KAPOSVÁR ÉS A ZSELIC TURISZTIKAI
HÍRLEVELE
XVIII. évf. 12. szám, 2022. december

1. „SZÁMON KÉRÜNK, MERT SZÁMOT KÉRÜNK!” - ADVENTI VÁROSISMERETI JÁTÉK
Kalandos esti városismereti kvízre hívjuk a játékos
kedvű kaposváriakat: családokat, gyermekeket és
felnőtteket az adventi időszakban.
Várjuk szeretettel az érdeklődőket a Tourinform irodában,
ahol megkapják a feladatlapot, menetlevelet.
A városismereti kvíz a belvárosban lévő épületek,
emléktáblák, szobrok alapos megfigyeléséhez kötődik és
most minden esetben számokat keresünk, számok mentén
haladunk.
Időpontok: 2022. december 7., december 14.,
(szerdánként) 17:00 órakor.
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a kaposvar@tourinform.hu címen vagy a 06 82/512-921-es telefonszámon lehetséges.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Tourinform irodában (7400 Kaposvár, Fő u. 1.)

2. LA PERGOLA PANZIÓ „AZ ÉV HOTELE” C. MŰSORBAN (2022.12.04.)
Az Év Hotele Közönségszavazás Magyarország egyetlen
televíziós szállodatesztelő versenye, melyet idén ötödik
alkalommal rendeztek meg.
A kaposvári La Pergola Panzió és Csapata is bemutatkozik és versenybe száll „Az Év Hotele” címért az RTL
műsorában, mely 2022. december 4-én, vasárnap 10:30
órakor tekinthető meg.
Szavazni a https://azevhotele.hu/ oldalon lehet és
érdemes, hiszen a szavazókat nyeremények is várják.
Fotó: https://www.facebook.com/profile.php?id=100036617145248

Bővebb információ a műsorról: https://hu-hu.facebook.com/azevhotele/
„Mediterrán kikapcsolódás Kaposváron a belváros szívében”
Információ a La Pergola Panzióról: https://www.pergolahaz.hu/
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3. DECEMBERBEN IS FOLYTATÓDIK A KAPOSVÁR KÁRTYA ÉRVÉNYESÍTÉS
Immár hagyományosan 2022. november elején elkezdődött a
Kaposvár Kártyák 2023-as naptári évre történő
megújítása a Tourinform irodában, mely 2022. tavaszától
új helyen, a Fő u.1. szám alatt várja az érdeklődőket.
Nem kell messzire menni - az iroda pár lépésnyire található a
korábbi székhelyétől, a Kossuth tér és a Nagyboldogasszony
székesegyház szomszédságában, a volt Csokonai Fogadó
egykori épületében, a Dorottya-házban. Jobbról a korábbi Budapest Bank (most MKB Bank) határolja,
míg szemközti szomszédja a Gard’Ann Cukrászda.
További információ:
Tourinform Kaposvár, 7400 Kaposvár, Fő u. 1., Tel.: 82/512-921, kaposvar@tourinform.hu
Nyitva tartás: hétfő – péntek: 9.00-17.00, szombat: 9.00-14.00, ebédszünet: 12:00-12:30

4. KAPOSVÁRI ÉS ZSELICI PROGRAMSZEMEZGETŐ
KAPOSVÁRI ADVENT
Lapozható online programfüzet:
https://issuu.com/kulturakaposvar/docs/adventi_programfuzet_final2

2

LETÖLTHETŐ DECEMBER HAVI RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLÓ:
https://www.tourinformkaposvar.hu/dox/hirlevel286.pdf
Kaposvár és környéke, a Zselic aktuális programleírásait, valamint a szerkesztés lezárása után
utólag beérkező programokat honlapunkon, a www.tourinformkaposvar.hu oldal
rendezvény naptárában és Facebook oldalunkon https://www.facebook.com/tourinformkaposvar
tesszük közzé folyamatosan.

A szervezők a program- és az időpont változtatás jogát fenntartják!
Turisztikai információ:

Tourinform Kaposvár, 7400 Kaposvár, Fő u. 1., Tel.: 82/512-921, kaposvar@tourinform.hu
https://www.facebook.com/tourinformkaposvar, www.tourinformkaposvar.hu
Nyitva tartás (09.01 – 06.14.): hétfő – péntek: 9.00-17.00, szombat: 9.00-14.00
Szívesen látjuk, térjen be hozzánk!
Mentse a fájlokat és az erdőket! Csak akkor nyomtasson, ha tényleg szükséges!
Hírlevél feliratkozás / leiratkozás rövid e-mail üzenetben lehetséges, név és e-mail cím
megadásával a kaposvar@tourinform.hu e-mail címen.
Szerkesztés lezárva: 2022. december 3.
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