
A PROJEKT BEMUTATÁSA:
Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program keretében támogatott  

“City Coo peration 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 együttműkö-
dések, 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.letenye.hu
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Vasvár
A királyok kútja: A zenélő szökőkút a város történetét mutatja be, 
mely a millenniumkor épült meg.
www.vasvar.hu 

Szentgotthárd
Vizipark kültéri játékok gyerekeknek: A szabadtéri kikapcsolódáshoz 
számos játéklehetőséget biztosít a fürdő kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt. Megtalálható többek között a csocsóasztal, röplabda pálya, 
hinta, trambulin, labdaaréna.
www.thermalpark.hu

Körmend
Batthyány-Strattmann-kastély: A kastélyban működik egy múzeum, 
ahol különleges kiállítások tekinthetők meg, illetve a könyvtár, a le-
véltár, a színház és egy információs iroda kapott helyet.
www.kormend.hu

Őriszentpéter
Parkerdő: Őriszentpéter belterületén lakóépületek közé ágyazódva ta-
lálható a Parkerdő, ahol az idős faegyedek kiváló költő és táplálkozó he-
lyet jelentenek a fakopáncsoknak, harkályoknak, macskabaglyoknak.
www.oriszentpeter.hu

Zalalövő
Salla Múzeum: A zalalövői Salla Múzeum a római korból származó vá-
ros leleteit és a kertjében a belőle fennmaradt romokat mutatja be.
www.zalalovo.hu

Lenti
Játszótér és sportpark: Lenti város első szabadtéri sportparkja, mely 
150 négyzetméteren fekszik különböző sporteszközökkel színesítve, 
emellett a gyermekek részére kialakított játszótér is található ugyan-
ezen a helyszínen.
www.lenti.hu

Letenye
Letenyei Strand- és Termálfürdő: A termálfürdő a Szapáry–And-
rássy-kastély természeti parkja mellett nyitotta meg kapuit, ahol két 
meleg vizes medence, egy úszómedence, egy gyermek és egy tanme-
dence található.
www.letenye.hu

Weiz
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

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 egyet-
len nagy formátumú mozijával.
www.hartberg.at

Friedberg
Medve árok: A Medve árok Friedberg rekreációs központja. Az 
árnyékos lombos erdő minden évszakban sétára hívja az idelá-
togató családokat.
www.friedberg.gv.at

Gleisdorf
Városi könyvtár: A gleisdorfi városi könyvtár informatív és szó-
rakoztató, de mindenekelőtt kiváló minőségű, mintegy 27 000 
db-ból álló gyűjteményt kínál. Ezek közül mintegy 9000 gyer-
mek- és ifjúsági könyv.
www.gleisdorf.at

Fürstenfeld
Állatsimogató: A fürstenfeldi állatsimogatót a „Grazer Tor” mö-
gött található, mely a kisebb állati közösségnek ad otthont. A 
felállított játszótér várja a legkisebb vendégeket.
www.thermenhauptstadt.at

Feldbach
Fiatalok központja: A központban a fiatalok eltölthetik szabadi-
dejüket, illetve különböző rendezvényeken vehetnek részt.
www.feldbach.gv.at

Fehring
Rózsafürdő: A kiváló vízminőség, a rózsabokrok és virágok árnyé-
kában meghúzódó hangulatos pihenőhelyek kellemes kikap-
csolódást kínálnak minden turista számára a nyári időszakban.
www.fehring.at

Bad Radkersburg
Termálpark: A termálfürdő vize kellemes szórakozást nyújt a fel-
nőttek és gyerekek számára is, mely a sokszínű medencevilág-
nak és a természet közelségének köszönhető.
www.badradkersburg.at
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A turisztikai térkép a Letenye városában található gyermekbarát  
attrakciókat, illetve a gyermekélmény városi útvonal egyes  
pontjait gyűjtötte össze.

1. Játszótér
Az újjá varázsolt játszótéren hatszögletű hintát, játszótornyot, drótkötél-
pályát, homokozót, a sasfészek nevet viselő mászókát, mérleghintákat és 
egy íves hidat egyensúlyozó oszlopokkal vehetnek birtokba az apróságok.

2. Focipálya
Az iskolai focipálya egy 20x40 méteres palánkos műfüves pálya, amely az 
Andrássy Gyula Általános Iskola területén található. 

3. Mesehíd
A város-rehabilitációs program keretében az elhasználódott és lebontott 
fahíd helyett Mesehíd néven új műtárgy épül a játszótér mellett a Béci-pa-
tak felett.  (Átadás: 2020. tavasza)

4. Szapáry-Andrássy kastély és parkja az öreg platánnal
A Szapáry család által valamikor az 1700 évek közepén barokk stílusban 
építtetett, jelenleg művelődési házként működő Szapáry–Andrássy-kas-
tély 1830 körül házasság révén került az Andrássy család birtokába, akik 
az 1800-as években klasszicista elemekkel építették át. Nemcsak, mint 
építészeti és történelmi örökség, hanem az épületet körülvevő csodaszép 
ősfás park miatt is figyelemre méltó, ahol érdemes elidőzni egy kicsit, itt 
áll ugyanis egy immár 500 éves, óriási platánfa: 20 méter magas, 615 cm 
körmérettel rendelkezik a csodás példány, melyet 2010-ben az év fájának 
választották. De számtalan más gyönyörű növényt is megcsodálhatunk itt.

5. Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
A várossá válás óta és az előtt is Letenye egyik legfőbb szellemi központja 
és közösségfejlesztő színtere. Kulturális irányító és megvalósító tevékeny-
ségével alapvetően a város szolgálatában végzi munkáját. Az organikus 
építészet jeles példájaként számon tartott, tizenkét szögletű pavilon ki-
zárólag természetes anyagok felhasználásával épült 1993-ban Nagy Ervin 
építész tervei alapján, igazán különleges és szemet gyönyörködtető alko-
tás – Letenye jelképévé is vált.

6. Letenye Városi Termálfürdő és Kemping
A Szapáry-kastély ősparkjának öreg tölgyei és vérbükkjei alatt, az ózondús 
levegőt árasztó kastélypark mellett található a Letenyei Strand és Termál-
fürdő. A három hektárnyi zöldterületen a medencék mellett kemping, röp-
labda és strandfoci pálya is található. Az 50 °C-os kálcium-magnézium-hid-
rogén-karbonátos termálvízre épült fel a 33 m x 20 m-es nagymedence, a 
kör alakú, UV szűrős napvitorlákkal, árnyékolókkal ellátott gyermekmeden-
ce, és a – szintén napvitorlákkal védett - ülő- és tanmedence. 

7. Tündérkert

8. Fáma Háza
A Fáma Háza ad otthont a Keszei Sándorné emlékszobának; Keszei Sán-
dorné, a Népművészet Mestere hagyatéka egy jelentős részének; a Le-
tenyei szobának- ahol megismerhető a letenyei népi viselet; valamint a 
bemutató konyhának, ahol helyi népi ételeket is kóstolhatnak a látogatók. 
Az ízesítéshez a saját fűszerkert növényeit használják.

9. Flórián szobor

10. Kerékpáros Centrum
A Letenyén, több mint 80 millió forint ráfordítással kialakított kerékpáros 
centrum pihenőhelyként szolgál. A 2019 júniusában átadott kerékpáros 
centrum teljes felszereltséggel várja a turistákat. Letenyén és környékén 
pihenőhelyeket, infópontokat alakítottak ki, a kerékpározható útvonalak 
mentén információs táblákat helyeztek el. A tanösvényen táblák jelzik, 
hogy mely útvonalakat ajánlják a turistáknak. A Letenye, Prelog és Ludb-
reg közötti útvonalon már csaknem 100 kilométeres szakaszon lehet ke-
rékpározni.

11. Fényesi Kavicsbánya
Valamikor a helyi horgászok kedvelt helye volt a város határában lévő Fé-
nyesi-kavicsbánya, mely újra horgászkezelésbe került és hivatalosan is meg-
nyitja kapuit a horgászok és kirándulók előtt, ugyanis a tó halgazdálkodási 
jogát 2030-ig a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége kapta meg. 

12. Boldog Buzád Kilátó
A Zajki-hegyen, ahonnan gyönyörű és méltó kilátás nyílik a zalai dombok-
ra, szőlőkre. A kilátó borturisztikai szándékkal is épült Letenye és Zajk ön-
kormányzatának közös projektjeként.

13. Boronapince
A boronapince a nyugalom szigete, innen csodálatos kilátás nyílik a lent 
elterülő városra és a Mura-völgyre.
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Tourismusbüro
Öffnungszeit M-F: 8.00-16.00  •  Tel: +36 93 343 034, +36 93 343 055


