, parkerdő rendeltetésű, tölgy-kőris-szil ligeterdőn
keresztül vezet, melyet érdemes akár minden évszakban felkeresni.
Tel/fax: +36 92 551910, www.zalaerdo.hu
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13. Sárberki Horgásztó

5

5. Játszótér és sportpark

Az eurokonform játszótér és sportpark Lenti Város Polgármesteri Hivatala mögött helyezkedik el, a helyieknek, és az oda látogatóknak is egy
kiváló szabadidős tevékenység. www.lenti.hu

8

12. Vadvirág tanösvény

4. Petőfi szobor

A szobor a forradalmár Petőfit ábrázolja, amint jobb kezét szívéhez emeli, bal kezében papírtekercs, melyen talán a forradalom kitörése előtt két
nappal írt Nemzeti dal és a hozzá kapcsolódó 12 pont olvasható.
www.lenti.hu

www.lenti.hu

A Lenti TE sporttelepén három jó minőségű nagy méretű labdarúgópálya mellett egy 20x40 méteres kispályás műfüves pálya is várja a sportolni vágyókat.

3. Csömödéri Állami Erdei Vasút állomása „Göcsej
kincsei, az erdő és a fa” c. kiállítás

Az erdei vasút Lenti állomásépülete kiállítási célra kialakított termeivel
ad otthont a „Göcsej kincsei, az erdő és a fa” címet viselő erdészeti-, fűrészipari és vasúttörténeti, állandó jellegű kiállításnak. A váróteremben
kialakított vasúttörténeti kiállításon pedig a menetrendszerűen közlekedő kisvasút makettje mellett egy interaktív térképen kaphatunk érdekes
információkat a kisvasút és a Zalaerdő Zrt. jellegzetességeiről.
Tel.:+36 30 474 21 46, www.zalaerdo.hu

9. Virágszobrok: autó, smile, szív, lepke, róka, páva
10. Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Sportpark és Szabadtéri Sportlétesítmény

2. Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark

Az igazi kuriózum a Lenti Termálfürdő területén található Szent György
Energiapark. Olyan jótékony hatású energiavonalak találkozási pontjaiban fekszik, amely a fürdőt egyedülállóvá teszi egész Európában. A
testre hatva harmonizálják az energia áramlását, pozitív hatású folyamatokat indítanak be, melyek helyreállíthatják a testi és a lelki egyensúlyt.
Tel.: +36 92 351 320, www.lentifurdo.hu
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8. Főtér és Info pont

1. Tourinform Iroda Lenti

Az iroda a városban és környékén elérhető turisztikai attrakciókról, szolgáltatásokról nyújt naprakész információkat. Nyitva tartása: hétfő-péntek
09:00-17:00, Tel.: +36 92 551 188, www.lenti.hu

A könyvtár a belvárosban, jól megközelíthető helyen helyezkedik el. Érdekesség, hogy nem csak könyvtárként üzemel, hanem kézműves programokat is szerveznek gyerekek számára.
Tel.: +36 92 551 077, www.lentikonyvtar.hu

5

6

Az erősen feltörő forrásoknak köszönhetően állandó, bő, átfolyó vízhozam, a jelentős, helyenként 4-6 méteres vízmélység és a nagyon jó vízminőség lehetővé tette az intenzív haltelepítést. A 6 hektáron elterülő
bányatavak gyönyörűen rendben tartott környezetben, igényes szolgáltatásokkal várják a látogatókat és horgászokat.
Tel.: +36 30 640 7728, www.sarberkito.hu

Találjátok ki,
hogy a kiadványban
látható képek
közül melyiket
változtattuk el!

www.lenti.hu
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