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Kedves Vendégünk!

Örömmel köszöntjük vidékünkön! Ezzel a kiadván�-
n�al szeretnénk ízelítőt n�újtani a nálunk elérhető 
kulturális programok, rendezvén�ek, turisztikai 
attrakciók, szálláshel�ek, vendéglátóhel�ek kínála-
tából.

Turisztikai eg�esületünk tagjainak 2009 óta fontos 
Kaposvár kulturális értékeinek megőrzése és a Zse-
lic természeti örökségének megóvása, emellett tö-
rekszünk a tudatos termék-, ill. szolgáltatásfejlesz-
tésre.

Szeretettel várjuk Kaposvár és a Zselic vidékére, ahol 
kellemes időtöltést és élményeket kívánunk!

Üdvözlettel: az egyesület tagjai

Kérjük, további információkért keresse egyesületünk 
turisztikai irodájának munkatársait:

Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület – 
Tourinform-Kaposvár

7400 Kaposvár, Fő u. 8.
Tel.: 82/512-921 Fax: 82/320-404

kaposvar@tourinform.hu
 kapcsolat@jartalmaritt.hu 

www.tourinform.hu 
www.tourinformkaposvar.hu 

www.visitkaposvar.hu 
www.visitzselic.hu 

www.jartalmaritt.hu
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A Dél–Dunántúl változatos dombvidékén, a Dráva fol�ó és a Ba-
laton ölelésében fekszik Somog� meg�e és székhel�e, Kaposvár. 
A zselici lankák és a Kapos fol�ó között hét dombra települt város 
történelme a mag�ar állam létrejöttével eg�idős. Kaposvár ember- 
léptékű, élhető, szerethető város. Ol�an város, ahol a lakosok jól 
érzik magukat, és ez az érzés észrevétlenül átragad a turistákra is.

A hangulatot a rendezett körn�ezet, a virágok, a szökőkutak és a 
köztéri szobrok alapozzák meg. Aki tavasztól őszig látogat Kapos-
várra, a különleges fesztiválok mellett teljes virágpompájában ta-

lálja a várost. A település hűen 
őrzi híres szülötte, Rippl-Rónai 
József emlékét kultúrájában, 
múzeumaiban. A város főte-
re méltán n�erte el 2017-ben 
az Európai Virágos Városok és 
Falvak Versen�ének (Entente 
Florale Europe) különdíját az  
„Európa legszebb főtere” címet. 

Kaposvár minden fog�atékkal 
vag� segítséggel élő számá-
ra elérhető, ezért az Európai 
Bizottság 2013-ban Kiváló 
Európai Desztinációvá (EDEN) 
n�ilvánította a várost és a Zse-
lic vidékét.

Polgármesteri Hivatal
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Tel.: 82/501-501
titkarsag@kaposvar.hu, www.kaposvar.hu

KaposvárTARTALOMJEGYZÉK
Kulturális ajánlatok és múzeumok
Kaposvár .............................................................................................................3. o.
Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont (Andráss�-ebédlő) .....4. o.
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Mesélő házaink és szobraink +
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A Róma villa Kaposvár 
európai hírű neveze-
tessége, Rippl-Rónai 
József eg�kori otthona. 
A kiállítóhel� és láto-
gatóközpont, valamint 
a hozzá tartozó műte-
rem minden szeglete a 
nag� művész hag�até-
kát, szellemiségét őrzi. 
Az emlékház 2012 óta 
látogatóközponttal, 

föld alá süll�esztett, akadál�mentes fogadótérrel és emléktárg�-
bolttal bővült. A látogatóközpont díjn�ertes kiállítási darabja a 
Rippl-Rónai által tervezett Andráss�-ebédlő rekonstrukciója is, 
amel� az eg�ik legelső mag�ar, szecessziós enteriőr. 

Az Andráss�-ebédlő eg�séges látván�elv szerint összeállított sze-
cessziós enteriőr. A modern mag�ar iparművészet első, nag� je-
lentőségű műeg�üttese. A maga egészében és részleteiben csak 
archív fén�képek alapján ismerjük, mert az első világháború dú- 
lása következtében 1918-ban Tiszadobon az Andráss� kastél�ban 
n�oma veszett, elpusztult. Levelezések és tervrajzok adnak lehető-
séget betekinteni Rippl-Rónai tervezői gondolataiba. Múzeumunk 
a rekonstrukcióval eln�erte „Az Év kiállítása 2013” díjat. 

7400 Kaposvár, Fodor József u. 35., Tel.: 82/510-049 
Nyitva tartás: 04.01-10.31 K-V 9.00-17.00;  
11.01-03.31 K-V 10.00-16.00. Hétfő szünnap. 

A Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont újdonsága a 
Rippl-Rónai Virtuális Tér, ahol a modern technika segítségével be-
léphetünk a festő eg�ik híres alkotásába és kipróbálhatjuk mil�en 
is az, amikor kukoricás stílusban festünk eg� virtuális vászonra. 
Az utazás végén eg� szelfit is készíthetünk magunkról, vag� talán 
nem is saját magunk vag�unk? 

Bővebb információ és bejelentkezés erre a feledhetetlen utazásra 
a Rippl-Rónai villában vag� a megadott elérhetőségeken.

7400 Kaposvár, Fodor József u. 35. Tel.: 30/206-2881, 82/510-049

A Rippl-Rónai Múzeum őrző-
je és közvetítője Kaposvár és 
Somog� meg�e kulturális, tu-
domán�os és művészeti érté-
keinek. A város központjában, 
klasszicista stílusú műemlék 
épületben működik. A kiállítá-
sok alapja a múzeumi szakágak 
(természettudomán�i, régésze-

ti, újkortörténeti, néprajzi, művészettörténeti) által végzett kuta-
tási, g�űjtési, g�űjtemén�kezelési munka. 

Állandó kiállítások: Rippl-Rónai Ödön g�űjtemén�e, Fejezetek So-
mog� néprajzából, Természeti örökségünk, Kincsek Somog� föld-
jéből. Az állandó kiállítások mellett időszaki kiállítások, illetve mú-
zeumpedagógiai programok, rendezvén�ek várják a látogatókat. 

7400 Kaposvár, Fő u. 10.  
30/869-6056; 20/287-9323 (jegypénztár)
titkarsag@smmi.hu; www.smmi.hu
Nyitva tartás: 04.01-10.31 K-V 9.00-17.00;
11.01-03.31 K-V 10.00-16.00. Hétfő szünnap.

Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont

Rippl-Rónai Emlékház és  
Látogatóközpont (Andrássy-ebédlő)

Rippl-Rónai Virtuális Tér

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum
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A kulturális központ Ka-
posvár és vonzáskörzete 
legfontosabb kulturális és 
közművelődési intézmé-
n�e, amel�ben sokszínű 
tevéken�ségekkel várják 
a látogatókat. Az Eg�üd 
Árpád Kulturális Központ 

által szervezett rendezvén�ekre, koncertekre jeg�et a TDM eg�esület-
nél, a Tourinform Irodában vásárolhat.

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2. Tel.: 82/512-228
titkarsag@egyudkaposvar.hu; www.egyudkaposvar.hu
Nyitva tartás: H-P 9.00-20.00,  Szo.: 10.00-18.00 
vasárnap szünnap.

A képtár az Agóra első 
emeletén található. Idő-
szaki, elsősorban kortárs 
képző- és iparművészeti 
kiállításokkal várja a lá-
togatókat egész évben.

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2. Tel.: 82/512-228
www.egyudkaposvar.hu; vaszarykeptar@egyudkaposvar.hu
Nyitva tartás: K-Szo 10.00-18.00

A város eg�ik legszebb, 
késő-szecessziós hangula-
tú, az art deco stílus jeg�e-
it viselő épülete. Lamping 
József tervei alapján épült, 
1928-ban. 2009 óta orszá-
gos védettségű műemlék. 
2010-es felújítása óta kul-
turális és művészeti ese-

mén�eknek, és az eredeti funkciót tükröző filmkluboknak ad otthont.

7400 Kaposvár, Noszlopy G. u. 1. Tel.: 82/510-892, 510-893
Pénztári nyitva tartás: hétköznap 13-19 óráig és a programok előtt 1 órával
szivarvany.egyudkaposvar.hu

Vaszary Képtár

Szivárvány Kultúrpalota

4

4

Együd Árpád Kulturális Központ

5

Takáts Gyula Emlékház

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár

A költő lakóházát díszítő alkotások 
a kortárs képzőművészek barátsá-
gának tárg�iasult bizon�ítékai, em-
lékei. A költő személ�es használati 
tárg�ai és a falakon Rippl-Rónai Jó-
zsef, Egr� József munkái az elmúlt 
évszázadot idézik.

7400 Kaposvár,  
Kovács-Sebestény Gyula u. 9.  
Nyitva tartás: Kedd: 10:00-16:00,  
csütörtök: 10:00-16:00, szombat: 
előzetes bejelentkezés alapján

Belépés ingyenes. Tel.: 20/233 0735, 
berzsenyitarsasag@somogy.hu, 
www.berzsenyi-tarsasag.hu

A Takáts G�ula Meg�ei és Városi Kön�vtár n�itott, interaktív közössé-
gi tér mindenki számára. Kiemelt feladatunk a meg�ével kapcsolatos 
minden irodalom g�űjtése, mel�hez hozzáférést biztosítunk. Kön�v-
bemutatókkal, író-olvasó talál-
kozókkal, időszaki kiállításokkal, 
g�erekprogramokkal és sok más 
színes programmal várjuk a kedves 
érdeklődőket. A kön�vtárlátogatás 
és az állomán� hel�ben használata 
mindenki számára ing�enes.

7400 Kaposvár, Csokonai u. 4.  
Tel.: 82/ 527-350, www.mvkkvar.hu 
Nyitva tartás: hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 9.00 – 19.00,  
kedd: 12.00 – 16.00, szombat: 9.00 – 13.00

Petőfi Sándor Emlékkönyvtár.  
7400 Kaposvár, Honvéd u. 1. Tel.: 82/320-232
Nyitva tartás: hétfő, szerda, csütörtök, péntek:  
10.00 – 18.00, kedd: szünnap
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A Kaposvártól mindössze 8 km-re fekvő, 
Európa Nostra-díjas Szennai Skanzen a 
g�ön�örű természeti körn�ezet mellett 
a múlttal való találkozás élmén�ével és 
változatos programokkal várja a kikap-
csolódni vág�ókat. Az 1978-ban megn�ílt 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum eg�edülálló módon eg� élő falu köze-
pén jött létre. Alapvető célja, hog� bemutassa, megőrizze a Zselic 
és Belső-Somog� sokszínű népi kultúráját, gazdag tárg�i és szellemi 
örökségét. Rendezvén�ein, múzeumpedagógiai foglalkozásain és 
élő múzeumi hel�színein keresztül ol�an praktikus tudást közvetít, 
mel�et bárki felhasználhat közvetlen körn�ezete alakításához, jobbá 
tételéhez. A Szennai Skanzen területén található a meg�e eg�ik leg-
szebb műemléke, az 1785-ben épült, festett kazettás menn�ezetű 
református templom, mel� máig aktív szerepet tölt be a falu életében.

7477 Szenna, Rákóczi u. 2. Tel.: 82/584-013 – 30/894-72-69
szenna@skanzen.hu • www.szennai.skanzen.hu
Nyitva tartás: 2020. február 15 – március 31.: szombat - vasárnap 10-16 óráig, 
április 1 – október 31.: kedd-vasárnap 9-17 óráig, 
november 7 – december 13.: szombat – vasárnap 10-16 óráig

Várdán, Szász Endre képzőmű-
vész eg�kori lakhel�én, a kirán-
dulókat 4 látván�osság várja.  
1. A villát arborétum jellegű park 
öleli körül, ami rendezvén�eknek 
is lehetőséget n�újt. 2. A művész 
eg�kori műtermében minden 
korszakából, stílusaiból, ismeret-

len műveiből és iparművészeti munkáiból látható eg� keresztmet-
szet. 3. Kastél� berendezés: antik műtárg� g�űjtemén�, minteg� stí-
lustörténeti kiállítás, ahol a reneszánsztól a szecesszióig mindenben 
g�ön�örködhetnek az érdeklődők. 4. Oldtimer g�űjtemén�: a művész 
veterán autói (időszakos kiállítás). A látogatók Szász E. alkotásokat, 
emléktárg�akat is vásárolhatnak. 

A g�ermekeket kisállat simogatóval, kézműves foglalkozással várjuk. 
Minden nap látogatható, decembertől-márciusig csak  
csoportoknak, előzetes egyeztetés alapján. 
7442 Várda Fő utca 97.  
szaszendre.info@gmail.com; Tel.: 30/959-6979 , 
www.szaszendre.com,  
www.facebook.com/szaszendrekastelymuzeum 

8
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Szász Endre Kastély és Emlékház 

Szennai Skanzen

Városháza (Kossuth tér)
A tér meghatározó épülete a g�ön�örű neo-
reneszánsz Városháza (1902). Lépcsőházának 
díszítése, üvegablakai, faburkolatos dísz-
terme páratlan szépségű. Az épület torn�a 
neg�ven méter magas. Az erkél� alatti kis 
harangok 2002 óta minden óra előtt 5 perc-
cel, harangjátékkal köszöntik a város lakóit 
és látogatóit. Ne hag�juk fig�elmen kívül az 
épület oldalán elhel�ezett emléktáblákat, és 
tapintsuk meg a Fő tér makettjét is!

Dorottya-ház (Fő utca 1.)
Az Esterház� család által építtetett 
tiszttartó lak a hercegi uradalom köz-
pontja volt. Ma Kaposvár eg�ik legré-
gibb épülete. Itt rendeztek hatalmas 
ünnepséget 1798-ban, gróf Széchen�i 
Ferenc tiszteletére, Somog� meg�e 
főispáni beiktatása alkalmából. Az esemén�en részt vett Csokonai 
Vitéz Mihál�, s ez ihlette a „Dorott�a, vag�is a dámák diadalma a 
Fársángon” című vígeposz megszületését. A barokk épület bal ol-
dalán látható a költő mellszobra. Az épület jelenleg átépítés alatt.

Kemény-palota (Fő utca 8.)
Hazánk eg�ik legszebb főutcájának 
kellős közepén várja a Kaposvárra 
látogatókat a város turisztikai in-
formációs irodája, a Tourinform. A 
különösen szép, 1904-es neorene-
szánsz épület emeletén működött 
eg�kor a város első zeneiskolája. 

Arany Oroszlán patika (Fő utca 19.)
Az 1774-es épület országosan védett műemlék. Itt dolgozott pa-
tikussegédként először 14 évesen városunk híres festő szülötte 
Rippl-Rónai József, majd g�óg�szerészmester oklevéllel újra visz-
szatért ide. Az üg�eleti órák magán�ában festette meg a „Fiatal 
nő virágos estél�i ruhában” című képét, amel� elindította fes-

tőművész pál�afutását. Az 
épülettől balra, Trischler Fe-
renc Rippl-Rónai József című 
alkotása arra emlékeztet, 
hog� Róma-heg�i villájából 
a művész alkalmanként csa-
csifogaton jött le a városba, a 
szobor íg� örökíti meg. 

Mesélő házaink és szobraink
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Csiky Gergely Színház (Rákóczi tér)
A sétálóutcától délre ha-
ladva látható a város talán 
legszebb szecessziós stílusú 
épülete (1911), mel� teljes 
felújítás után, a műemlék 
jelleg megtartása mellett, 
modern formában pompá-
zik. Az épület előtt állnak a 
Táncoló párok (1913). A vá-
ros első szökőkútja a pécsi 
Zsolna�-g�árban készült. 

Ádám-Éva ház  
(Kontrássy utca 4.)
Kaposvár eg�ik legérdekesebb szecesz-
sziós épülete 1904-ből. A szecesszió ha-
g�omán�os elemei mellett Ádám és Éva 
paradicsomi jelenetét látjuk az emeleti 
erkél� ablakai körül. Anno, ezek a mezte-
len alakok nag� felháborodást keltettek a 
városban!

Szivárvány Kultúrpalota (Noszlopy G. u. 1.)
Kaposvár 1928-ban megn�ílt 
legnag�obb filmszínháza az 
eg�kori Városi, Vörös Csillag, 
majd Szivárván� mozi 2010-
ben megújult. A kaposváriak 
kedvenc moziépülete art deco 
stílusú, kívül-belül eg�iptomi 
motívumok díszítik. Kiváló 
akusztikája miatt a páratlan 
szépségű épület ad otthont a zenei rendezvén�eknek is. Itt látható 
Weeber Klára alkotása. Florentin mindazokat várja, akik a titkaikat 
szeretnék megosztani valakivel.

Juan Gyenes szülőháza (Ady Endre utca 10.)
A „fotósok királ�a, a királ�ok fotósa” G�enes Jánosként született 

ebben az épületben. A span�ol 
királ�i család udvari fotósa 
büszkén hivatkozott arra, hog� 
Kaposváron is az volt, hiszen 
„ahol tanultam a szakmát, a 
Fő utcai kapun ki volt írva: 
Holczer Félix fén�képész az 
udvarban balra.” A szecessziós 
épület hel�i védett homlokza-
tú. Az épület előtt Sörös Rita 
szobrai: Játszó g�ermekek. 

A város főterén lévő székeseg�ház előtt 
két szép szobor látható. Jobbra Kapos-
vár védőszentjének, Nepomuki Szent 
János barokk szobra (18. sz.) az eg�ik 
legrégibb a városban. Az épülettől balra 
a rokokó stílusú homokkő Mária szobor. 
Mindkettőről érdekes történeteket is-
merünk.

Az Ad� End-
re (eg�kor 
Korona) utca, a város eg�ik legrégeb-
bi utcája volt a kereskedőké. A fekete 
elefánt cégér az elsőként fűszert, ká-
vét árusító üzletet hirdette. Az elefánt 
a harmin-
cas évek-
ben eltűnt, 

másolatát 2014-ben készíttette el a Ka-
posvári Városszépítő Eg�esület. 

Ad� Endre kétszer járt a városban. Ka-
posváron írta a Kisvárosok őszi vasár-
napjai című versét. Gera Katalin kapos-
vári szobrászművész alkotása Ady és 
Rippl-Rónai József találkozását örökíti 
meg a festő kedvenc kut�ájával, Hepi-

vel.

Európa teret a 
városra ol� jellem-
ző szökőkút, valamint Bors István kaposvári 
szobrász Napkerék alkotása díszíti. Ne men-
jünk el Weeber Klára Tótágas szobra mellett, 
simogassuk csak meg, a kis bohóc szerencsét 
hoz!

„Amiről a házak 
mesélnek” vag� 
„Rippl-Rónai n�o-
mában” esetleg 
„Rigó Jancsitól ri-
gójancsiig”? Ismerje 
meg Kaposvár ne-

vezetességeit hel�i idegenve-
zetővel! Belvárosi séták, temati-
kus vezetések biztosítása miatt 
keresse fel a Tourinform irodát:

Tel: 82/512-921  
E-mail: kaposvar@tourinform.hu 

Idegenvezetés Kaposváron
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A Virágfürdő a Dunántúl legnag�obb eg�befüggő vízfelületű él-
mén�fürdője 17- féle, összesen 46 db látván�elemmel, csúszdák-
kal, sportolási lehetőséggel várja az érdeklődőket a n�ári szezon-
ban.

A fedett élmén�fürdőben jakuzzi, pezsgőmedence, csúszda, él-
mén�elemek és kültéri medence mellett g�óg�vízzel ellátott 
termálfürdő, a 481 m2 alapterületű, megújult wellness világ kibő-
vült szolgáltatásokkal és az úszómedencék teszik teljessé a csa-
ládi kikapcsolódást még kedvezőtlen időjárás esetén is. A fürdő  
g�óg�vize mozgásszervi megbetegedések, baleseti sérülések utó-
kezelésére alkalmas.

7400 Kaposvár, Csik Ferenc sétány 1.,  
Tel: 82/321-044  
www.viragfurdo.hu

10

Virágfürdő

A Dél-Du-
nántúl eg�ik 
legrégebben 
működő für-
dője, amel� 
a Balatontól 
mindössze 40 
km-re, Kapos-
vártól és az 
M7-es autó-
pál�ától alig 
félórán�ira ta-
lálható. 

Mag�arország eg�ik legszebb természeti körn�ezetben találha-
tó g�óg�fürdője, amel� méltán viseli Somog� meg�ében eg�e-
düliként a rangos g�óg�hel�i címet. A 651 m mél�ségből feltörő 
81°C-os g�óg�víz, amel� rendkívül magas (10.358 mg/liter) oldott 
ásván�i an�agot tartalmaz, már több mint 50 éve Európa legjobb-
jai közt van számon tartva. Ezt talán mi sem bizon�ítja jobban az 
elégedetten távozó fürdővendégeknél, hog� számtalan már-már 
kilátástalannak hitt g�óg�ulás, baleset utáni felépülés vag� éppen 
g�ermekáldás 
k ö s z ö n h e t i 
valóságalapját 
a víz jótékon� 
hatásának. A 
fürdőben 13, 
minden kor-
osztál� igé-
n�eit kiszolgá-
ló medence, 
szauna-világ, 
3 pál�ás óri-
áscsúszda, ját-
szótér illetve 
sportpál�a található. Fürdőnkben több OEP által finanszírozott 
kezelés is igén�be vehető (tangentor, masszázs, súl�fürdő, iszapke-
zelés) kedvező áron. Egész évben színes programokkal, kulturális 
rendezvén�ekkel és időszakos kedvezmén�ekkel várjuk a hozzánk 
ellátogató vendégeket. Családias hangulatú fürdőnkben minden 
korosztál� megtalálja a számára legideálisabb kikapcsolódási le-
hetőséget.

7275 Igal, Rákóczi tér 30. Tel.: 82/573-059, 
gyogyfurdo@igal.hu, www.igal.hu
www.facebook.com/igaligyogyfurdo 
Nyitva tartás: Egész évben

11

Igali-Gyógyfürdő
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A Deseda-tó – Mag�arország eg�ik leghosszabb mesterséges tava 
– Kaposvártól északra hel�ezkedik el. Ennek partján épült fel a 
Fekete István Látogatóközpont, otthont adva kiállításoknak, szü-
letésnapi zsúroknak, élmén�parknak, bázisául szolgálva a csónak-, 
hajó- és kerékpártúráknak.

Állandó kiállítás:

A közvetlenül a vízparton álló, hajót formázó épületben kapott hel�et 
a BÉKALENCSE, VÍZI PÁSZTOR, FAKOPÁNCS című állandó kiállítás, mel� 
a Deseda-tó változatos élővilágába enged betekintést a látogatóknak. 
Számos attrakcióval és interaktív elemekkel szolgálja az aktív ismeret-
szerzést és a játékos kikapcsolódást. A kiállítás központi látván�eleme 
a 8000 literes akvárium, valamint az épület csúcsában elhel�ezkedő, 
épített tölg�fa, amel� az épület teljes magasságát kitölti. Időszaki ki-
állítások mellett múzeumpedagógiai foglalkozások és a Desedai 
Panoráma sorozatban havonta megrendezésre kerülő előadások kí-
nálnak változatos tartalmat a természet kedvelőinek.

Élménypark elemei:

A látogatóközpont további élmén�eket is tartogat a látogatók szá-
mára! Detektív üvegen keresztül csodálhatjuk a Deseda madárvilá-
gát a madármegfig�elő házikóból, megismerhetjük a legg�akoribb 
szitakötőfajokat a szitakötő házban, a béka- és teknőslesnél pedig a 
vízpartok kis lakóit természetes körn�ezetükben fig�elhetjük meg. A 
park kiválóan alkalmas óvodai, iskolai és felnőtt csoportok számára 
tanulás, illetve szórakozás céljára. A látogatóközpont gazdag kínála-
tát tovább színesíti a körn�ezetbarát, elektromos meghajtású, nape-
lemes kiránduló hajó, valamint a csónak- és kerékpárkölcsönzés 
lehetősége. Ez utóbbival minteg� két óra alatt eg� csodálatos túra 
valósítható meg a Deseda körül kiépített kerékpárúton. 

Bővebb információ: www.deseda.smmi.hu, ustnorbert.smmi@gmail.com 
Tel.: 30/8696-051, 20/3102-639, GPS: ÉSZ 46° 24’ 01,82’ KH 17° 49’ 02,87’ 
Nyitva tartás: 04.01-10.31: hétfőtől-vasárnapig 10.00-18.00 
11.01-03.31: hétfő kivételével minden nap 10.00-16.00

Fekete István Látogatóközpont – Deseda

12

Kaposvári Sporthorgász Egyesület

Kaposvári Jégcsarnok

A Kaposvári Sporthorgász Eg�esület kezelésében lévő vízterü-
letek: Töröcskei-tó, Deseda-tó, Kapos fol�ó. Az eg�esület irodájá-
ban horgászengedél�eket adnak ki az általuk kezelt vizeken túl a 
Balatonra is. Bővebb információt a vizek halfajairól, a horgászati 
feltételekről, árakról a horgász eg�esület honlapjain talál. Vállaljuk 
hivatalok, vállalatok, intézmén�ek, eg�esületek rendezvén�einek 
teljes körű lebon�olítását. Pihenjen és horgásszon nálunk a festői 
körn�ezetben lévő Deseda és Töröcskei tavon!

Deseda – Horgászparadicsom Somog�ban!

7400 Kaposvár, Berzsenyi D. u. 28-30.

Tel.: 82/411-876, kaposhorg@gmail.com
www.deseda.hu, www.torocske.hu

Mag�arország eg�ik legmodernebb, a dél-dunántúli régió eg�etlen 
fedett jégcsarnoka, 1800 m2-es gondozott jégfelülettel, októbertől 
március végéig várja a sportolni vág�ókat. A jégcsarnok melegedő-
jében étkezésre és eg�éb programok lebon�olítására is lehetőség 
van. A jégkorongpál�a minden nemzetközi szabván�nak megfelel, 
csaknem 1000 ember befogadására alkalmas. Közönségkorcsol�a 
időpontok, információ:

7400 Kaposvár, Zaranyi út 1. Tel.: 20/520-2709; 82/311-800  
info@kaposvarijegcsarnok.hu, www.kaposvarijegcsarnok.hu

13
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N�ugalom és kikapcso-
lódás vár mindenkit a 
belvárostól mindössze 
10 percre lévő Városliget-
ben. 

A Malom-tó és körn�éke 
kedvelt pihenőhel�. Itt áll 
a kaposvári g�ermekek 
nevét apró bronzlevelein 

viselő, Gera Katalin szobrászművész által készített két „Életfa”. Az 
Olimpikonok emlékoszlopa mellett az aradi vértanúk emlék-
köveit is megtekinthetjük.

A park ideális hel�szín a sportol-
ni vág�óknak, hiszen szabadtéri 
kondipark, futókör, görpark, 
streetball-, kosár- és focipálya 
mellett parkourpályán tesztelhet-
jük üg�ességünket … 

A g�erekek elsajátíthatják az alapvető közlekedési szabál�okat a 
táblákkal, felfestésekkel ellátott kerékpárpályán és a játszótéren 
is kellemesen tölthetik az időt.

2019 n�arán kettő Teq-
ball asztalt telepítettek 
a parkba. A sportvilágban 
forradalmi újdonságnak 
számító mag�ar talál-
mán�, a futball és az asz-
talitenisz alapjaira épül, s 
szinte minden izomcso-
portot megmozgat.

A 2019-es év másik újdonsága a Városli-
getben a 40 méter hosszú, 1 méter széles  
Mezítlábas Illatösvény. Itt különféle köve-
ken, fákon, tobozokon vag� kukoricacsután 
is sétálhat a látogató. Az elhel�ezett an�agok 
eltérő módon stimulálják a talpat, ami g�a-
korlatilag eg� kombinált reflexmasszázs és jó 
hatással van az emberi szervezetre. Minden 
korosztál�nak ajánlott, vakok- és g�engén lá-
tók is jól tudják használni. Az ösvén� mentén 
fűszer- és g�óg�növén�ládákat hel�eztek el, 
mel�ek illatossá teszik a sétát.

Városliget

18

2019. májusában adták át a 
Kaposvár Aréna kavics alakú, 
kívülről karcolásmentes le-
mezzel borított multifunkcio-
nális épületét, mel� modern 
körülmén�eket biztosít a ko-
sár- és röplabdázók edzései-
hez, mérkőzéseihez, valamint 

nemzetközi sportesemén�ek, kulturális rendezvén�ek és koncertek 
megrendezésére alkalmas. Befogadóképessége sport rendezvén�ek 
esetén 3000 fő, kulturális rendezvén�eken akár 4000 fő is részt vehet.

7400 Kaposvár, Arany János u. 97. Tel.: 82/527-690

A Virágfürdő mellett épült 
meg az európai színvonalú, 
50 méteres, tízpál�ás verse-
n�uszoda, mel� nemzetközi 
úszó-, szinkronúszó verse-
n�ek és vízilabda mérkőzé-
sek rendezésére is alkalmas. 
Nemcsak versen�zők, ha-

nem civilek is használhatják a létesítmén�t 2019. júniusától.

7400 Kaposvár, Csik Ferenc sétány 1. Tel.: 82/321-044, www.viragfurdo.hu 

2019. októberében n�ílt 
meg Kaposvár első okos és 
eg�ben körn�ezettudatos 
parkja. Területén számos 
attrakció és szolgáltatás várja 
a kikapcsolódásra vág�ókat: 
bábszínház, színes és gazdag 
formavilágú tematikus ját-

szótér Kő Boldizsár fafaragóművész faragott mesefigurás alakjaival, 
szabadtéri kondipark, szelektív hulladékg�űjtők, tó, szökőkutak, na-
pozó- és függőág�ak. A park alkalmas a hel�i élővilág bemutatására, 
berendezései között versfal, valamint több ol�an eszköz is van, ame-
l�et okos készülékekkel aktiválva számos pluszélmén�hez juthat a lá-
togató.  Különlegessége, hog� a közvilágítást, a vezeték nélküli inter-
netet és a mobiltöltők energiaszükségletét napelemfák biztosítják.

7400 Kaposvár,  
Dr. Böszörményi-Nagy Géza utca

Kaposvár Aréna

Csik Ferenc Versenyuszoda

Vaszary Park – Kaposvár új zöld parkja

15
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Látogasson el a Kaposvár 
melletti Gombás-Deseda 
parkerdő és a Deseda ar-
borétum területén kiala-
kított Deseda Kalander-
dőbe, ahol tanösvén�ek, 
kalandpontok, kalandját-
szótér, madármegfig�elő 
és további érdekességek 
várják az ide kilátogatókat!

SEFAG Zrt., Tel.: 82/505-174, kalanderdo@sefag.hu 
www.desedakalanderdo.hu, GPS: 46,440737, 17,7934716

19

Deseda Kalanderdő 

A Kaposvár körüli kerékpárút hálózat összeköti a város nevezetes-
ségeit, kulturális örökségét. Megközelíthetők a külső városrészek 
látnivalói, a Zselic, és körülkerekezhető a Deseda-tó. Kölcsönzési 
lehetőségek a kiadván� 38. oldalán. 

Kerékpárosoknak
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Vadaspark: Csoportok és 
eg�éni látogatók számá-
ra kínálunk szabadidős és 
szakmai programokat a Zse-
lic lankái között található 
vadgazdaságunkban. Ven-
dégeink vadasparkunkban 
szelíd szarvasokat simogat-
hatnak, megtekinthetik tró-
feag�űjtemén�ünket, előre 

eg�eztetett időpontokban traktoros vag� lovaskocsis szarvasnézésen 
vehetnek részt. Páll Endre erdőmérnök emlékszobája bepillantást en-
ged a sokak által szeretett vadászíró-vadgazda szakmai életébe. 

„Zselicvad Éttermünkben” – amel� 45 fő befogadására alkalmas - he-
l�i alapan�agokból (főleg vadhúsokból) készült különleges ételeket 
kínálunk. Konferencia termeink (20 és 80 férőhel�esek) tematikus 
programok, céges és családi összejövetelek otthonául szolgálhatnak.

További információ és bejelentkezés: +0620/977-6289;  
dani.tunde@ke.hu  www.szarvasfarm.ke.hu 7475 Bőszénfa, Malom u. 3.

Patca Somog� meg�e máso-
dik legkisebb községe, Kapos-
vártól 12 km-re déln�ugatra, 
a Zselic Tájvédelmi Körzet 
határán fekszik. Holott csak 
60-an lakják, a falu jól felsze-
relt kön�vtárral, kábeltévével 
és szélessávú internetkapcso-
lattal is rendelkezik. 2010-ben 
eln�erte a Vidékfejlesztési 

Minisztérium Falu Megújítási díját. 2015-ben eln�erte a MANAP Iparági 
Eg�esület a  „Legnaposabb település” különdíját. 

A község ad otthont a Katica Tan�a Élmén�központnak, itt halad keresz-
tül a Dél-dunántúli Kéktúra útvonala is. A falut körülvevő erdők, dom-
bok lábánál több forrás található, amel�ek hűsítő vizét a Csörge-patak 
g�űjti össze a falu végén fekvő Katica-tóba. A Katica Tan�a eg�edülálló 
szabadidős szolgáltatásokkal – kül- és beltéri játszó alkalmatosságok 
tucatjaival, bemutató-gazdasággal, lovagvárral, a Katica-tóval és 200 
vendégágg�al – várja látogatóit.

Polgármesteri Hivatal 
7477 Patca, Fő u. 9. Tel.: 82/712-070, info@patca.hu

Patca

Vadgazdálkodási Tájközpont Bőszénfa

A Katica Tan�a eg� igazi él-
mén�paradicsom, amel� 
egész évben remek szórako-
zási, tanulási, aktív pihenési 
lehetőséget n�újt kicsiknek és 
nag�oknak eg�aránt. A tucat-
n�i kül- és beltéri játszóalkal-
matosság közül kiemelkedik 
Közép-Európa legnag�obb 

száraz, fedett, óriás csúszdaparkja és a többszintes felnőtt és g�erek játszó-
labirintus, amel�et több generáció eg�ütt élvezhet. A középkori palánkvár 
és Európa második legnag�obb működő hajítógépe igazi időutazásra csá-
bítanak. A szabadtéri kikapcsolódás kedvelői számára a pedálos gokartok, 
az óriáslabirintus, a kézi kompok, a pontonhíd, a vízi járgán�ok és az ugráló 
dombok n�újtanak felejthetetlen élmén�t. Megújult állatsimogatónkban 
barátságos körn�ezetben állatkáink még közelebb kerülhetnek látogató-
inkhoz. Az egész családnak garantált szórakozást n�újt a habszivacs löve-
dékkel működő Telibe-Találda, és az eg�edülálló 3 pál�ás kültéri Szélvész 
csúszda. Világszínvonalú vizes játszóterünk a Vízi Park n�újt en�hülést min-
denkinek a nag� melegben. Fol�amatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat, 
minden évben valami újdonsággal várjuk látogatóinkat. 

2018 áprilisában eg� páratlan beltéri játszóházzal gazdagodtunk, mel�ben 
Látogatóink kipróbálhatják 12 mászófalon üg�ességüket, a mini bowling 
pál�án hatalmas versen�eket n�erhetnek, ugrószőn�egeinken az egész 
család ledolgozhatja a vasárnapi ebédet. Akik eg� kis szellemi tornára vág�-
nak, számos erre alkalmas játékot találhatnak Kalandbarlangunk galériáján.

A 2019-es év sem múlhat el nálunk újdonság nélkül! Megn�itottuk 420 
m hosszú elektromos versen�gokart pál�ánkat, mel�en 16 eg�üléses és 6 
kétüléses gokart várja a g�orsulás szerelmeseit! A pál�a a Katica Tan�a elve-
inek megfelelően, 100%-ban megújuló energiával működik, a napeleme-
ink által megtermelt energiát használjuk. Az elektromos versen�gokart az 
Élmén�központtól függetlenül is működik.

Eg�edülálló kínálatunkban vendégeink 50 féle programból választhatnak 
a kézművesség, a természetismeret, a hag�omán�őrzés és a gazdálkodás 
területén. Mindennapos tehénfejésre, állatsimogatásra, a játszóház, az 
öreg géppark, és a gokartpál�a használatára is lehetőség van. Hétvégente 
ken�eret és langallót dagasztunk majd sütünk, tematikus programokat kí-
nálunk, mel�ek a belépőjeg� váltásával igén�be vehetők. Szálláslehetőség 
114 fő részére adott turistaházainkban, illetve 48 férőhel�es, hangulatos fa-
házikókban a természet „közepén”. 6 apartman házunkban összesen 36 fő 
fér el. Kempingünkben 80 sátor felállítására van lehetőség. Éttermünkben 
ín�csiklandó ételekből választhatnak minden nap, hétvégenként gaszt-
ronómiai ajánlatokkal várjuk az éhes Vendégeket, és rendezvén�eket is 
vállalunk. A hangsúl�t a hag�omán�őrzésre, a körn�ezettudatosságra és a 
g�ermekszeretetre hel�ezve, hiszünk abban, hog� a tapasztalás a legjobb 
tanítómester! A g�ermekek szeretetéből fakadóan megteszünk mindent, 
hog� élhető körn�ezete leg�en unokáinknak is.

7477 Patca, Faluvég Tel.: 30/411-6002 info@katicatanya.hu
www.katicatanya.hu, www.kalandpark.hu, www.facebook.hu/katicatanya 
Nyitva tartás: április 4-től augusztus 31-ig 9-19 óráig.  
Az ettől eltérő időszak nyitva tartása a  
www.katicatanya.hu honlapon elérhető.
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Katica Tanya Élményközpont
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Kaposvártól mindössze 20 km-re, varázslatos hangulatú, erdővel 
borított dombok között megbújva található a csillagos égbolt szál-
lodája, a Hotel Kardosfa***. Az Eszterház�ak eg�kori vadászháza 
ma exkluzív és természetközeli szálloda, ami mindössze 48 férő-
hel�ével megőrizte barátságos, családias jellegét. N�ugodt szívvel 
ajánljuk mindenkinek, aki maga mögött szeretné hag�ni a nag�vá-

rosok n�üzsgését, hog� utá-
nozhatatlan atmoszférájú 
körn�ezetben kapcsolódjon 
ki. 

A zselici rengetegben le-
hetőség van g�alogos és 
kerékpáros túrák megtar-
tására, a szálloda wellness 
részlegében úszómedence, 
jacuzzi, finn- és infraszauna 
várja a vendégeket.

Éttermünk kínálatában felsorakoznak a zselici táj gasztronómiai 
értékei. Kon�hánk különleges fogásait hel�i alapan�agok és hel�i 
receptúrák felhasználásával készítjük. Séfjeink specialitásai a vadé-
telek és a szezonális n�ersan�agokból összeállított, eg�edi gaszt-
ronómiai ín�encségek. 

Elérhetőségek: Hotel Kardosfa***  
7477 Zselickisfalud 064/1 hrsz  
Tel: 82/505-190; 30/ 204 7278;  
info@kardosfa.hu;  
www.kardosfa.hu;  
Nyitva egész évben

A Kaposvárhoz kö-
zeli Zselici Csillag-
parkban nappali és 
éjszakai távcsöves 
bemutatók és ve-
zetett erdei túrák, 
planetárium, mete-
oritokat, valamint 

a somog�i erdők növén�- és állatvilágát be-
mutató kiállítások és foglalkozások várják a ki-
rándulókat. A csillagvizsgáló mellett található 
25 méter magas kilátóban a csodálatos zselici 
panorámában g�ön�örködhetnek a látoga-
tók. A komplexum, a térségben található 8 tú-
raútvonal, amel�ek kerékpárral és g�alogosan 
is bejárhatóak, az öt pihenőpont és a Ropo-
l�i-tó körn�éke egész napos kikapcsolódásra 
ad lehetőséget az ide látogatóknak.

A SEFAG Zrt. a kaposvári 
székhel�ű Erdők Háza 
Látogatóközpont kiala-
kításával közelebb hoz-
za az erdők kincseit az 
erdő és élővilága iránt 
érdeklődők részére. Az 
interaktív kiállítóterek-
ben  az óvodás- és isko-
lás korú g�ermekek, csa-
ládok, turisták, az erdő rejtekei és csodái között barangolhatnak. 
Eközben az erdő élővilágáról, az erdőben zajló munkálatokról, az 
erdész, vadász hivatásról - interaktív játékok és információs tablók, 
valamint izgalmas és hasznos foglalkozások, előadások segítségé-
vel szerezhetnek ismereteket kicsik és nag�ok eg�aránt.

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.GPS koordináták: É: 46°21’30”  
K: 17°47’43”tel: 82/505-176, 82/ 505-175, 
www.somogyierdokhaza.hu 
e-mail: info@somogyierdokhaza.hu

Elérhetőség: SEFAG Zrt. Zselici Csillagpark
7477 Zselickisfalud külterület, Tel.: 82/505-180, 30/190-7360
info@zselicicsillagpark.hu; www.zselicicsillagpark.hu

Hotel Kardosfa – A Csillagos égbolt szállodája Zselici Csillagpark –Somogy égboltja

Erdők Háza – karnyújtásnyira a somogyi erdő
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A szálloda Kaposvár 
főterén található. A 80 
hotelszoba mindeg�ike 
televízióval, telefonnal, 
minibárral, fürdőszobá-
val felszerelt. A vendé-
gek kén�elmét lift, szolá-
rium, étterem, kávéház 
és hangulatos terasz 
szolgálja. A hotelhez sa-

ját, őrzött parkolóház tartozik. Rendezvén�termeik ideálisak kisebb 
és nag�obb létszámú privát és céges rendezvén�ek szervezésére. A 
rendezvén�hez kapcsolódó valamenn�i technikai lehetőség meg-
oldható. Wifi a hotel egész területén elérhető. Cateringet külső hel�-
színre is vállalunk! Bővebb információ a weboldalukon található.

7400 Kaposvár, Ady E. u. 2. (Kossuth tér)  
Tel.: 82/510-279, 30/956-6144, info@kaposhotel.hu  
www.kaposhotel.hu, www.facebook.com/kaposhotel/

26

Somog�ország szívé-
ben Kaposmérőben 
található, a méltán hí-
res zselici dombságtól 
néhán� kilométerre.

Éttermünk hag�o-
mán�őrző csárda 
jelleggel büszkélke-
dik, amit az étlapon 

szereplő ételek is tükröznek. Többféle tradicionális és exkluzív me-
nüsorral állunk rendelkezésükre. Az ételek kiválóságát garantálja, 
hog� letisztult, rég elfeledett recepteket, technológiákat alkalma-
zunk. Ízeinkben felfedezni vélheti nag�mama főztjét. A kiváló éte-
lek mellett, saját főzésű pálinkával és híres mag�ar pincészetekből 
származó borokkal tesszük teljessé a nálunk eltöltött időt. Fogadónk 
nég� apartmanházból áll, 16 férőhel�es, falusi hangulatban beren-
dezett szobákkal. Minden apartmanban kettő hálószoba található 
saját fürdőszobával, közös kon�hával és nappalival.

7521 Kaposmérő, Rákóczi utca 9.  
Szállás/Asztalfoglalás: 82/ 686-400
E-mail: kassai.fogado@gmail.com 
www.facebook.hu/kassaifogado  •  www.kassaifogado.hu

27

Hotel Kapos***

Kassai Fogadó

Krisna-völg� eg� békés sziget a rohanó hétköznapok tengerén, a 
Balatontól mindössze 30 kilométerre, Kaposvár és Fon�ód között 
félúton hel�ezkedik el.  Az Európában is eg�edülálló Indiai Kultu-
rális Központ és Biofarm számos kikapcsolódási lehetőséget kínál 
minden korosztál� számára. 

Mivel gazdagodhatnak a Krisna-völg�be látogatók? 

Minden kedves kirán-
dulni vág�ót sok szere-
tettel várunk impozáns, 
festmén�ekben és dom-
borművekben gazdag 
szentél�ünkben, ahova 
szerzeteseink kalauzolják 
el önöket, választ adva 
kérdéseikre.  Kirándulást 
tehetnek a szent hel�ek-
kel, tavakkal tűzdelt botanikus kertünkben, biokertészetünkben, 
meglátogathatják tehénvédelmi központunkat. 

A hel�i Govinda, vegetáriánus étteremben fog�aszthatnak hag�o-
mán�os indiai fogásokat, ajándékboltunkban pedig vásárolhat-
nak hel�i készítésű termékeket, indiai emléktárg�akat. Csoportos 
jelentkezések esetén kulturális, zenei, táncos, vag� akár gasztro-

nómiai program, öko túra, kertészeti kör-
bevezetés, ökrös szekerezés és számos 
eg�éb kikapcsolódási lehetőség közül 
válogathatnak az érdeklődők. 

Az év során számos nevezetes nap ke-
rül megrendezésre a Krisna-völg�ben, 
mel�eken eg�éb kikapcsolódási lehető-
ségekkel is találkozhatnak. A völg� leg-
nag�obb esemén�e az évente júliusban 
megrendezésre kerülő Krisna-völg�i 
Búcsú, mel�ről bővebb információt a  

bucsu.krisnavolg�.hu oldalon talál. 

8699 Somogyvámos, Fő u. 38. Tel.: 30/436-3900
info@krisnavolgy.hu, www.krisnavolgy.hu
Nyitva tartás: egész évben 10-17 óráig

28

Krisna-völgy (Somogyvámos)
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1760-70 között épült műemlék épület, amel�ben Dorfmeister 
(más írásmódban Dorffmaister) freskók és barokk enteriőr tekint-
hető meg. A szakszerű hel�reállítást 2013-ban Europa Nostra díjjal 
ismerték el. Az épületeg�üttest, mint rendezvén�hel�színt ajánljuk 
fig�elmükbe. A mellette álló Magtárban közösségi tér, szálláshel� 
és vendégszobák állnak rendelkezésre. Látogatás: előzetes telefo-
nos bejelentkezéssel.

7443 Alsóbogát, Vörösmarty u. 47.,  
Tel.: 30/653-2201, www.alsobogat.com    

30

Alsóbogáti Kiskastély

Irodánk a Kaposvár és a Zselic vidéke  
TDM Egyesület turisztikai irodája, az 
országos Tourinform hálózat tagja. 

Ízelítő sokrétű szolgáltatás kínálatunkból:
•  Turisztikai és általános információn�újtás Kaposvárról és körn�é-

kéről, a Zselic vidékéről, Mag�arországról: belföldi szálláshel�ek-
ről, látnivalókról, rendezvén�ekről, programokról (kiadván�ok, 
szálláskatalógusok, esemén� naptárak).

•  Belépőjeg�ek értékesítése hel�i és körn�ékbeli rendezvén�ekre, 
koncertekre, valamint számos internetes jeg�értékesítő hálózat 
tagjaként (www.jeg�.hu; www.jeg�mester.hu; www.eventim.hu; 
www.ticketportal.hu; www.n�itottakademia.hu) jeg�vásárlási le-
hetőség mag�arországi és határon túli programokra is.

•  Belvárosi városnéző séták idegenvezetővel vag� audio-guide 
igén�bevételével

•  Kerékpár kölcsönzés
•  Ajándéktárg�ak, kön�vek, tollak, képeslapok, hel�i kézműves ter-

mékek értékesítése.
•  Hungar� Card kárt�ák értékesítése.
•  Kaposvár Kárt�a teljes körű üg�intézése.
•  Az iroda akadál�mentes bejárattal, mosdóval és indukciós hu-

rokkal rendelkezik. Városnézéshez audio-guide-ot, Braille írásos 
térképet tudunk biztosítani. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
7400 Kaposvár, Fő u. 8. Tel.: 82/512-921 
kaposvar@tourinform.hu; www.tourinformkaposvar.hu;  
www.jartalmaritt.hu; www.facebook.com/tourinformkaposvar/
N�itva tartás:
június 15 - augusztus 31.: H-P 9.00-18.00, Szo.-V 9.00-14.00
szeptember 1 – június 14.: H-P 9.00-17.00, Szo.: 9.00-14.00

A Madár- és Élmén�park 2010 
márciusában n�ílt meg Bárdud-
varnok festői szépségű kiste-
lepülés részén, Zsippón. Az él-
mén�park 2,5 hektáros. Területén 
Somog�ban eg�edülálló 1,5 ha-
os arborétumot találunk. Közel 
100 fajta madarat, köztük pávát, 

számtalan galamb és t�úkfajtát, papagájokat, vízi szárn�asokat és 
eg�éb érdekes madarakat láthatunk. 

Parasztházunkban megcsodálhatja a paraszti élet tárg�ait, ruháit, 
képeit. A pajtánkban bepillantást n�erhet a régmúlt földművelés 
eszközeibe és termékek feldolgozásába. A park színfoltjai a szökő-
kút, a kilátó, az indiánsátor és a számtalan n�íló virág, a sokféle 
örökzöld, lombhullató bokor és fa. 

Újdonságunk a kb. 50 m2-es növén�ház, mel�ben golgoták, télálló 
fuksziák, enciánok, szobahársak és más különleges növén�ek talál-
hatóak. Közel 120 fajta növén�ből vásárolhat kedvére, ill. postán 
is rendelhet. A látnivalók megtekintése és a növén�házi látoga-
tás után pónilovainkkal, szamarainkkal barátkozhat. Növén�eink 
megtekinthetőek a https://zsippo-kerteszet.hu honlapon.

7478 Bárdudvarnok, Zsippó 50. Tel.: 30/517-7430, 82/713-089  
zsipposzepe@citromail.hu, http://zsipposzepe.fw.hu. 
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Madár- és Élménypark – Zsippó Tourinform iroda
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2020. február 7-9.
Kaposvári Farsang - Dorottya Napok – 
Kaposvár Dombjai Farsangi Félmaraton

A rendezvén� elűzi a telet, feleleveníti a farsangi népszokásokat, és 
évről-évre férjet keres Csokonai vígeposzából Dorott�a kisasszon�nak. 
A farsanghoz kapcsolódva kerül megrendezésre a „Kaposvár dombjai 
félmaraton”, mel� a belvárosból indul, öt dombot érint, 320 m szinte-
melkedéssel, 21,1 km-es távon. 
Információ: Eg�üd Árpád Kulturális Központ, titkarsag@eg�udkaposvar.hu
Tel.:  82/512-228, www.eg�udkaposvar.hu, www.kaposvardombjai.hu 

2020. tavasz (virágzástól függően)
Nárcisz Ünnep a Rippl-Rónai Emlékháznál – Kaposvár

Az emlékház ősparkjának fái alatt közel 20 000 db nárciszhag�ma várja, 
hog� a tavasz első napsugarai előcsalogassák a sárga és a fehér több 
száz árn�alatában pompázó tengern�i virágot. Számos program várja 
a látogatókat.
Információ: Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont 
Tel.: 82/510-049, titkarsag@smmi.hu, http://ripplronaiemlekhaz.smmi.hu 

2020. március 30 – április 5.
X. Kaposvári ASSITEJ Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé 

Információ: Csik� Gergel� Színház Jeg�iroda, Tel.: 82/511-207, 511-208

2020. május 29 - június 1.
Pünkösdi Wellness az Igali-Gyógyfürdőben 

Látogasson el Pünkösdkor is Igalba és töltse az Igali-G�óg�fürdőben 
az év eg�ik legkedveltebb hosszú hétvégéjét. A kén�eztető fürdőzés 
mellett g�ermekprogramokkal, sztárfellépőkkel, zenés medence par-
tival várják a vendégeket.
Információ: Igali G�óg�fürdő, Tel.: 82/573-058, 82/573-059,  
g�og�furdo@igal.hu, www.igal.hu

2020. május 28 – 31.
Rippl-Rónai Fesztivál – Kaposvár
Igazi párizsi hangulatot idé-
ző, bohém művészneg�eddé 
alakul át a kaposvári belváros. 
A kaposváriak kedvenc fesz-
tiválja a város legjelentősebb 
összművészeti rendezvén�e. 
Varázsát a remek kiállítások, 
koncertek, és a mediterrán hangulat határozza meg.
Információ: Eg�üd Árpád Kulturális Központ Tel.: 82/512-228,  
www.eg�udkaposvar.hu, www.ripplfeszt.hu, titkarsag@eg�udkaposvar.hu

2020. május 31.
Horgászmajális, Deseda - tó
A Deseda - tavi Horgászmajáli-
son többféle kategóriában ne-
vezhetnek horgászversen�re 
az érdeklődő családok és g�er-
mekek. A g�erekeket ugrálóvár 
és üg�ességi játékok, a felnőt-
teket ultiversen� is várja.
Információ: Kaposvári Sporthorgász Eg�esület
Tel.: 20/4157-538, 82/411-876, kaposhorg@gmail.com, www.deseda.hu 

2020. július, csütörtöki napokon
Kaposvári Nyári Színházi Esték
A N�ári Színházi Esték Kapos-
vár n�ári kulturális kínálatának 
vonzó rendezvén�sorozatává 
nőtte ki magát. Az előadások 
hel�színe a Szivárván� Kultúr-
palota és a Vigasságok tere.
Információ: Eg�üd Árpád Kultu-
rális Központ, Tel.: 82/512-228,  
www.eg�udkaposvar.hu
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2020. július 2-8.
Nemzetközi Ifjúsági Futball Fesztivál – Kaposvár 
A világ minden tájáról közel kétszáz, 8-18 éves kor-
osztál�ú csapat érkezik. A versen�ek párhuzamosan 
zajlanak, és méltók az igazi világbajnoksághoz!
Információ: Youth Sports Festivals Group Kft.
Tel.: +36 20/285-8040 (angol és német),  
+36 20/315-0922  (orosz)
info@�outhfootballfestival.org, www.�outhfootballfestival.org 

2020. július 10-12.
Igali Fürdő Napok

A gondtalan fürdőzés mellett színes színpadi programok, ing�enes 
esti koncertek, tánc és divatbemutató, vizes vetélkedő és vidámpark 
várja az érdeklődőket.
Információ: Igali G�óg�fürdő
Tel.: 82/573-058, 82/573-059, g�og�furdo@igal.hu, www.igal.hu

2020. július 17-19.
Krisna-völgyi Búcsú – Somogyvámos 
Az elbűvölő, füst- és alkoholmentes, család-
barát körn�ezetben, változatos program-
jaival a Búcsú minden korosztál�nak mara-
dandó élmén�t jelent. Kiemelkedő esemén� 
a védikus-indiai esküvő, amel�re a leendő 
párok az érdeklődőket szeretettel várják.
Információ: Krisna-völg�
Tel.: 30/4363-900,  bucsu.krisnavolg�.hu, 
info@krisnavolg�.hu 

2020. augusztus
Augusztusi “hullócsillag” túra - Jönnek a Perseidák!
Zselici éjszakai túra során meg-
ismerkedhetnek Mag�arország 
eg�ik legtisztább, fén�szenn�e-
zéstől majdnem mentes csilla-
gos égboltjával, a n�ári csillag-
képekkel és a leglátván�osabb 
objektumokkal. A kb. 5 kilomé-
teres túra a Perseida meteorraj 
maximumának idejére esik. A túra kb. 5 kilométeres. A túra a Perseida me-
teorraj maximumának idejére esik. Előzetes bejelentkezés szükséges.
Információ: Sefag Zrt. Zselici Csillagpark
Tel: 82/505-180, info@zselicicsillagpark.hu, www.zselicicsillagpark.hu

2020. augusztus 13-19.
Kaposfest – Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál

A Kaposfest koncertjein a világ élvonalába tartozó előadóművészek 
lépnek fel, a produkciók zsúfolásig telt házzal zajlanak.
Információ: www.kaposfest.hu, info@kaposfest.hu 

2020. augusztus 20-23.
Igali Strand Fesztivál

A fürdővendégek körében az eg�ik legnépszerűbb n�ári rendezvé-
n�en, az Igali Strand Fesztiválon a gondtalan strandolás mellett színes 
színpadi programokkal, sztárvendégekkel, szinkronúszó bemutatóval,  
vizes vetélkedővel, éjszakai fürdőzéssel és eg� látván�os (medencék-
ből is nézhető) tűzijátékkal várnak minden kedves érdeklődőt!  
Információ: Igali G�óg�fürdő
Tel.: 82/573-058, 82/573-059, g�og�furdo@igal.hu, www.igal.hu

2020. augusztus
Kaposvári Vágta, a Nemzeti Vágta Előfutama 
Kaposvár a kezdetektől részt 
vesz a budapesti Nemzeti Vág-
tán, és 2012 óta rendezik meg 
a kaposvári elődöntőt, ahol 
huszárok, somog�i bet�árok és 
eg�éb hag�omán�őrző csopor-
tok színesítik a programot.
Információ: Kecelheg�i  
Lovassport Közhasznú Eg�esület  
Tel.: 30/216-8528, 82/424-381, 
meistro@t-online.hu,  
www.meistro.hu 
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2020. szeptember 4-6.
Miénk a város  
Fesztivál – Kaposvár
Bor- és gasztrofesztivál 
Kaposvár belvárosában 
igén�es programokkal, 
sok zenével.
Információ:  
Eg�üd Árpád Kulturális 
Központ, Tel.: 82/512-228,  
www.eg�udkaposvar.hu  
titkarsag@eg�udkaposvar.hu

2020. szeptember
Szarvasbőgés hallgató túrák - Bőszénfai Szarvasfarm
Program: szarvasbőgés 
hallgatás, lovasfogatos 
vag� traktoros túrák, szar-
vasok simogatása, trófea 
kiállítás megtekintése. Ét-
kezési lehetőség a vadét-
teremben.
Információ: Kaposvári 
Eg�etem - Vadgazdálko-
dási Tájközpont
Tel.: 20/977-6289,  
dani.tunde@ke.hu,  
www.szarvasfarm.ke.hu 

2020. szeptember 11-13.
Kaposvári Állattenyésztési Napok - Kaposvár

A Lovasakadémia ad otthont az agrárium eg�ik meghatározó esemé-
n�ének, amel�en a szakmai és a civil közönséget ten�észállat kiállítás, 
szakmai fórumok, lovasbemutatók, vadaspark, kisállat simogató és szá-
mos családi program, koncert várja. 
Információ: Kaposvári Eg�etem, www.kan.ke.hu

2020. szeptember 18-19.
Kaposvári Mézfesztivál
A regionális méhészta-
lálkozó, a Mézlovagren-
dek felvonulása és min-
denfajta mézes-mázas 
kulináris élvezet mellett, 
mézvásár, méhészeti 
termékek vására, és 
méhészeti szakkiállítás 
is várja az érdeklődőket.
Információ: Zselici Mé-
hész Eg�esület
Tel.: 70/562 2054, 
30/993 5692,  
info@zselicimeheszek.hu, www.zselicimeheszek.hu 

2020. november
Szennai Hurkafesztivál 
A disznóvágás hag�omán�os 
időszakának kezdete a hurka-
töltés, hurkakötöző mesterek és 
n�ársdugó-versmondó poéták 
versen�e, ahol hag�omán�os, kü-
lönleges, frissen sült és hidegen 
fog�asztható hurkaféleségekkel 
találkozhat a látogató.
Információ:  
Szenna Polgármesteri Hivatala
Tel.: 82/584-024, www.szenna.hu  

2020. november 29 – december 20.
Kaposvári Advent

Az ünnepvárás idején betlehemes játékok, karácson�i koncertek, főként 
kézműves portékákból álló kirakodóvásár vonzza a főtérre az érdeklődőket.
Információ: Eg�üd Árpád Kulturális Központ
Tel.: 82/512-228, www.eg�udkaposvar.hu, titkarsag@eg�udkaposvar.hu 
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Autóbusz-közlekedés:
Helyi buszpályaudvar, Kaposvári Közlekedési Zrt.:  
Kaposvár, Áchim András u. 1., 
Tel.: 82/411-850, www.kaposbusz.hu
Ideiglenes távolsági buszpályaudvar:  
Kaposvár, Dr. Kaposváry György u.-Vásártéri út sarok 
Menetrendben Kvár. aut. áll. (Városliget) elnevezéssel szerepel.
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt., Tel.: 82/418-040  
www.volanbusz.hu
Menetrend-információ: www.menetrendek.hu

Autóklub – autómentő:
Tel.: 188 (minden hálózatból hívható)

Állatorvos:
EB-Rehab Állatorvosi Rendelő, Füredi u 82., +36 82/310-757.  
Nyitva: H-P: 8-20 óra, hétvégén 8-19 óra
Dr. Gippert Róbert: Hunyadi utca 5. Tel.: 82/416-714
Auvet Pharma, Dombóvári út 3., Tel.: 30/475-4225,  
varoskapu.allatorvos@gmail.com, www.auvetpharma.hu,  
Nyitva: H-P 9-12 és 16-19 óra, szombat 9-11 óra

Bank:
Budapest Bank: Kaposvár, Fő u. 3. 
CIB Bank: Fő u. 13. Tel.: 82/ 529-090;  
ATM: Bereczk Sándor utca 2. (LIDL Áruház)
Erste Bank: Fő u. 2. Tel.: 40/222-221; ATM: Teleki utca 15. 
FHB Bank: Fő u. 51. Tel.: 82/529 241
K&H Bank: Széchenyi tér 8. Tel.: 82/528 900 
MKB Bank: Széchenyi tér 7. Tel.: 40/333-666 
OTP Bank: Széchenyi tér 2. Tel.: 40/366-388;  
Honvéd utca 55. Tel.: 40/366-388
ATM: Berzsenyi u 11. (McDonalds), Berzsenyi u 13. (Tesco),  
Kossuth tér 1 (Polgármesteri Hivatal), Tallián Gyula u 20-32. (Kórház), 
Guba Sándor u. 40. (Kaposvári Egyetem)
Raiffeisen Bank: Kaposvár Plaza, Berzsenyi D. út 1-3. Tel.: 40/48-48-48 
Unicredit Bank: Dózsa György u. 1. Tel.: 40-50-40-50; ATM: Berzsenyi u. 13
Sberbank: Fő utca 30. Tel.: 82/529-360

Benzinkút:
ENVI (diszkont): Füredi út 99. (Praktiker parkolója)
Magán: Toponári út 2. • Jutai út 26/a • Raktár u. 5. 
MOL: Füredi út 180. • Kanizsai út. • Guba Sándor u. 
OMV: Áchim A. u. • Füredi út
SHELL: Berzsenyi u.

Evangélikus istentisztelet:
Evangélikus templom: Kaposvár, Kossuth L. u. 39.  
Minden vasárnap: 10.00

Fagyizó:
Neu Olasz Fagyizó: Rippl-Rónai tér 2.
Centrum Fagyizó: Ady Endre utca 1.
Levendula Kézműves Fagylaltozó (szezonális): Ady Endre u. 8.

Év közben tematikus  
hétvégékkel, folyamatos  

programokkal várják Önöket:
(Bővebb tájékoztatás a szolgáltatóknál) 

Zselici Csillagpark:  
Csillagászat mindenkinek, esti távcsöves programok, nappali 
természetismereti túrák.  
Előzetes bejelentkezés szükséges.

Információ: Sefag Zrt. Zselici Csillagpark
Tel: 82/505-180, info@zselicicsillagpark.hu,  
www.zselicicsillagpark.hu 

Virágfürdő:  
Szaunaszeánszok, éjszakai fürdőzések.

Információ: Virágfürdő, Kaposvár
Tel.: 82/321-044, info@viragfurdo.hu, http://www.virágfürdő.hu

Igali Gyógyfürdő:  
Tematikus – zenés és gasztro hétvégék.

Információ: Igali Gyógyfürdő
Tel.: 82/573-058, 82/573-059,  
gyogyfurdo@igal.hu, www.igal.hu

Katica Tanya:  
Minden hétvégén színes, tematikus programok várják az  
érdeklődőket.

Információ: Katica Tanya
Tel.: 30/411-6002, info@katicatanya.hu, www.katicatanya.hu 

Szennai Skanzen: 
Ünnepi alkalmak köré csoportosított valamint hag�omán�őrző 
programok.

Információ: Szennai Skanzen
Tel.: 82/584-013, 30/894-7269, www.szennai.skanzen.hu

Bőszénfai Szarvasfarm:  
Tematikus hétvégék.

Információ: Kaposvári Egyetem - Vadgazdálkodási Tájközpont
Tel.: 20/977-6289, dani.tunde@ke.hu, www.szarvasfarm.ke.hu

Meteor TTE:  
Élmén�túrák, „G�alogolj az egészségedért” túrák, teljesítmén�tú-
rák sokasága várja egész évben az érdeklődőket.

Információ: Meteor Természetbarát Turista Egyesület,  
meteor.tte.kaposvar@gmail.com, www.meteor-kaposvar.hu 
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Horgászbolt, horgászjegy árusítás:
Kaposvári Sporthorgász Egyesület, Berzsenyi Dániel u. 28-30.; 
T: +36 82 411-876; Ny: 8-17 óra (ebédidő: 12-13 óra között)
Teleki Horgászbolt: Teleki udvar
Kapos Horgász Centrum: Füredi út 53.
Zalai Horgászbolt: Baross Gábor utca 23.
Pékó Béla Horgászboltja: Kaposfüred, Pavilon sor 4.
Temerin Trade Bt, Toponár, Toponári út 33.
Tourinform Iroda, Fő u.8.

Izraelita istentisztelet:
Kaposvári Zsidó Imaház: Kaposvár, Berzsenyi u. 14. • Tel.: 82/420-288

Játszóterek:
Berzsenyi park, Városliget, Vaszary Park

Kávézó
Kapos Kávézó: Kossuth tér • Eleven Kultúrbisztró: Ady Endre utca 10.
Gard’Ann Cukrászda: Fő u. 4.
Egy2 Kávézó: Fő u. 7.

Kerékpárkölcsönző:
Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület – Tourinform-Kaposvár: 
Fő u. 8. Tel.: 82/512-921
Fekete István Látogatóközpont: Kaposvár-Toponár, Deseda part.  
Tel.: 30/869-6051
Katica Tanya, Patca: Tel: 30/411-6002
Hotel Kardosfa***: Tel.: 82/712-378, 82/712-016

Kórház és gyógyszertár, sürgősségi betegellátás: 
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: Tel.: 82/501-300, 80/204-839
Szigethy-Gyula János Gyógyszertár: Tallián Gy. u. 20-32. Tel.: 82/511-345

Könyvtár:
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár: Csokonai u. 4. Tel.: 82/527-350

Étterem (egyénileg vagy csoportoknak is)
Corner Étterem: Bajcsy-Zsilinszky utca 2.; (82) 526 326
Kapos Étterem: Kossuth tér; 06 82/510-279
Kassai Fogadó: Kaposmérő, Rákóczi u. 9.; 82/686-400

Mozi:
KULTIK - Kaposvár Pláza: Berzsenyi u. 1-3. Tel.: 82/950-273
Szivárvány Kultúrpalota: Noszlopy u. 1. Tel.: 82/510-892,  
szivarvany.egyudkaposvar.hu

Múzeum:
Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum: Fő u. 10.  
Tel.: 82/314-011; 30/869-6056; www.smmi.hu
Rippl-Rónai Emlékmúzeum (Róma villa): Fodor József utca 35.  
Tel.: 82/510-049
Fekete István Látogatóközpont: Kaposvár-Toponár, Deseda part.  
Tel.: 30/869-6051
Szentjakabi Bencés Apátság Romkert: Kaposvár-Kaposszentjakab, 
Várdomb u. 1. Tel.: 20/382-1769;  
Felújítás alatt, jelenleg nem látogatható.
Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény:
Szenna, Rákóczi F. u. 2. Tel.: 82/584-013; 30/894-7269

Múzeum:
Kaposfüredi Galéria és Szoborpark: Kaposvár-Kaposfüred, Kisközi u. 63. 
Tel.: 82/425-410. Előzetes bejelentkezés alapján látogatható. 
Vaszary Képtár: Nagy Imre tér 2., Agóra 1. emeletén. 
Tel.: 82/512-228
Takáts Gyula Emlékház: Kaposvár, Kovács-Sebestény Gyula u. 9.  
Tel.: 20/233-0735, berzsenyitarsasag@somogy.hu.

Művelődési ház:
Együd Árpád Kulturális Központ - Agóra: Kaposvár, Nagy Imre tér 2. 
Tel.: 82/512-228, www.egyudkaposvar.hu

Parkolás a belvároshoz közel:
Ingyenes parkolás: Kaposvár Plaza parkolója – akár autóbuszoknak 
is (vagy mellette OBI, TESCO)
Fizetős parkolók: (I-es övezetben 265 ft/percdíj): 
Somogy parkoló (Irányi Dániel utca 2.)
OTP tömbbelső (Széchenyi tér) 
Városháza utca déli parkoló (Városháza utca)

Pénzváltó:
Corner Trade: Fő u. 12.
IBUSZ – Széchenyi tér 8. (Dorottya ház)
Exclusive Change: Kaposvár Pláza: Berzsenyi u. 1-3.,  
Tesco: Berzsenyi u. 13., Hotel Dorottya****: Széchenyi tér 8. a Fő utca 
felől, Corso Bevásárlóközpont: Áchim A. u. 4.
Correct Change, Berzsenyi u. 2. (Ady Endre utcai épületszakasz)

Piac:
Kaposvár, Baross G. u. 5-13. Nyitva: hétfő kivételével minden nap 6 órától

Postahivatal:
Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 15.
Képeslapot a Tourinform Irodában is vásárolhat.

Római katolikus szentmise:
Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia: Kossuth tér 3. 
Hétköznapokon: 7.15 és 18.00 órakor. Vasárnap, délelőtt 7.30, 9.00 és 
10.30, este 18.00 órakor.

Református istentisztelet:
Református templom: Kossuth L. u. 23.  
Minden vasárnap: 9.00, 10.00, 18.00 (nyáron).

Rendőrség:
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság: Szent Imre u. 14/c Tel.: 82/502-700
Kaposvári Rendőr-főkapitányság: Szent Imre u. 12. Tel.: 82/502-700

Sport:
Kaposvári sportcsarnok – Kaposvári Sportközpont és Sportiskola: 
Arany János u. 97. Tel.: 82/527-690
Kaposvári Jégcsarnok: Zaranyi u. 1. Tel.: 82/311-800
Kaposvári Élmény-, Wellness- és Gyógyfürdő: Csik Ferenc sétány 1. 
Tel.: 82/321-044
Kaposvár Aréna: Arany János u. 97. Tel.: 82/527-690
Kaposvári Egyetem: Pannon Lovasakadémia, Guba S. u. 40. 
Meistro Lovastanya: Keceli bejáró Tel.: 82/424-381, 30/216-8528 
Városliget – szabadtéri sporteszközök 
Deseda – szabadtéri sporteszközök
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Színház:

Csiky Gergely Színház: Rákóczi tér 1. 
Jegyiroda: tel.: 82/511-207, 82/511-208

Szivárvány Kultúrpalota: Noszlopy G. u. 1. Tel.: 82/510-892, 510-893,  
szivarvany.egyudkaposvar.hu

Szuvenír

Tourinform Iroda: Fő utca 8., Tel.: 82/512-921

Taxiállomás:

Vasútállomás: Baross Gábor u.

Kaposi Mór Oktató Kórház: Tallián Gy. u.

Noszlopy u. • Honvéd u. 63. 

Tel.: Kapos Taxi: 82/488-888, 82/777-777

Turista egyesület:

Meteor Természetbarát Turista Egyesület:

Iroda: 7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 16.; (szerda 15:00 - 18:00)  
www.meteor-kaposvar.hu

Természetvédő Turisták Somogyért Egyesület: www.turistak.hu

Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete: Csokonai u. 1.  
www.termeszetbaratok.gportal.hu, tel.: 30/581-6353,  
mr.szep.jozsef@gmail.com

Zöldpont Életmódklub: Szent Imre u. 14. Tel.: 20/419-6764,  
zpkvar@gmail.com, www.zpkap.hu

Tűzoltóság:

Somogy Megyei Parancsnokság: Somssich P. u. 7. Tel.: 105

Vadászbolt:

SEFAG Vadászbolt: Berzsenyi u. 2. Tel.: 82/317-644

Vasúti közlekedés:

Kaposvár vasútállomás, ahonnan Budapest, Fonyód, Nagykanizsa 
érhető el rendszeres járatokkal. Baross G. u. 2. 
Menetrend információk: www.mav-start.hu

Tel.: belföldről: 40/49-49-49, külföldről: 1/44-444-99

Vásár: Vásártér: Vásártéri út, minden vasárnap – bolhapiac is!

Vendéginformációk, kirándulások, idegenvezetés:  
Tourinform-Kaposvár (a Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület 
turisztikai irodája) Kaposvár, Fő u. 8. 

Tel.: 82/512-921, kaposvar@tourinform.hu, 
 www.tourinformkaposvar.hu.

Nyitva tartás: szeptember 1-jétől június 14-ig, h-p: 9–17 óra, szo: 9–14 óra; 
június 15-től augusztus 31-ig, h-p: 9–18 óra, szo: 9–14 óra, v: 9–14 óra.


