
Energia a testnek, 
feltöltődés a léleknek
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Lenti természeti és vitalizáló vonzerőkben  
gazdag városa a legjobb választás! 
Magával ragadó, romantikus tájjal körülölelt település, melyet évről-évre egyre több utazó 
keres fel, mégis meg tudta őrizni érintetlenségét. Szelíd lankák, élettel teli erdők, völgyekben 
húzódó patakok, apró falvak színesítik vidékét, mely természeti értékei mellett a térségre jel-
lemző kulturális és gasztronómiai hagyományőrzést is fontosnak tartja.

Ebben a városban az egészség és a pihentető kikapcsolódás kéz a kézben járnak. A 40 ezer 
éves gyógy – és termálvízre épült fürdő és annak területén található, egész Európában kurió-
zumnak számító Szent György Energiapark a föld mélyéből érkező pozitív energiák egyedülálló 
elegyével tölti fel az ide érkező vendégeket. 

www.lenti.hu
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A város zöld, barátságos, virágokkal díszített köz-
pontja pedig remek kiindulási pontja hosszabb-rö-
videbb kirándulásoknak, esténként pedig ideális 
helyszín egy kellemes vacsorához, vagy éppen 
egy remek kulturális programhoz.

Sok szeretettel várjuk Önt és kedves családját, 
barátait városunkban, mindent megteszünk azért, 
hogy tökéletesen kikapcsolódhasson és felejthe-
tetlen emlékeket gyűjtsön!
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A város a Kerka folyó mellett Magyarország délnyugati részén, a szlovén, a horvát és az osztrák határ kö-
zelében, három néprajzi tájegység (Őrség, Göcsej, Hetés) találkozási pontjában, Zala megyében fekszik.
A terület már a római korban is lakott volt, de magának a több mint 800 éves múlttal rendelkező városnak 
az első említése 1237-ből való. A település határában a 13. század elején a Kerka folyó árterében szige-
tekre épült a mocsárvár, mely hosszú időn át védelmet jelentett az itt élőknek. 1343-ban Nagy Lajos király 
Lendvai Miklósnak adományozta a várat a faluval együtt, majd az ő halála után a birtok hosszú időre a 
Bánffy családhoz került. 
1690-ben az Esterházy család a lendvai és lenti birtok egyszemélyi tulajdonosa lett, és az is maradt mintegy 
két és fél évszázadon keresztül. A gazdasági fellendülést mégis az 1890-ben megépített Zalaegerszeg–
Lenti–Csáktornya vasútvonal hozta meg.
A XX. században előtérbe kerültek az ipari fejlesztések, erősödött az olajipar, illetve továbbra is fontos 
szerepet játszott az erdőgazdálkodás. Lenti 1978-ban kapta meg a városi rangot.
Az 1951-től 1997-ig működő laktanya bezárása, valamint az olajipar megszűnése jelentős visszaesést oko-
zott a település gazdasági életében. 
Mára Lenti egy modern, zöld, és tudatos ökováros képét mutatja, ahol minden a természet, az egészség és 
a gyógyvíz körül forog. A térség számára a legfontosabb bevételi forrást az erdőgazdálkodás mellett egyre 
nagyobb mértékben a turizmus jelenti, melyet jelentős fejlesztésekkel is támogatnak. Vadonatúj kerék-
párutak hálózata szeli keresztül, elektromos töltőállomás és hamarosan új park, sportpályák és játszóterek 
is az itt pihenők kikapcsolódását szolgálják. 

Lenti rövid története

www.lenti.hu
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Látni és megszeretni
Egy város felfedezése leginkább hosszabb-rövidebb túrák alkalmával lehetséges, induljunk útnak 
tehát gyalogosan, vagy pattanjunk kerékpárra, és ismerjük meg Lenti karakterét, raktározzuk el az 
itt töltött napok életre szóló élményeit. 

A település központja a freskókkal és impozáns üvegablakokkal díszített római katolikus Szent Mi-
hály templom környéke, melyet a törökök kiűzése után kezdtek építeni, s 1692-ben készült el. A 
klasszicizmusba hajló kései barokk oltára és a szószék is XVIII. század végi alkotások. A templom 
freskóit id. Dorffmeister István festette. 

A barokk stílusú épülethez egy meglehetősen nagy tér is társul, amely igazi találkozóhely, és a kul-
turális rendezvények egy részének is helyet ad. A templom melletti szoborkertben több szoborra és 
emlékműre is bukkanhatunk.

Érdemes egy rövid kitérőt tenni a közeli Evangélikus templomhoz is, mely 1932-ben épült, és a 
folyamatos felújításoknak köszönhetően nagyon szép állapotban várja az érdeklődő látogatókat. 
Mellette a reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017-ben emlékművet avattak.

Könnyed, körülbelül 10 perces sétával juthatunk a belvárosból a Lenti vár maradványaihoz, mely 
a Kerka folyó és a Sárberki patak összefolyása által közrefogott területen áll. Az bizonyos, hogy 
valamikor a XIII. század előtt épült, ám építésének pontos ideje és építője ismeretlen. A török 
hódoltság alatt a Habsburg-ház fennhatósága alatt állt, a 17. század végén katonai jelentőségét 
elvesztette. A belső vár maradványainak felhasználásával a 18. században épült magtár szélén a 
vár egykori bástyája jól felismerhető ma is.
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Mit adhat még Lenti a modern kor emberének? Nyugalmat, kikapcsolódást, pihenést, felfrissü-
lést, gyógyulást, élményeket és kényeztetést! 

Vannak, akiknek az élményfürdő jelenti a vizes örömök legjavát. Van, aki a csúszdákat veszi 
rögtön célba, de sokan csak azt várják, hogy ellazuljanak a medence vízsugaras masszázs-
ágyain. Persze olyan is akad, aki inkább sportosabban éli az életét, és az úszásban találja a 
legnagyobb élvezetet. 

Szerencsére a nyolc hektár zöld területen elterülő Lenti Termálfürdő egy olyan hely, ahol ezek-
nek az élményeknek minden eleme megtalálható. Nem kétséges, hogy minden igényt kielégítő 
szolgáltatásaival, 9 medencével, szaunavilággal és a legkülönbözőbb vitalizáló programokkal ez 
itt a kikapcsolódás valódi oázisa. 

A mélyből feltörő negyvenezer éves nátrium-hidrogénkarbonátos gyógyvíz kiválóan alkal-
mas ízületi problémák és sok más mozgásszervi betegség kezelésére, ez tehát a biztos recept  
a gyógyulni vágyók számára is. A medencébe merülve biztosak lehetünk benne, hogy nemcsak 
a gondolataink tisztulnak ki, hanem egyben felüdül, gyógyul és energiával telik meg testünk is. 
A fürdő egész évben ideális úti cél a pihenni vágyóknak korosztálytól függetlenül.

Lelki és testi újjászületés
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Szállástippek:
A fürdő szomszédságában épült négycsillagos hotel mindenképp egy jó választás, ha Lenti-
ben üdülünk. Nemcsak azért, mert közvetlen és kényelmes átjárást biztosít a fürdőbe, hanem 
azért is, mert széleskörű szolgáltatásaival minden korosztály igényét képes kielégíteni. Csa-
ládi programok, sportolási lehetőségek, ingyenes kerékpárkölcsönzés, valamint a regionális 
és nemzetközi ízeket egyaránt felsorakoztató minőségi gasztronómia éppúgy megtalálhatók a 
kínálatban, mint a speciális wellness és kozmetikai kezelések, melyeket a szálloda saját spa 
részlege biztosít. Városszerte természetesen számos további szálláshely – kemping, panzió, 
apartman- is várja az ide érkezőket, többféle kategóriában, jellegzetes helyi gasztronómiával, 
valamint a kirándulóknak, kerékpárosoknak összeállított változatos szolgáltatáskínálattal, így 
biztosan mindenki megtalálja az igényeinek és pénztárcájának legmegfelelőbbet.  

Hisszük vagy sem, egy próbát azért mindenképp megér!
A gyógyvíz hatását a több energiavonal találkozásánál elhelyezkedő Szent György Energiapark 
jótékony földenergiája is támogatja. Európában egyedülálló módon, itt Lentiben a termálfürdő 
területén több energiavonal is keresztezi egymást, így hozva létre azt a különleges fölsugár-
zást, mely egész testünkre hatva harmonizálja az energia áramlását és pozitív hatású folyama-
tokat indít be. A parkban speciálisan kialakított sétányok mentén haladva lépésről-lépésre, 1-2 
óra alatt feltölthetjük szervezetünket, ezzel teljessé téve a város és a fürdő nyújtotta komplex 
élménycsomagot. 

Érdekesség
Ősi elképzelés szerint a Szent György-vonalak, vagy más néven sárkányvonalak hálózzák be a 
Földet, s ezen vonalak többszörös metszetei egyben a különböző kultúrákban szakrális helyek-
nek is számítanak. Ilyen vonalak találkozási pontjaiba olyan világhírű kultikus helyek épültek, 
mint például Stonehenge, a zarándokhely Lourdes, a perui Machu Picchu, Egyiptom piramisai 
vagy hazánkban több Árpád-kori templom is.

Láthatatlan erők a Föld mélyéből

www.lenti.hu
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Lenti és környéke olyan természeti értékek-
kel színezett világba vezeti az utazót, amely 
mindig újabb és újabb kalandokra csábít.

A térségben kialakított tanösvényeken, gon - 
dosan kialakított útvonalakon a természeti 
kincseket, az épített örökség helyi jelleg-
zetességeit, illetve az egyes ipartörténeti 
látványosságokat egyénileg vagy vezetett 
túrák keretében könnyedén bejárhatjuk.

A Kerka és a Mura folyók közelsége a vízi 
túrázás szerelmeseit csalogatja, a környé-
ken kiépített kerékpárúthálózaton pedig ke-
resztül-kasul bebarangolhatjuk a város és 
a környező térség erdeit, akár a vidék leg-
érintetlenebb szegleteibe is eljutva. 

Bármerre is indulunk, nem csalódunk; 
keres sük fel a Török-erdőt, az Ártéri erdőt, 
a csodálatos élővilággal büszkélkedő Kerka 
folyót, valamint akár egy borkóstolóval egy - 
bekötve a város déli részén fekvő, szép ki-
látással kecsegtető Lentihegyet is.

 

A természeti látványosságok szinte végte-
len tárát gazdagítja a közeli Budafapusztai 
Arborétum a Zichy család egykori vadász-
kastélyával, és csodás kastélyparkjával. 

A Tormafölde határában elterülő Vétyemi 
ősbükkös lenyűgöző, s kissé misztikus lát-
ványt tár a túrázók szeme elé. Aki ide eljut, 
annak nem kétséges: itt valóban mindent 
a természet formált, és több mint 40 éve 
minden emberi beavatkozástól mentes.

A Lenti észak-keleti csücskében húzódó Sár-
berki tó elsősorban a horgászok szívét do-
bogtatja meg, de csodálatos környezetével 
nyugodt pihenést ígér mindenki számára. 

Tipp
A kakukkvirág vagy más néven kockásliliom, 
védett növény, mely kifejezetten a Kerka fo-
lyó völgyében fordul elő, s a kora tavaszi 
hónapokban csodás lilás virágjával színezi a 
tájat. A tőzike szintén a környék jellegze-
tes, védett, a hóvirághoz igen hasonló virá-
ga. Március környékén nagy mennyiségben 
csodálatos virágszőnyeget képez.

Lenyűgöző  
természeti környezet

www.lenti.hu
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Barangolás közben a változatos és gazdag 
természeti adottságok mellett Lenti sajátos 
szellemiségét és báját meghatározó különle-
ges és érdekes helyszínekkel, valamint a hoz-
zájuk fűződő legendás történetekkel is megis-
merkedhetünk.

A lentiszombathelyi Mária-fa
A környékbeliek életében mindig is jelentős 
szerepet játszott a vallás, és a Szűz Mária 
iránti tisztelet. Ennek egyik legérdekesebb ta-
núbizonysága a Lentiszombathelyen látható 
Mária-szobrot őrző idős tölgyfa, más néven 
„képes fa” is. A legenda szerint a 19. század-
ban a helyi pásztorok találtak egy fadarabot, 
amelyen emberi vonásokat, sőt magát Szűz 
Máriát vélték benne felfedezni. Ma már az ere-
deti faragvány helyén a törzsre rögzített oltár-
ban egy későbbi Szűz Mária szobor áll. 

Népszerű családi programnak számít a menetrendszerűen májustól szeptemberig közlekedő 
erdei kisvasút, amely Lenti és Kistolmács között 32 km hosszan köti össze a környék kirándu-
lóhelyeit, s melyhez számos túraútvonal is csatlakozik. A szerelvényeken kerékpár-szállításra 
is van lehetőség. 

Lentiben rögtön a kisvasút pályaudvari épületében érdemes elidőzni egy keveset; az itt látható 
Göcsej kincsei, az erdő és a fa címet viselő állandó kiállításon ugyanis a környék természeti 
értékeivel, a faipar és a kisvasút történetével, valamint a helyi vadászati hagyományokkal is-
merkedhetünk. Innen vonatra szállva pedig ezernyi lehetőségünk nyílik a további felfedezésre. 
Kisvasúttal könnyen megközelíthető a Csömödéri horgásztó, a Kistolmácsi-víztározó, a Máro-
ki-Kápolna, a Budafai Arborétum, a többszáz éves pákai templom, vagy a híres magyar fizikus, 
Öveges József szülőháza. A szécsiszigeti Andrássy-Szapáry kastély és a múzeumként funkcio-
náló Kerka vízimalom is elérhető egy-egy rövid sétával. 

Tipp: Az utazók kedvence, az Ábel névre hallgató, nemrégiben újjávarázsolt gőzös nosztalgi-
aszerelvény előre meghirdetett napokon közlekedik, ha tehetjük, mindenképp ezzel utazzunk!

Lélegzetelállító helyek,  
felfedezésre váró rejtett kincsek

www.lenti.hu
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Az Olajos Körút
Kevesen tudják, hogy Magyarország 
ezen csücskében a 20. században 
kőolaj kitermelés folyt. A „fekete 
arany” vidékének elfeledett és meg-
maradt emlékeit fűzi csokorba ez a 
túraútvonal, melyet Dr. Papp Simon 
geológusról, a magyar szénhidro-
gén-bányászat egyik legkiválóbb kép-
viselőjéről neveztek el. 1937-ben az 
ő irányítása alatt tárták fel Magyar-
ország első kőolajmezőjét Budafa-
puszta és Lispe határában. A túra a 
hajdani zalai olajvidék legszebb ré-
szeit tárja a túrázók szeme elé, 
mintegy 89 km hosszúságban; útvo-
nala a Letenyei-dombságot, a Kerka 
völgyét és a Tenke vidékét is érinti.

A Dél-zalai bunkerrendszer
Letűnt idők furcsa gondolatait őrzi a környékbeli hidegháborús bunkerrendszer, mely hajdan 
 körülbelül 630 km hosszúságban futott az osztrák határtól egészen a román határig. A 
föld alatti építmény a III. világháborúra való felkészülés jegyében készült; a kommunista 
vezetők ugyanis meg voltak győződve róla, hogy az újabb világháború elkerülhetetlen. A 
rendszerhez Lovásziban több mint 1000 fő befogadására alkalmas légoltalmi óvóhely is 
kapcsolódott saját áramfejlesztővel, vízhálózattal, belső kúttal, telefonközponttal, orvosi 
szobával és hadműveleti irodával. 

www.lenti.hu
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Aki valóban szeretné megismerni a várost és az itt élőket, annak mindenképp időt kell szánnia 
a hagyományok és kulináris specialitások felfedezésére is.

Ennek egyik jó kiindulópontja lehet a Helyi Értékek Háza, mely a település határában álló régi 
alkotóházban kapott helyet, és ahol a helytörténeti gyűjtemény egy részét is megtekinthetik 
az érdeklődők. 

Lentiben még találkozhatunk olyan mesteremberekkel és megismerhetünk olyan ősi mestersé-
geket is, amelyek manapság már igazi ritkaságnak számítanak. 

A nemzetközi hírnévvel büszkélkedő Hácskó Imréné, vászonszövő Népi iparművész akár saját 
műhelyében mutatja be a Hetési szőttest, melynek gyökerei egészen a 19. század elejéig nyúl-
nak vissza.

Dulics Margit kosárfonó Népi iparművész Műhely-galériájában pedig bárki próbára teheti kéz-
ügyességét és megpróbálkozhat a kosárfonással. 

A helyi ínyencségek egyike a pörkölttorta, az egyszerű hozzávalókból – cukorból és dióból- álló 
grillázscsemege, melynek készítése, illetve formázása nagy gyakorlatot és hozzáértést igényel. 

Ha pedig még tovább szeretnénk fokozni az élvezeteket, akkor irány a Lenti termelői piac, ahol a 
helyi és környékbeli kézművesek műhelyéből és termelőktől számos finomságot vásárolhatunk.

Legendás ízek, élő hagyományok

lenti.indd   13 2019.09.16.   16:46:17



Megközelítés
Lenti Magyarország délnyugati részén, a szlovén, az osztrák, és a horvát határ közelében található. 

Közúton az M7-es autópálya felől könnyen megközelíthető, a legközelebbi felhajtó Lentitől 14 km-re van. 

Budapesttől 250 km-re, a Balatontól 75 km-re, Bécstől 210 km-re, Zágrábtól pedig 120 km-re fekszik. 

A városban autóbusz-pályaudvar működik, ahonnan a környező településekre, Zalaegerszegre,  
Nagykanizsára és Budapestre közlekednek járatok.

Mikor utazzunk?
Ha az utazás célja a túrázás, kerékpározás, természetjárás, akkor ősszel vagy tavasszal érdemes ide látogatni;  

a wellness- és gyógyüdülésre az év bármely hónapját választhatjuk.

Turistainformáció:
Tourinform iroda 

8960 Táncsics Mihály u. 2/a
Telefon: +36 92 551 188

Nyitvatartás: H-P 9:00-17:00

LENTI
LJUBLJANA

www.lenti.hu
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