
Szlovénia, Balaton és egy kis vadnyugat kirándulás és túra
 (2021.07.30. - 08.01.)

1. NAP

Kora reggel indulunk Mezőkövesdről kisebb – nagyobb megszakításokkal. A költségek kordában tartása okán
ezen a napon csak a határ közeli szlovén célpontokat látogatjuk meg.

Első megállónk a magyar határtól nem messze található Lendva. A város fő nevezetessége a fölé magasodó
hófehér  falú,  L  alakú,  barokk  stílusú  vár.  A  várba  a  városra  nyíló  pazar  kilátás mellett  a  kiállítások
megtekintésére is szánunk némi időt.
A  vár  állandó  történelmi  kiállítása  a  török  veszedelem  idején  az  Európa  védőbástyáit  képező  várak
történetét  mutatja  be.  A  néprajzi  kiállítás a  muravidéki  magyarság  kulturális  örökségét,  a  hetési  népi
textíliákat  mutatja  be.  Gazdagon  díszített  festett  bútorok,  szekrények,  lócák  mutatják  be  a  Lendva-vidéki
mesterek  tehetségét.  A  késő  bronzkori  régészeti  kiállítás leletei  között  leginkább  agyag  tárgyakat
tekinthetünk meg. Lendva híres szülötte Zala György szobrászművész. Legismertebb alkotása a Milleniumi
emlékmű a budapesti Hősök terén. Emlékszobájában számos köztéri szobra megtekinthető kicsiben.
A folyosón  térkép kiállítás tekinthető meg,  többek közt  itt  található  Lázár  deák térképe a 16.  századból
(Magyarország  legrégebbi  térképe).  Érdemes  még  megnézni  a  padlásgalériát és  a  földszinten
megtekinthető Gálics-féle képzőművészeti és lepkegyűjteményt is. A lepkegyűjtemény, amelyben közel 400
db lepke látható a világ számos tájáról, a művésznek ihletként szolgált.

 
A városka feletti,  lágyan hullámzó dombvidéket  teljesen beborítják a gondosan művelt  szőlőültetvények. A
lendvai szőlőhegy jelképe, a - már messziről látható - Vinarium merész formájú, 53,5 méter magas tornya.
A torony előtti bódékban borokat, helyi jellegzetességeket tudunk kóstolni. A szőlőhegy legjellemzőbb bora az
olaszrizling,  ha  csak  egyet  kóstolunk,  legyen  ez  az.  Az  ultramodern  kilátó  felső  szintjére  240  lépcsőn
kapaszkodhatunk  fel,  de  használhatjuk  a  gyorsliftet  is.  Szép  időben  lélegzetelállító  panoráma  nyílik  a
Muravidékre, a  Goričko dombságára, de  Magyarországra,  Ausztriára és  Horvátországra is ráláthatunk,
ahogy a szlogenjük mondja, négy ország útlevél nélkül.



Innen Dobronak-ra utazunk, ahol a trópusi kertet látogatjuk meg. Az Ocean Orchids Közép-Európa egyetlen
orchideatermesztő farmja. Egy 40 perces sétát teszünk a trópusi kertben magyar nyelvű idegenvezetéssel.
350 m2-en több mint 900 különböző egzotikus növény (pl. kávé, vanília, ylang-ylang) és egy hatalmas vízesés
kapott helyet. Miután alaposan körülnéztünk a trópusi kertben, készült szelfi a vízesés előtt, nem marad más
hátra, mint a vásárlás! Mivel a belépőjegy árának felét (2.5€) le lehet vásárolni, érdemes megnézni a kínálatot.
Akár néhány Euróért hozzájuthatunk a szebbnél-szebb virágokhoz.

Innen  a  közeli  Bakónaki-tóhoz  utazunk,  ahol  az  energiaparkot  és  varázserdőt  látogatjuk  meg  egy  kis
feltöltődés  reményében.  A  26  energiapontnál  padok  lettek  felállítva,  így  a  séta  során  mindenki  a  saját
ütemében tud haladni és megállhat,  elidőzhet  a kijelölt  helyeknél.  Állítólag már néhány percnyi töltődés is
javíthatja az egészségi és pszichikai állapotot – főleg ha valaki hisz benne. A Szent Vid-kápolna és a mögötte
fekvő  Szent Vid-forrás az energiapark epicentruma, itt  a legerősebb a földsugárzás. A forrásvíz gyógyító
hatással bír látás- és hallásproblémák esetén, valamint emésztőszervi, idegi és bőrbetegségek enyhítésében
is remekül alkalmazható.

Innen a Nagykanizsán található szállásunkra utazunk, ahol kipihenhetjük magunkat a következő hosszú és
sűrű nap előtt.



2. NAP

Reggeli után indulunk és behatolunk Szlovénia mélyére. Egy közel 4 órás úttal érjük el mai első – és egyben
legtávolabbi  –  célpontját  a  Júliai  Alpok legvadregényesebb  tengerszemét  a  Bohinji-tavat.  Szlovénia
legnagyobb  tavát  gleccserek  formálták  és  morénák  veszik  körül,  hosszúsága  4  km.  A  tó  északnyugati
szegletéből indul a következő célpontunkhoz vezető kiépített turista ösvény. A Slap Savica, azaz a  Száva-
vízesés a  több  száz  méter  magas,  impozáns  Komma-szikla oldalából,  csaknem  70  méter magasból
alázúduló vízesés a Száva folyó egyik forrása. Sok-sok lépcső leküzdése után felérünk a kilátóhoz ahonnan
csodás látványban lesz részünk, a Száva-vízesés elképesztő türkizzöld vize szinte vonzza a tekintetet.

Visszatérünk  a  tó  partjára.  Akinek  van  kedve  az  felmehet  felvonóval  a  Vogel-hegyre ahol  1535  méter
magasból szemlélhetjük meg a Bohinji-tó csodálatos völgyét és a Juliai-Alpok szépséges csúcsait, közöttük
Szlovénia legmagasabb hegyét, a Triglavot (2864 m) is.

Ezután buszra szállunk és kb. 1 óra múlva már a következő túránkhoz készülődünk a Vintgár-szurdokba. Az
1,6 km hosszú szurdok a függőleges sziklafalas Hom és Boršt közé ékelődik be, a szurdokot a Radovna folyó
vízesései, medencéi és zúgói teszik felejthetetlenné. A szurdokon keresztül a folyó felett lévő fahidakon át, és
a sziklák oldalához rögzített fafolyosókon tanösvény vezet, amely a 13 m magas Šum-vízeséssel fejeződik



be. Itt található a bohinji vasútvonal egyíves kőhídja, amely 33,5 m magasban halad át a szurdokon.

Ha kigyönyörködtük  magunkat  a  szurdokban  indulunk  tovább  a  pár  percre  található  Bled-be.  A  Bledi-tó
Szlovénia  legnépszerűbb  célpontjának  számít.  Az  Alpok  hegycsúcsai  közt  megbúvó  tengerszem  mesés
látványt  nyújt.  A tó közepén egy kis sziget található,  rajta a  Mária mennybemenetele templommal és a
kívánságot  teljesítő haranggal.  Partján pedig az ezer éves  bledi lovagvár áll.  A szigetre kis hajókkal,  az
úgynevezett pletnákkal lehet átjutni. Szóval e csodás helyen pár órás szabadprogram keretében, mindenki azt
csinál amit kedve tartja. A tó körül egy 6km-es gyalogösvény fut, mely felvezet a Várdombra is. Ezt az utat is
végig  lehet  járni  és akinek  van kedve jó  pár  lépcső megmászásával  a várhoz is  felkapaszkodhat.  Innen
csodálatos kilátás nyílik a tóra, közepén a szigettel.  Lehetőség lesz megkóstolni a híres bledi krémest, vagy



egyszerűen csak a panorámában gyönyörködve, hideg sört kortyolgatva gyönyörködni a tájban. A tóparton jól
felszerelt  fizetős  és egy egyáltalán  nem felszerelt  ingyenes  strand is  működik,  ahol  megmártózhatunk a
hihetetlenül kék tóban.

Ha kigyönyörködtük magunkat, a fürdőzéssel és a sörrel is végeztünk, buszra szállunk és  kb. 3,5 óra alatt
érünk vissza Nagykanizsai szállásunkra,  ahol biztos jól  fog esni a pihenés,  hisz a holnapi nap se csak a
hazaútról fog szólni.



3. NAP:

Reggeli után felkerekedünk és elindulunk hazafelé. Természetesen azért ezt a napot se hagyjuk veszendőbe
menni,  így  kb.  1  óra  múlva már  szállunk  is  le  a  buszról  Fonyódon.  Aki  akarja  rögtön  birtokba veheti  a
Balatonpartot, a többiekkel előtte egy kis panoráma és kilátótúrára indulunk.
A Balaton legszebb panorámája sokak szerint, a fonyódi hegyekről feltáruló lélegzetelállító látvány. Az északi
part  csodás  tanúhegyei  a  magyar  tenger  kékeszöld  színű  víztükrével,  klasszikus,  képeslapra  illő  látkép.
Először a  várhegyre kapaszkodunk fel, majd innen leereszkedve jutunk el a  Bélatelepi  sétányra, mely az
alapító, dr. Szaplonczay Manó nevét viseli. Elsősorban a dél-dunántúli úri középosztály építtetett itt szebbnél
szebb villákat, de volt itt nyaralója, többek közt a Törley családnak is. A korláttal védett panoráma sétányról
mesés  kilátás  nyílik  Badacsonyra,  a  jellegzetes  tanúhegyekre,  a  Balaton víztükrére.  Tovább  folytatva
utunkat  útba  ejtjük  a  titokzatos  Kripta-villát.  Az  erdélyi  származású  pécsi  gyógyszerész,  Abrudbányay
Rédiger Ödön építtette a villát. Az alagsorban egy rendkívül bizarr látványosság vonzza a látogatókat, hajdani
szerelme, Magdus emlékére egy komplett nászágyat faragtatott ki vörös homokkőből, szerelmét és önmagát
ábrázolva az egymás mellett fekvő két alakban. A villában kiállítás látható a tragikus véget ért  első magyar
szépségkirálynő, a fonyódi Molnár Csilla emlékére. Tovább menve felkapaszkodunk a Sípos-hegy tetején
álló  kilátótoronyhoz. Az acélból  épült  kilátó külső csigalépcsőjén mászunk fel a lenyűgöző kilátást  nyújtó
nyitott, felső szintre.

Túra hossza: kb. 5km, szint: 150 méter

Túránk végeztével mi is lemegyünk a strandra és elmerülünk a hűs Balaton hullámaiban. Amikor kifürdőztük
magunkat, - mivel az UV-sugárzás úgy is a tetőfokára hág – visszaszállunk buszunkat és folytatjuk utunkat.
Még mindig nem haza megyünk, buszunk Császár felé veszi az irányt, ahova egy bő 2 óra múlva érkezünk.
Itt egy különleges helyet, a Henryx Western City-t fogjuk meglátogatni. Henryx, a helyi sheriff azzal a céllal
hozta  létre  ezt  a  Magyarországon  egyedülálló  western  várost,  hogy  megismertesse  e  letűnt  történelmi
korszakot mindazokkal, akiket  arra  sodor a vadnyugati szél. A Farm több múzeumában 95 százalékban az
USA-ból a vadnyugatról származó tárgyak révén tekinthetünk be e titokzatos világba. Henryx Cityben található
étterem,  indián-  és  western  múzeum,  vasútállomás  életnagyságú  gőzmozdonnyal,  vagonokkal,  amely
múzeum és kávézó is egyben. Ha időben érkezünk még western-show is lesz (14h-tól).



A PROGRAMOKON MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VESZ RÉSZT!
A MEGFELELŐ UTASBIZTOSÍTÁS MEGKÖTÉSE KÖTELEZŐ!

A kétoldalú megállapodás értelmében a magyar állampolgárok az oltottságot igazoló védettségi igazolvány
mellett  akkor  is  karanténmentesen  léphetnek  be  az  országba,  hogyha  rendelkeznek  pozitív  PCR-
teszteredménnyel, amennyiben az régebbi 10 napnál és frissebb 6 hónapnál, illetve hogy ha igazolják, hogy a
belépést megelőző 6 hónapon belül átestek a Covid-19-betegségen (védettségi kártya).

A magyar-szlovén határszakaszon a szlovén hatóságok 2021. május 22-től megszüntetik a határellenőrzést. A 
szlovén hatóságok a beutazási feltételeket ezt követően is szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik.


