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
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.

www.zalalovo.hu

5

6

2

3
7

1

8

4

9

Gyermek élményváros

1

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

1. Multifunkcionális Kosárlabdapálya

A létesítmény a mindennapos testnevelés, a tömeg- és a versenysport
mellett szabadidős tevékenységekre is kínál lehetőséget, ennek pedig az
iskolába járó gyerekek veszik leginkább hasznát.
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Az emlékoszlop kör alakú virágágyásban a Zala völgyét jelképező kővel
burkolt felületen áll. A jelképes folyóparton az oszlop körül a régi római út
kőburkolatát rekonstruáltuk, melyet az állomástól nem messze a régészeti ásatás során megtaláltak. Az oszlop első induló elemére került a felirat,
mely megörökíti az emlékmű állításának ünnepélyes adományozását.
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9. Szentkút
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3. Műfüves Sportpálya

A Zalalövői Általános Iskola területén belül található, amely edzések és
mérkőzések lebonyolításán túl az iskola testnevelés órákon való használatát is segíti. Az iskola tanulói, és a városi lakosság egyaránt igénybe veheti
ezt a modern, mai kor feltételeinek megfelelő sportpályát.
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8. Hűség oszlopa

2. Kültéri Sportpálya és Fitness Park

A város önkormányzat bízik abban, hogy a szabadtéri felnőtt-fitneszpark
létrehozásával hozzá tud járulni a helyiek egészséges életmódjához. A
parkot szabadon használhatják a városban élők, de a településre látogatóknak is egy nagyszerű sportolási lehetőség.

gatási egység (territórium) központja lett.A római kori település régészeti kutatásai 1973-ban kezdődtek meg, és napjainkban is folytatódnak. A
Göcseji Múzeum Salla Kiállítóhelyének állandó kiállítása a „Zala megye a
római korban” címet viseli

A Borosán-völgy Zalalövő központjától nem túl messze, egy szép bükkös
erdőben található. Jó vizű forrása körül a háború után kiépítettek egy
szakrális emlék helyet (amely egyúttal víznyerő helyként is szolgált), hálából, hogy véget ért a második világégés.
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4. Játszótér

A Zalalövő belvárosában elhelyezkedő játszótérre nyolc játszóeszközt
telepítettek, többek között hintákat és egy vonatot, valamint a szabványoknak megfelelő ütéscsillapítókat. A létesítmény közvilágítással is el
van ellátva.
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5. Borostyán tó/strand

A 35 hektár vízfelületű Borostyán-tó Zalalövő nyugati határában jól kiépített stranddal és sportolási lehetőségekkel várja a fürdőzőket. A strandon
megtalálható futballpálya, lehetőség van kajak, kenu, csónak illetve vízibicikli bérlésére is.

6. Tájház

A település kétségkívül legismertebb épülete a tájház. Majd 200 éve, a
19. század közepén épült az egykori falu – ma város – ékessége. 1910-ben
átépítették, füstös konyháját 1914-ben kéményes-kemencés konyha váltotta fel. 1976-1977-ben állították helyre: az egykori parasztház ma népi
műemlék.
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7. Salla Múzeum

A római kori Salla a mai Zalalövő település központja alatt helyezkedik el.
Salla és a mai Zala megye nevét az illyr-kelta eredetű Sala, Salle folyó neve
után kapta. Salla 118-ban Hadrianustól városi rangot kapott, és egy közigaz-

www.zalalovo.hu

