Kedves Vendégünk!
Örömmel köszöntjük vidékünkön! Ezzel a kiadván�nyal szeretnénk ízelítőt nyújtani kulturális programok, rendezvények, turisztikai attrakciók, szálláshelyek, vendéglátóhelyek ajánlataiból.
Turisztikai egyesületünk tagjainak 2009 óta fontos Kaposvár kulturális értékeinek megőrzése és a
Zselic természeti örökségének megóvása mellett a
tudatos termék-, ill. szolgáltatásfejlesztés.
Bízunk abban, hogy élménydús napokat nyújt
Önnek gyönyörű városunk Kaposvár és a Zselic
nyugalma!
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.tourinformkaposvar.hu
www.visitkaposvar.hu
www.visitzselic.hu
www.jartalmaritt.hu
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Kaposvár

A Dél–Dunántúl változatos dombvidékén, a Dráva folyó és a Balaton ölelésében fekszik Somogy megye és székhelye, Kaposvár.
A zselici lankák és a Kapos folyó között hét dombra települt város
történelme a magyar állam létrejöttével egyidős. Kaposvár emberléptékű, élhető, szerethető város. Olyan város, ahol a lakosok jól
érzik magukat, és ez az érzés észrevétlenül átragad a turistákra is.
A hangulatot a rendezett környezet, a virágok, a szökőkutak és a
köztéri szobrok alapozzák meg. Aki tavasztól őszig látogat Kaposvárra, a különleges fesztiválok mellett teljes virágpompájában találja a várost. A település hűen
őrzi híres szülötte, Rippl-Rónai
József emlékét kultúrájában,
múzeumaiban. A belváros
sétálóövezete méltán nyerte
el 2010-ben a „Magyarország
legszebb főtere, főutcája” címet. Jöjjön el, nézze meg szecessziós városunkat!
Kaposvár minden fogyatékkal
vagy segítséggel élő számára
elérhető, ezért az Európai Bizottság 2013-ban Kiváló Európai Desztinációvá (EDEN) nyilvánította a várost délről övező
Zseliccel együtt.
Polgármesteri Hivatal
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Tel.: 82/501-501
titkarsag@kaposvar.hu, www.kaposvar.hu

3

1

KULTURÁLIS AJÁNLATOK ÉS MÚZEUMOK

TARTALOMJEGYZÉK
Kulturális ajánlatok és múzeumok
Kaposvár .............................................................................................................3. o.
Rippl-Rónai József Emlékház és Látogatóközpont (Andrássy –ebédlő) ....4. o.
Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum .....................................5. o.
Vaszary Emlékház ............................................................................................5. o.
Steiner Gyűjtemény-Az otthon melege...................................................6. o.
Sportolók, sikerek, serlegek-Sporttörténeti kiállítás..........................6. o.
Együd Árpád Kulturális Központ ................................................................7. o.
Vaszary Képtár ..................................................................................................7. o.
Szivárvány Kultúrpalota................................................................................ 8. o.
Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert.................................................8. o.
Somogy kereskedelme anno… ..................................................................9. o.
Takáts Gyula Emlékház ..................................................................................9. o.
Kaposfüredi Galéria és Szoborpark ...........................................................9. o.
Szennai Skanzen.............................................................................................10. o.
Szász Endre Kastélymúzeum......................................................................10. o.
Mesélő házaink és szobraink ................................................................11. o.
Idegenvezetés Kaposváron ....................................................................13 .o.
Vízközeli szabadidős lehetőségek
Fekete István Látogatóközpont - Deseda .............................................14. o.
Virágfürdő ........................................................................................................15. o.
Igali Gyógyfürdő ............................................................................................16. o.
Kaposvári Sporthorgász Egyesület .........................................................17. o.
Kaposvári Jégcsarnok ..................................................................................17. o.
Helyi termék
Kaposvár Kincse .............................................................................................18. o.
Kaposvári Nagypiac – Az otthon ízei.......................................................18. o.
Szabadidős és kerékpáros lehetőségek
Városliget ..........................................................................................................19. o.
Kerékpárosoknak............................................................................................19. o.
Deseda térkép ..............................................................................................20. o.
Szabadidős programok, szállás, vendéglátás
Kassai Fogadó..................................................................................................22. o.
Zóka Mónika vendégháza...........................................................................22. o.
Gasztrotéka.......................................................................................................23. o.
Pálék Vendégháza .........................................................................................23. o.
Vadgazdálkodási Tájközpont Bőszénfa...................................................24. o.
Patca ...................................................................................................................24. o.
Katica Tanya Élményközpont ....................................................................25. o.
Krisna – Völgy (Somogyvámos) ................................................................26. o.
Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület, Meistro Lovastanya.......27. o.
Meteor Természetbarát Turista Egyesület ............................................27. o.
Zselic Kincse Bemutatóterem-Kaposmérő
MÍVES Magyar Kézműves Termékek boltja - Kaposvár................28. o.
Madár- és Élménypark- Zsippó .................................................................28. o.
Hotel Kapos*** ...............................................................................................29. o.
Mag - Tanya ......................................................................................................29. o.
Hotel Kardosfa*** - az erdei wellnesshotel ..........................................30. o.
Zselici Csillagpark- Somogy égboltja .....................................................31. o.
Erdők Háza-karnyújtásnyira a Somogyi erdő.......................................31. o.
Nagyrendezvények.....................................................................................32. o.
Információ A-Z-ig.........................................................................................37. o.

A Róma villa Kaposvár
európai hírű nevezetessége, Rippl-Rónai
József egykori otthona.
A kiállítóhely és látogatóközpont, valamint
a hozzá tartozó műterem minden szeglete a
nagy művész hagyatékát, szellemiségét őrzi.
Az emlékház 2012 óta
látogatóközponttal,
föld alá süllyesztett, akadálymentes fogadótérrel és emléktárgybolttal bővült. A látogatóközpont díjnyertes kiállítási darabja a
Rippl-Rónai által tervezett Andrássy-ebédlő rekonstrukciója is,
amely az egyik legelső magyar, szecessziós enteriőr.
2

Rippl-Rónai József Emlékház és
Látogatóközpont (Andrássy-ebédlő)

Az Andrássy-ebédlő egységes látványelv szerint összeállított szecessziós enteriőr. A modern magyar iparművészet első, nagy jelentőségű mű-együttese. A maga egészében és részleteiben csak
archív fényképek alapján ismerjük, mert az első világháború dúlása következtében 1918-ban Tiszadobon az Andrássy kastélyban
nyoma veszett, elpusztult. Levelezések és tervrajzok adnak lehetőséget betekinteni Rippl-Rónai tervezői gondolataiba. Múzeumunk
a rekonstrukcióval elnyerte „Az Év kiállítása 2013” díjat.
7400 Kaposvár, Fodor József u. 35. Tel: 82/510-049
Nyitva tartás: 04.01-10.31 K-V 10-18.00;
11.01-03.31 K-V 10-16.00 Hétfőn zárva.
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Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum
A Rippl-Rónai Múzeum őrzője és közvetítője Kaposvár és
Somogy megye kulturális, tudományos és művészeti értékeinek. A város központjában,
klasszicista stílusú műemlék
épületben működik. A kiállítások alapja a múzeumi szakágak
(természettudományi,
régészeti, újkortörténeti, néprajzi, művészettörténeti) által végzett
kutatási, gyűjtési, gyűjteménykezelési munka. Állandó kiállítások:
Rippl-Rónai Ödön gyűjteménye, Fejezetek Somogy néprajzából,
Természeti örökségünk, Kincsek Somogy földjéből. Az állandó
kiállítások mellett időszaki kiállítások, illetve múzeumpedagógiai
programok, rendezvények várják a látogatókat.
7400 Kaposvár, Fő u. 10. Tel.: 82/314-011 ; 30/869-6056
titkarsag@smmi.hu; www.smmi.hu
Nyitva tartás: 10.00–16.00 óráig.
Hétfő: szünnap.
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Vaszary Emlékház
Városunk
szülötte, az európai
hírű
festőművész,
főiskolai
tanár
Vaszary
János. A Zárda
utcai szülőházában berendezett
állandó kiállítás
keresztmetsze tet nyújt a festői
életpálya különböző korszakairól, átívelve Vaszary teljes életművén. A művész minél teljesebb bemutatása érdekében a festészeti
anyag kiegészül számos érdekes, izgalmas dokumentummal.
7400 Kaposvár, Zárda u. 9. Látogatni csak előzetes bejelentkezés alapján.
Tel: 82/314-011; 30/869-6056 www.smmi.hu, titkarsag@smmi.hu
Nyitva tartás: 04.01-10.31 K-V 10-16.00; 11.01-03.31 K-V 10-15.00
Hétfőn zárva.
A belépőjegyet a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumban
(Fő u. 10.) vásárolhat, mellyel a múzeum főépületében látható
kiállítások és a Steiner Gyűjtemény is meglátogathatók.
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Rippl-Rónai József Emlékház és Látogatóközpont

Együd Árpád Kulturális Központ

Steiner Gyűjtemény - Az otthon melege

A Steiner házaspár magángyűjteménye a Kárpát-medence XIX. században készített öntöttvas használati- és dísztárgyait mutatja be. A
kiállított kályhák, keresztek, falikutak általában széles körben ismertek, azt azonban kevesen tudják, hogy történelmünk nagyjairól dísz
szobrok, álló asztali órák, faliképek, díszes állólámpák, képtartók,
csillárok is készültek ebből az anyagból. A felsorolt öntöttvas tárgyak
mindegyikének szép példányai láthatók itt.
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Sportolók, sikerek, serlegek – Sporttörténeti kiállítás
A Sportolók, sikerek,
serlegek című kiállítás a
legeredményesebb kaposvári és Somogy megyei sportolók relikviáit
mutatja be. A díjak, érmek,
serlegek mellett, sport
eszközök és személyes
emléktárgyak segítenek
még közelebbről megismerni a világviszonylatban is híres versenyzőinket. Megtekinthetjük
– többek között – az 1932-es Los Angelesi olimpiai stadion makettjét,
Bene Ferenc labdarúgó tokiói olimpián nyert aranyérmét, Gyenesei Leila öttusázó formaruháját, a Kaposvári Röplabda Club első bajnoki trófeáját, egy velociped kerékpárt és Steiner Rezső érmegyűjteményét is.

A kulturális központ
Kaposvár
és vonzáskörzete legfontosabb
kulturális és közművelődési
intézménye, amelyben
sokszínű
tevékenységekkel
várják a látogatókat. Az intézménynek a 21. századi igényeket
teljes mértékben kielégítő, 2011-ben átadott AGÓRA épület ad
otthont. A központ szervezi Kaposvár nagyrendezvényeit. A Kaposvári Dorottya Farsangi Napok, a Rippl-Rónai Fesztivál, Miénk
a város!, illetve a Kaposvári Advent – Karácsonyi Ünnepi Hetek
programsorozatokat. Az intézmény működtetésébe, irányításába
tartozik a 2010-ben gyönyörűen felújított Szivárvány Kultúrpalota,
valamint a városrészek művelődési házai és a Vaszary Képtár. Az
Együd Árpád Kulturális Központ által szervezett rendezvényekre,
koncertekre jegyet a TDM egyesületnél, a Tourinform Irodában
vásárolhat.
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2. Tel.: 82/512-228
egyudmuvhaz@somogy.hu, www.egyud.kaposvar.hu
Nyitvatartás: h-p: 9.00–20.00 óráig, szo.: 9.00–18.00 óráig,
vasárnap szünnap. (rendezvény szerint)

A Csiky Gergely Színház - az épületének felújítási ideje alatt
2017-ben itt tartja meg az előadásait.

Vaszary Képtár
A képtár az Agóra
első emeletén kap
helyet.
Időszaki,
elsősorban kortárs
képző- és iparművészeti kiállításokkal
várja a látogatókat
egész évben.

7400 Kaposvár, Fő u. 12. Tel: 82/314-011 www.smmi.hu,
titkarsag@smmi.hu Nyitva tartás: K-V 10-16.00 Hétfőn zárva.
Belépőjegyet a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumban
(Fő u. 10.) vásárolhat, mellyel mindkét tárlat és a múzeum
főépületében látható kiállítások is meglátogathatóak.

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2. Tel.: 82/512-228
www.egyud.kaposvar.hu; egyudmuvhaz@somogy.hu
Nyitvatartás: kedd-szombat:10.00-18.00
5
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ANKER-HÁZI KIÁLLÍTÁSOK

A város egyik legszebb, késő-szecessziós hangulatú, az
art deco stílus jegyeit viselő
épülete. Lapming József tervei alapján épült, 1928-ban.
2009 óta országos védettségű műemlék. 2010-es felújítása óta kulturális és művészeti eseményeknek, és az
eredeti funkciót tükröző filmkluboknak ad otthont.

Gombos Gusztávné magángyűjteménye a század eleji szatócsboltok,
vendéglátóhelyek berendezéseit és
felszerelését ismerteti meg a közönséggel a belváros szívében, az Anker
házban.
9
7400 Kaposvár, Fő u. 12.;
Tel: 30/936-5553, Előzetes
bejelentkezés alapján látogatható.
Belépés ingyenes.

7400 Kaposvár,
Noszlopy G. u.1.
Tel.: 82/510-892
www.szivarvanykulturpalota.hu
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Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert
A kiállítóhely
csak részben
látogatható!
Somogy megye
egyik legszebb
és legfontosabb
műemléke, mely
Kaposvár
városközpontjától
keletre, a Zselic
és a Kaposvölgy
találkozásánál található. Az 1061-ben alapított, egykor Zselicszentjakabinak hívott
apátság, hazánk első magán alapítású bencés monostora volt. Az
apátsági templom helyenként több méter magasan fennmaradt
falai hatalmas értékkel bírnak, 11. századi építészetünk kevés megmaradt emléke közé tartoznak.
7400 Kaposvár-Kaposszentjakab, Várdomb u.1.
Nyitva tartás: Hétköznap: 10:00-16:00 Tel. 30/206-2881, 82/826-980
8
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Somogy kereskedelme anno…

Takáts Gyula Emlékház
A költő lakóházát díszítő alkotások a
kortárs képzőművészek barátságának
tárgyiasult bizonyítékai, emlékei. A
költő személyes használati tárgyai és a
falakon Rippl-Rónai József, Egry 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: 10
előzetes bejelentkezés alapján
Belépés ingyenes. Tel.: 20/3530 400,
berzsenyitarsasag@somogy.hu,
www.berzsenyi-tarsasag.hu

Kaposfüredi Galéria és Szoborpark
Az 1992-ben alapított magángaléria hazai- és külföldi kortárs képzőművészeknek ad kiállítási lehetőséget. Célja a vizuális kultúra és a nemzetiségi művészet
megismertetése. A tárlatok alkalmat
adnak a társművészetek bemutatkozására is, a megnyitók alkalmával zenei
és irodalmi összejöveteleket tartanak. A
szabadtéri szoborparkban Kling József
kaposvári szobrászművész állandó kiállítása látható.
7400 Kaposvár-Kaposfüred, Kisközi u. 63.
Tel: 82/425-410 Nyitvatartás:
11
K-V 14.00-18.00; Hétfőn zárva.
Előzetes bejelentkezés alapján
látogatható. Belépés ingyenes.
9
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Szivárvány Kultúrpalota

A Kaposvártól mindössze 8 km-re fekvő, Európa Nostra-díjas Szennai Skanzen a gyönyörű
természeti környezet mellett a múlttal való
találkozás élményével és változatos programokkal várja a kikapcsolódni vágyókat. Az
1978-ban megnyílt szabadtéri néprajzi múzeum egyedülálló módon egy élő falu közepén jött létre. Alapvető célja,
hogy bemutassa, megőrizze a Zselic és Belső-Somogy sokszínű népi kultúráját, gazdag tárgyi és szellemi örökségét. Rendezvényein, múzeumpedagógiai foglalkozásain és élő múzeumi helyszínein keresztül olyan praktikus
tudást közvetít, melyet bárki felhasználhat közvetlen környezete alakításához, jobbá tételéhez. A Szennai Skanzen területén található a megye egyik
legszebb műemléke, az 1785-ben épült, festett kazettás mennyezetű református templom, amely máig aktív szerepet tölt be a falu életében.
7477 Szenna, Rákóczi u. 2.; Tel.: 82/584-013 • 30/894-72-69
szennai.skanzen@gmail.com
Nyitva tartás: 2017. február 11 - március 26:
szombat-vasárnap 10-16 óráig,
április 1- október 29: kedd-vasárnap 9-17 óráig,
november 4-december 10: szombat-vasárnap 10-16 óráig
12

Szász Endre Kastélymúzeum
Szász Endre nemzetközi elismertségű Munkácsy-díjas festőművész
várdai műterme és életműve, „Örökségünk-Somogyország Kincse”, „Hungarikum” és „Nemzeti érték” elismeréseket is megkapta.
Várdán Szász E. egykori lakhelyén a
kirándulókat 4 látványosság, kiállítás
várja. 1. A villa egy arborétum jellegű
parkban terül el, és különböző rendezvényeknek nyújt lehetőséget. 2. A művész egykori műterme: itt ifjúkori alkotásaitól kezdve a mindenkori stílusaiból látható egy keresztmetszet, ahol az érdeklődő ismeretlen műveket
is megcsodálhat. 3. Antik műtárgy gyűjtemény, mintegy stílustörténeti
kiállítás ahol a reneszánsztól a szecesszióig mindenben gyönyörködhet
a közönség. 4. Oldtimer gyűjtemény: Szász E. veterán autói/időszakos. A
látogatók Szász E. alkotásokat, emléktárgyakat is vásárolhatnak. A gyermekeiket kisállat simogatóval, kézműves foglalkozással várjuk.
Márciustól decemberig előzetesen egyeztetett időpontban mindennap
látogatható. 7442 Várda Fő utca 97. szaszendre.info@gmail.com;
tel: +3630/959-69-79, www.szaszendre.com
13
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Mesélő házaink és szobraink
Városháza (Kossuth tér)
A tér meghatározó épülete a gyönyörű neoreneszánsz Városháza (1902). Lépcsőházának
díszítése, üvegablakai, faburkolatos díszterme páratlan szépségű. Az épület tornya
negyven méter magas. Az erkély alatti kis
harangok 2002 óta minden óra előtt 5 perccel, harangjátékkal köszöntik a város lakóit
és látogatóit. Ne hagyjuk figyelmen kívül az
épület oldalán elhelyezett emléktáblákat, és
tapintsuk meg a Fő tér makettjét is!

Dorottya-ház (Fő utca 1.)
Az Esterházy család által építtetett
tiszttartó lak a hercegi uradalom központja volt. Ma Kaposvár egyik legrégibb épülete. Itt rendeztek hatalmas
ünnepséget 1798-ban, gróf Széchenyi
Ferenc tiszteletére, Somogy megye
főispáni beiktatása alkalmából. Az eseményen részt vett Csokonai
Vitéz Mihály, s ez ihlette a „Dorottya, vagyis a dámák diadalma a
Fársángon” című vígeposz megszületését. A barokk épület bal oldalán látható a költő mellszobra.

Kemény-palota (Fő utca 8.)
Hazánk legszebb főutcájának kellős
közepén várja a Kaposvárra látogatókat a város turisztikai információs
irodája, a Tourinform. A különösen
szép, 1904-es neoreneszánsz épület emeletén működött egykor a
város első zeneiskolája.

Arany Oroszlán patika (Fő utca 19.)
Az 1774-es épület országosan védett műemlék. Itt dolgozott patikussegédként először 14 évesen városunk híres festő szülötte
Rippl-Rónai József, majd gyógyszerészmester oklevéllel újra vis�szatért ide. Az ügyeleti órák magányában festette meg a „Fiatal
nő virágos estélyi ruhában” című képét, amely elindította festőművész pályafutását. Az
épülettől balra, Trischler Ferenc Rippl-Rónai József című
alkotása arra emlékeztet,
hogy Róma-hegyi villájából
a művész alkalmanként csacsifogaton jött le a városba, a
szobor így örökíti meg.
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KULTURÁLIS AJÁNLATOK ÉS MÚZEUMOK

Szennai Skanzen

MESÉLŐ HÁZAINK

A sétálóutcától délre haladva tekinthető meg a város talán legszebb szecessziós stílusú épülete (1911). Napjaink egyik meghatározó színháza jelenleg
felújítás alatti, megújul. Az
előadásokat az Együd Árpád Kulturális Központban
láthatja a nagyérdemű. Az
épület előtt 1913-ban avatták fel városunk első szökőkútját, a táncospár a pécsi
Zsolnay-gyárban készült.

Ádám-Éva ház
(Kontrássy utca 4.)
Kaposvár egyik legérdekesebb szecessziós épülete 1904-ből. A szeces�szió hagyományos elemei mellett
Ádám és Éva paradicsomi jelenetét
látjuk az emeleti erkély ablakai körül. Anno, ezek a meztelen alakok nagy felháborodást keltettek a
városban!

Szivárvány Kultúrpalota (Noszlopy G. u. 1.)
Kaposvár 1928-ban megnyílt legnagyobb filmszínháza az egykori Városi, Vörös Csillag, majd Szivárvány mozi 2010-ben megújult.
A kaposváriak kedvenc moziépülete art deco stílusú, kívül-belül
egyiptomi motívumok díszítik. Kiváló akusztikája miatt a
páratlan szépségű épület ad
otthont a zenei rendezvényeknek is. Itt látható Weeber Klára
alkotása. Florentin mindazokat
várja, akik a titkaikat szeretnék
megosztani valakivel.

A város Fő terén lévő székesegyház előtt két
szép szobor látható. Jobbra Kaposvár védőszentjének, Nepomuki Szent János barokk
szobra (18. sz.) az egyik legrégibb a városban.
Az épülettől balra a rokokó stílusú homokkő
Mária szobor. Mindkettőről érdekes történeteket ismerünk.
Az Ady Endre (egykor Korona) utca a
város egyik legrégebbi utcája, volt a kereskedőké. A fekete elefánt cégér az
elsőként fűszert, kávét árusító üzletet
hirdette. Az elefánt a harmincas években
eltűnt, 2014-ben készíttette el a Kaposvári Városszépítő Egyesület.
Ady Endre kétszer járt a városban. Kaposváron
írta a Kisvárosok őszi vasárnapjai című versét.
Gera Katalin kaposvári szobrászművész alkotása
Ady és Rippl-Rónai József találkozását örökíti
meg, a festő kedvenc kutyájával, Hepivel.
A Fő utca 1. szám alatt, a
Csokonai ház jobb oldalán látható Weeber
Klára kaposvári szobrászművész pajkos feliratú
„Igéző”-je.
Európa teret a városra oly
jellemző szökőkút, valamint
Bors István kaposvári szobrász Napkerék alkotása díszíti. Ne menjünk el Weeber
Klára Tótágas szobra mellett, simogassuk csak meg,
a kis bohóc szerencsét hoz!

Idegenvezetés Kaposváron
„Amiről a házak
mesélnek”
vagy
„Rippl-Rónai nyomában”
esetleg
„Rigó Jancsitól rigójancsiig”? Ismerje
meg Kaposvár ne-

Juan Gyenes
szülőháza (Ady Endre utca 10.)
A „fotósok királya, a királyok fotósa” Gyenes Jánosként született ebben az épületben. A spanyol királyi család udvari fotósa büszkén
hivatkozott arra, hogy Kaposváron is az volt, hiszen
„ahol tanultam a szakmát,
a Fő utcai kapun ki volt
írva: Holczer Félix fényképész az udvarban balra.” A
szecessziós épület helyi védett homlokzatú. Az épület előtt Sörös Rita szobrai:
Játszó gyermekek.
12

vezetességeit helyi idegenvezetővel! Belvárosi séták, tematikus vezetések biztosítása miatt
keresse fel a Tourinform irodát:
Tel: 82/512-921
E-mail: kaposvar@tourinform.hu
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Csiky Gergely Színház (Rákóczi tér)

Virágfürdő

www.viragfurdo.hu

A Deseda-tó – Magyarország egyik leghosszabb mesterséges tava –
Kaposvártól északra helyezkedik el. Ennek partján épült fel a Fekete
István Látogatóközpont, otthont adva kiállításoknak, születésnapi
zsúroknak, élményparknak, bázisául szolgálva a csónak-, hajó- és kerékpártúráknak.
Állandó kiállítás:
A közvetlenül a vízparon álló, hajót formázó épületben kapott helyet
a BÉKALENCSE, VÍZI PÁSZTOR, FAKOPÁNCS című állandó kiállítás, mely
a Deseda-tó változatos élővilágába enged betekintést a látogatóknak.
Számos attrakcióval és interaktív elemekkel szolgálja az aktív ismeretszerzést és a játékos kikapcsolódást. A kiállítás központi látványeleme
a 8000 literes akvárium, valamint az épület csúcsában elhelyezkedő,
épített tölgyfa, amely az épület teljes magasságát kitölti. Időszaki kiállítások mellett múzeumpedagógiai foglalkozások és a Desedai
Panoráma sorozatban havonta megrendezésre kerülő előadások kínálnak változatos tartalmat a természet kedvelőinek.
Élménypark elemei:
A látogatóközpont további élményeket is tartogat a látogatók számára! Detektív üvegen keresztül csodálhatjuk a Deseda madárvilágát a madármegfigyelő házikóból, megismerhetjük a leggyakoribb
szitakötőfajokat a szitakötő házban, a béka- és teknőslesnél pedig a
vízpartok kis lakóit természetes környezetükben figyelhetjük meg. A
park kiválóan alkalmas óvodai, iskolai és felnőtt csoportok számára
tanulás, illetve szórakozás céljára. A látogatóközpont gazdag kínálatát tovább színesíti a környezetbarát, elektromos meghajtású, napelemes kiránduló hajó, valamint a csónak- és kerékpárkölcsönzés
lehetősége. Ez utóbbival mintegy két óra alatt egy csodálatos túra
valósítható meg a Deseda körül kiépített kerékpárúton.

A Virágfürdő strandfürdője, a Dunántúl
legnagyobb
egybefüggő vízfelületű
élményfürdője 17féle, összesen 46 db
l á t v á ny e l e m m e l ,
csúszdákkal, sportolási lehetőséggel
várja az érdeklődőket a nyári szezonban.

A fedett élményfürdőben jakuzzi, pezsgőmedence, csúszda, élményelemek
és kültéri medence
mellett gyógyvízzel
ellátott termálfürdő, szaunavilág és
úszómedence teszi
teljessé a családi kikapcsolódást még kedvezőtlen időjárás esetén
is. A fürdő gyógyvize mozgásszervi megbetegedések, baleseti sérülések utókezelésére alkalmas leginkább.
7400 Kaposvár, Csik Ferenc sétány 1.,
Tel: 82/321-044
www.viragfurdo.hu

Bővebb információ: www.deseda.smmi.hu, ustnorbert.smmi@gmail.com
Tel.: 30/8696-051, 20/3102-639
Nyitva tartás egész évben: április 1-jétől október 31-ig,
hétfőtől vasárnapig, 10-18 óráig, november 1-jétől március 31-ig:
keddtől vasárnapig, 10-16 óráig
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Fekete István Látogatóközpont – Deseda

A Dél-Dunántúl egyik legrégebbi fürdője, a Balatontól mindössze
40 km-re délre, Kaposvártól és az M7-es autópályától alig félórányira található.
Igal, a 2016-os
évben,
Somogy
megyében
elsőként kapta meg a
gyógyhely minősítést, amely egyfajta
minőségi garanciát
biztosít az ideérkező vendégeknek,
hogy nem csak a gyógyvíz összetételét, hanem a környezeti tényezőket tekintve is Magyarországon a legjobbak közé tartozik. A 651
m mélységből feltörő 81°C-os gyógyvíz, amely rendkívül magas
(10.358 mg/liter) oldott ásványi anyagot tartalmaz, már több mint
50 éve Európa legjobbjai közt van számon tartva. Ezt talán mi sem
bizonyítja jobban az elégedetten távozó fürdővendégeknél, hogy
számtalan már-már kilátástalannak hitt gyógyulás, baleset utáni
felépülés vagy éppen gyermekáldás köszönheti valóságalapját a
víz jótékony hatásának. A fürdőben 13 db, minden korosztályt kiszolgáló medence, ingyenesen igénybe vehető szauna-világ, 3 pályás óriáscsúszda, játszótér illetve több sportpálya található. Fürdőnkben több OEP által finanszírozott kezelés is igénybe vehető
(tangentor, masszázs, súlyfürdő, iszapkezelés) kedvező áron. Egész
évben színes programokkal, kulturális rendezvényekkel és időszakos kedvezményekkel várjuk a hozzánk ellátogató vendégeket.
Családias hangulatú fürdőnkben minden korosztály megtalálja a
számára legideálisabb kikapcsolódási lehetőséget.
7275 Igal, Rákóczi tér 30. Tel.: 82/573-058,
gyogyfurdo@igal.hu, www.igal.hu
www.facebook.com/igaligyogyfurdo
Nyitva tartás: Egész évben

Kaposvári Sporthorgász Egyesület
A Kaposvári Sporthorgász Egyesület
kezelésében
lévő vízterületek:
Töröcskei-tó, Deseda-tó,
Kapos
folyó. Az egyesület irodájában
horgászengedélyeket adnak ki az általuk kezelt vizeken túl a Balatonra is. Bővebb
információt a vizek halfajairól, a horgászati feltételekről, árakról a
horgász egyesület honlapjain talál. Vállaljuk hivatalok, vállalatok,
intézmények, egyesületek rendezvényeinek teljes körű lebonyolítását. Pihenjen és horgásszon nálunk a festői környezetben lévő
Deseda és Töröcskei tavon!
Deseda – Horgászparadicsom Somogyban!
7400 Kaposvár, Berzsenyi D. u. 28-30.
Tel.: 82/411-876, kaposhorg@gmail.com
www.deseda.hu, www.torocske.hu
17

Kaposvári Jégcsarnok
Magyarország egyik legmodernebb, a dél-dunántúli régió egyetlen fedett
jégcsarnoka, 1800 m2-es
gondozott jégfelülettel,
októbertől áprilisig várja
a sportolni vágyókat. Kiváló lehetőséget nyújt magánszemélyek,
baráti társaságok, vagy akár szervezetten, iskolai csoportok számára a jeges versenysportok mellett a szabadidő egészséges eltöltésére, a sokoldalú személyiségfejlesztésre és a közösen átélt élmények megszerzésére. Osztálykirándulások és bulik szervezésére
is használható: a jégcsarnok melegedőjében étkezésre és egyéb
programok lebonyolítására is lehetőség van.
A jégkorongpálya minden nemzetközi szabványnak megfelel, 500
ülőhelyes lelátóval, csaknem 1000 ember befogadására alkalmas.
Közönségkorcsolya időpontok, információ:
7400 Kaposvár, Zaranyi út 1. Tel.: 20/520-2709; 82/311-800
info@kaposvarijegcsarnok.hu www.kaposvarijegcsarnok.hu

16

16

17

18

VÍZKÖZELI SZABADIDŐS LEHETŐSÉGEK

VÍZKÖZELI SZABADIDŐS LEHETŐSÉGEK

Igali-Gyógyfürdő

Garantáltan minőségi,
megbízható eredetű és
egészséges - ezért érdemes a Kaposvár Kincse védjeggyel ellátott
termékeket fogyasztani. A tanúsítvánnyal
ellátott biomézek, lekvárok, péksütemények,
különleges sajt- és húskészítmények megvásárolhatók a termelőktől
rendezvények, fesztiválok idején, valamint egész évben a Helyi Termékek Boltjában.
További információ a https://kaposvarkincse.kaposvar.hu/ honlapon.
Ügyvivő Szervezet:Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Fő u. 57. Tel.: 82/526-280
Web: www.kvf.hu E-mail: info@kvf.hu

Nyugalom és kikapcsolódás vár mindenkit a belvárostól mindös�sze 10 percre lévő Városligetben.
A Malom-tó és környéke kedvelt pihenőhely. Itt áll a kaposvári
gyermekek nevét apró bronzlevelein viselő, Gera Katalin szobrászművész által készített két „Életfa”. Az Olimpikonok emlékoszlopa
mellett az aradi vértanúk emlékköveit
is
megtekinthetjük. A park ideális
helyszín a sportolni
vágyóknak, hiszen
futókör,
görpark,
steetball pálya mellett parkourpályán
tesztelhetjük ügyességünket… 20
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Kaposvári Nagypiac - Az otthon ízei
Önt is várja a Kaposvári Nagypiac friss és
egészséges zöldségekkel,
gyümölcsökkel,
hazai, minőségi kézműves termékekkel,
a környékbeli kis- és
őstermelők áruival! Húsáruk és füstölt termékek; helyben sütött pecsenye, hurka és kolbász; tej- és tejtermékek;
friss tojás és pékáru; savanyúságok és erdei gombák; zselici mézek
és lekvárok; vágott és cserepes
virágok, palánták; háztartási és
vegyi áruk; minősített, Kaposvár Kincse védjegyes termékek
– mindez az impozáns, öt éve
épült új és a nemrég felújított
régi vásárcsarnokban, amely 150
férőhelyes parkolóházzal, lifttel,
új ruhaudvarral és szabadtéri
árusítóhelyekkel is rendelkezik.

Kerékpárosoknak
A Kaposvár körüli kerékpárút hálózat összeköti a város nevezetességeit, kulturális örökségét. Megközelíthetők a külső városrészek
látnivalói, a Zselic, és körülkerekezhető a Deseda-tó. Kölcsönzési
lehetőségek a kiadvány 38. oldalán.
Elektromos közbringa és e-roller is bérelhető Kaposváron!
Információ, regisztráció, egyenleg feltöltés: https://cityebike.hu/kaposvar/

Nyitva: keddtől-vasárnapig, délelőttönként.
19
Kaposvár, Baross Gábor u. 5-13. ; www.nagypiac.hu
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HELYI TERMÉK
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Somogyország szívében Kaposmérőben található, a méltán híres zselici dombságtól
néhány kilométerre.
Éttermünk hagyományőrző
csárdajelleggel büszkélkedik, amit az étlapon szereplő
ételek is tükröznek. Többféle
tradicionális és exkluzív menüsorral állunk rendelkezésükre. Az ételek kiváltságát szolgálja, hogy a letisztult, rég elfeledett recepteket,
technológiákat alkalmazunk. Ízeinkben felfedezni vélheti nagymama főztjét. A kiváló ételek mellett, saját főzésű pálinkával és híres
magyar pincészetekből származó borokkal tesszük teljessé a nálunk
eltöltött időt. Fogadónk 4 apartmanházból áll, 16 férőhelyes, falusi
hangulatban berendezett szobákkal. Minden apartmanban 2 hálószoba található saját fürdőszobával, közös konyhával és nappalival.
Kassai fogadó a vidéki vendéglátás hazája.

Gasztrotéka
GASZTROTÉKA
a gasztronómia örömök
tárháza…

Várjuk a Kaposvárra érkező
csoportokat, az akár 200 főt
befogadó hangulatos
boralagútban, ahol különleges,
saját készítésű, borban érlelt
sajtokat kóstolhatnak és ízletes
ebédet vagy vacsorát
fogyaszthatnak.
Rendezvénytermeinkben
esküvői est, üzleti és családi
rendezvények lebonyolításával
várjuk az ide érkezőket.
www.gasztroteka.hu • info@fino.hu
7400 Kaposvár, Izzó u. 9.

7521 Kaposmérő, Rákóczi utca 8.
Szállás/Asztalfoglalás: 82/ 686-400
E-mail: kassai.fogado@gmail.com
www.facebook.hu/kassaifogado • www.kassaifogado.hu

Telefon: 82/529-140,
70/655-2557; 30/479-1431
23
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Zóka Mónika vendégháza

Pálék Vendégháza, Kaposszerdahely

Szenna Község Kaposvártól 8 km-re délnyugatra, a
zselici dombok között elhelyezkedő, jelentős turisztikai
vonzerővel bíró település. A
településre látogató emberek körében egyre nagyobb
igény mutatkozik, hogy a
települést körülölelő dombokon lévő zártkerti építményeket, az itt
végzett helyi mesterségeket is megismerjék, elsajátítsák. Ezen gondolkodást követve került kialakításra egy ingatlan a Szenna – Bárdudvarnokot összekötő út mentén. A felújítás során kialakításra került egy épületkomplexum, melyben fürdőszoba mellékhelyiséggel,
teljesen felszerelt konyha, étkező, pihenő-, valamint fogadó-kínáló
helység található. Az ingatlan elhelyezkedését tekintve kiválóan alkalmas vállalati, családi összejövetelek megtartására is.

Vendégházunk Kaposvártól 4
km-re délre, dombokkal körülölelt szép fekvésű településen,
Kaposszerdahely fő utcáján helyezkedik el, mely egész évben
igénybe vehető. Szeretettel várjuk
azokat a vendégeket, baráti társaságokat, akik falusi környezetben,
jó levegőn szeretnének pihenni.
Négy napraforgós minősítésű,
kétszintes központi fűtéses házunkban, két- és háromágyas szobákban lehet elhelyezkedni, ahol fürdőszobák, teakonyha, társalgó áll
vendégeink rendelkezésére. A földszinten szépen berendezett, és
jól felszerelt, tágas lakrész van kialakítva, nagy fedett terasszal.
A vendégházban TV, ingyenes internet elérhetőség van, parkolási
lehetőség a zárt udvarban. Az egész ház igénybevétele esetén tíz
személy részére tudunk szállást biztosítani. Étkezés önellátó. Az
udvaron sütésre-főzésre alkalmas szabadtéri konyha, kemence, és
pihenőhely található.

A kialakult épületkomplexum az év bármely napján látogatható.
Zóka Mónika; 7477 Szenna; Tel: 30/828-4506; zokamonika@gmail.com

Pálék Vendégháza Kaposszerdahely, Kossuth u. 26.; Tel: 70/948-1031
E-mail: palnerozsa@gmail.com; www.palekvendeghaza.hu
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SZABADIDŐS PROGRAMOK, SZÁLLÁS, VENDÉGLÁTÁS

Kassai Fogadó

Vadaspark: Csoportok és egyéni
látogatók számára kínálunk szabadidős és szakmai programokat a
Zselic lankái között található vadgazdaságunkban. Lehetőség van szelíd
szarvasok simogatására, trófeagyűjteményünk megtekintésére, traktoros vagy lovaskocsis szarvasnézésre,
és előre egyeztetett szakmai programok megszervezésére. Páll Endre
erdőmérnök emlékszobája bepillantást enged a sokak által szeretett vadászíró-vadgazda szakmai életébe. „Zselicvad Éttermünkben” – amely
45 fő befogadására alkalmas - helyi alapanyagokból (főleg vadhúsokból) készült különleges ételeket kóstolhatnak vendégeink. Konferencia
termeinkben (80 és 20 férőhelyes) lehetőség van tematikus programok,
konzultációk, összejövetelek megtartására.
Szarvasfarm Lovasudvar: Szeretettel várjuk mindazokat, akik kedvelik a lovakat, lovasprogramokat és különleges vonzalmat éreznek
a magyar hidegvérű ló iránt. Ez a családbarát, kedves és sokrétű fajta
adja lovas programjaink alapját. Lehetőség van lovaglásra (kezdőknek és haladóknak), fogatozásra a csodálatos Zselicben. Lovasbemutatók szervezését és lovasoktatást is vállalunk.
További információ és bejelentkezés: 20/977-6289; dani.tunde@ke.hu
www.szarvasfarm.ke.hu 7475 Bőszénfa, Malom u. 3.
25

Patca
Patca Somogy megye második legkisebb községe, Kaposvártól 12 km-re
délnyugatra, a Zselic Tájvédelmi Körzet határán fekszik. Holott csak 60-an
lakják, a falu jól felszerelt könyvtárral,
kábeltévével és szélessávú internetkapcsolattal is rendelkezik. 2010-ben
elnyerte a Vidékfejlesztési Minisztérium Falu Megújítási díját. 2015ben elnyerte a MANAP Iparági Egyesület a „Legnaposabb település”
különdíját. A község ad otthont a Katica Tanya Élményközpontnak,
itt halad keresztül a Dél-dunántúli Kéktúra útvonala is. A falut körülvevő erdők, dombok lábánál több forrás található, amelyek hűsítő
vizét a Csörge-patak gyűjti össze a falu végén fekvő Katica-tóba.
A Katica Tanya egyedülálló szabadidős szolgáltatásokkal – kül- és
beltéri játszó alkalmatosságok tucatjaival, bemutató-gazdasággal,
lovagvárral, a Katica-tóval és 140 vendégággyal – várja látogatóit.
Polgármesteri Hivatal
7477 Patca, Fő u. 9. Tel.: 82/712-070, info@patca.hu

Katica Tanya Élményközpont
A Katica Tanya egy
igazi élményparadicsom, amely egész
évben remek szórakozási, tanulási, aktív
pihenési lehetőséget nyújt kicsiknek
és nagyoknak egyaránt. A tucatnyi külés beltéri játszóalkalmatosság közül kiemelkedik Közép-Európa legnagyobb száraz, fedett,
óriás csúszdaparkja és a többszintes felnőtt és gyerek játszólabirintus,
amelyet több generáció együtt élvezhet. A középkori palánkvár és Európa második legnagyobb működő hajítógépe igazi időutazásra csábítanak. A szabadtéri kikapcsolódás kedvelői számára a pedálos gokartok, az óriáslabirintus, a kézi kompok, a pontonhíd, a vízi járgányok és az
ugráló dombok nyújtanak felejthetetlen élményt.
Folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat, minden évben valami újdonsággal várjuk látogatóinkat.
2016 újdonságai:
• a megújult állatsimogató, ahol állataink még közelebb kerültek a látogatókhoz, barátságosabb környezetben,
• az egész családnak garantált szórakozást nyújtó habszivacs lövedékkel
működő „Telibe-Találda”,
• a z egyedülálló 3 pályás kültéri Szélvész csúszda,
• a világszínvonalú vizes játszótér, a Vízi Park.
Egyedülálló kínálatunkban vendégeink 50 féle programból választhatnak a kézművesség, a természetismeret, a hagyományőrzés és a
gazdálkodás területén. Mindennapos tehénfejésre, állatsimogatásra, a
játszóház, az öreg géppark, és a gokartpálya használatára is lehetőség
van. Hétvégente kenyeret és langallót dagasztunk majd sütünk, tematikus programokat kínálunk, melyek a belépőjegy váltásával igénybe
vehetők. Szálláslehetőség 120 fő részére adott turistaházainkban. 5
apartman házunkban összesen 28 fő fér el. Kempingünkben 80 sátor
felállítására van lehetőség. Éttermünkben ínycsiklandó ételekből választhatnak minden nap, és rendezvényeket is vállalunk. A hangsúlyt
a hagyományőrzésre, a környezettudatosságra és a gyermekszeretetre
helyezve, hiszünk abban, hogy a tapasztalás a legjobb tanítómester!
A gyermekek szeretetéből fakadóan megteszünk mindent, hogy élhető
környezete legyen unokáinknak is.
7477 Patca, Faluvég Tel.: 30/411-6002 info@katicatanya.hu
www.katicatanya.hu, www.kalandpark.hu, www.facebook.hu/katicatanya
Nyitva tartás: március 11- augusztus 31 között: minden nap 9-20 óráig
szeptember 1- március 10 között:
hétfőnként csoportoknak előzetes bejelentkezés alapján,
keddtől péntekig: 11-19 óráig, szombaton és vasárnap,
valamint ünnepnapokon és iskolai szünetekben: minden nap 9-20 óráig.
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Vadgazdálkodási Tájközpont Bőszénfa

Krisna-völgy egy békés sziget a rohanó hétköznapok tengerén, a
Balatontól mindössze 30 kilométerre, Kaposvár és Fonyód között
félúton helyezkedik el. Az Európában is egyedülálló Indiai Kulturális Központ és Biofarm számos kikapcsolódási lehetőséget kínál
minden korosztály számára.
Mivel gazdagodhatnak a Krisna-völgybe látogatók?
„Minden kedves kirándulni vágyót sok szeretettel váruk impozáns,
festményekben és domborművekben
gazdag
szentélyünkben, ahova
szerzeteseink kalauzolják
el önöket, választ adva
kérdéseikre. Kirándulást
tehetnek a szent helyekkel, tavakkal tűzdelt botanikus kertünkben, biokertészetünkben,
meglátogathatják tehénvédelmi központunkat. A helyi Govinda,
vegetáriánus étteremben fogyaszthatnak hagyományos indiai fogásokat, ajándékboltunkban pedig vásárolhatnak helyi készítésű
termékeket, indiai emléktárgyakat. Csoportos jelentkezések esetén kulturális, zenei, táncos, vagy akár gasztronómiai program, öko
túra, kertészeti körbevezetés, ökrös szekerezés és számos egyéb
kikapcsolódási lehetőség közül válogathatnak az érdeklődők.
Az év során számos nevezetes nap kerül megrendezésre a Krisna-völgyben,
melyeken egyéb kikapcsolódási lehetőségekkel is találkozhatnak. A völgy legnagyobb eseménye az évente júliusban
megrendezésre kerülő Krisna-völgyi
Búcsú, melyről bővebb információt a
www.bucsu.krinsavolgy.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

Kecelhegyi Lovassport Közhasznú
Egyesület, Meistro Lovastanya
A lovastanyán állatsimogatót, horgásztavat, paintball-pályát, strandröplabda-pályát, 50 fős rendezvénytermet és sátrat, valamint lovardát
üzemeltetnek. Kiváló helyszín osztálykirándulások, baráti társaságok,
csapatépítő tréningek szervezőinek
a Kapos folyó partján levő 10 hektáros terület, ahol a Nemzeti Vágta
Előfutamát is rendezik egyben. Alkotó táborokat és amatőr hobbi lovasversenyeket tartanak minden tavasszal és ősszel. A Hagyományok udvarában a lóval vontatott munkaeszközökön kívül bemutatják a paraszti,
a cigány, a lovagi és a huszár hagyományokkal kapcsolatos ruházatokat
és eszközöket. Iskolás, óvodás csoportoknak egész évben szerveznek
2-3 órás programokat. Az állatsimogatóban őshonos háziállatok vannak. A Betyárok Nyomdokán Lovastúra útvonal szervezői 10 db, nyugodt, kiegyensúlyozott lóval várják a természetet kedvelőket.
7400 Kaposvár, Kecelhegyi bejáró 3. Tel.: 82/424-381, 30/216-8528
meistro@t-online.hu, kecelhegyilovassport@gmail.com, www.meistro.hu.
28

Meteor Természetbarát Turista Egyesület
Nonprofit egyesületünk 1982 óta
foglalkozik túrák, kirándulások szervezésével és lebonyolításával. Minden
hétvégére kínálunk programokat a
szabadidő hasznos és egészséges eltöltésére. Kínálatunkban gyalogos, kerékpáros, autóbuszos, egy- és többnapos túrák egyaránt megtalálhatók.
„Gyalogolj az egészségedért a Meteorral!” túrasorozatunk évente 16,
mindenki számára teljesíthető, 8-12 km-es túrából áll. Saját szervezésű
teljesítménytúráink: Vukov Péter emléktúra (10, 30 km), Zselic éjszakai
túra (10, 20, 40 km), Zselici 4 fa túra (10, 20, 30 km). Turistaházaink Simonfán, az Ady Endre utcában, a Dél-dunántúli Kéktúra útvonalán találhatók. A Meteor kulcsos turistaház 40 fő részére, a Zselic kulcsos turistaház 26 fő részére kínál egész évben, kényelmes, olcsó szálláshelyet
turistáknak, iskolai osztályoknak, baráti társaságoknak. A házak korszerűen felszereltek, nagy udvarral és tűzrakó hellyel rendelkeznek.
Székhely: 7400 Kaposvár, Duna u. 14. Telefon: 70/203-5752
meteor.tte.kaposvar@gmail.com • www.meteor-kaposvar.hu
Iroda:7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 16.
Telefon: 82/222-272 (szerda 15:00 - 18:00)
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Krisna-völgy (Somogyvámos)

Somogy megye 23 településén
élő, közel félszáz alkotó, kézműves,
népművész, iparművész, őstermelő
által előállított termékek - amelyek
a generációk tapasztalatával, bölcsességével vannak tele-, kerültek kiállításra a Zselic Kincse Bemutatóteremben. A kiállítás előzetes telefonos
bejelentkezés alapján látogatható.
Kaposváron a MÍVES Magyar Kézműves termékek Boltjában a Kaposvár
és környékén élő kézművesek, iparművészek termékei, ajándéktárgyai
vásárolhatók meg.
7400. Kaposvár, Kaposvár, Kontrássy u.1.
(Katolikus Gimnáziummal szemben)
Nyitvatartás: hétköznap 9-17 óráig,
szombaton: 10-12 óráig.
30

Madár- és Élménypark – Zsippó
A Madár- és Élménypark 2010 márciusában nyílt meg Bárdudvarnok
festői szépségű kistelepülés részén, Zsippón. Az élménypark 2,5
hektáros. Területén Somogyban
egyedülálló 1,5 ha-os arborétumot
találunk. Közel 100 fajta madarat,
köztük pávát, 37 fajta galambot, 26
tyúkfajtát, papagájokat, vízi szárnyasokat és egyéb érdekes madarakat láthatunk. Parasztházunkban megcsodálhatja a paraszti élet tárgyait, ruháit, képeit. Nádtetős pajtánkban bepillantást nyerhet a régmúlt földművelés eszközeire és termékek feldolgozására. Bemutató
kertünkben közel 100 régi, illetve mai növényfajta termesztésével ismerkedhet meg. A park színfoltjai a szökőkút, a kilátó, az indiánsátor
és a számtalan nyíló virág, a sokféle örökzöld és lombhullató bokor
és fa. A sokféle látnivaló megtekintése és a túraútvonal bejárása után
kedvére sportolhat, játszhat a sportpályán. 2015-től pónilovas és szamaras állatsimogatóval bővült az élménypark.
7478 Bárdudvarnok, Zsippó 50. Tel.: 30/517-7430, 82/713-089
zsipposzepe@citromail.hu, http://zsipposzepe.fw.hu.

Hotel Kapos***
A szálloda Kaposvár
főterén található. A 80
hotelszoba mindegyike
televízióval, telefonnal,
minibárral, fürdőszobával felszerelt. A vendégek kényelmét lift, szolárium, étterem, kávéház
és hangulatos terasz
szolgálja. A hotelhez saját, őrzött parkolóház tartozik. Rendezvénytermeik ideálisak kisebb
és nagyobb létszámú privát és céges rendezvények szervezésére. A
rendezvényhez kapcsolódó valamennyi technikai lehetőség megoldható. Wifi a hotel egész területén elérhető. Cateringet külső helyszínre is vállalunk! Bővebb információ a weboldalukon található.
7400 Kaposvár, Ady E. u. 2. Tel.: 82/510-279, 30/956-6144
info@kaposhotel.hu • www.kaposhotel.hu
32

Mag-tanya
Közel 2 hektáros,
parkosított területen
Bárdudvarnok mellett
a Zselici Tájvédelmi
Körzet szélén fekszik a
Mag-tanya. Gyerekes
családoknak és baráti
társaságoknak ideális
pihenőhely. 4 napraforgós, felszerelt apartmanokban baráti társaságok, kikapcsolódni
vágyó párok, a csendet, nyugalmat szerető felnőttek látogatását
várják. Négy apartmannal rendelkeznek, melyben 5 db, kétágyas
szoba várja az itt megszállni vágyókat. Az aktív pihenést íjászat,
agyagkorongozás, kerékpár kölcsönzés segíti, gyermekeket játszótér és nyáron pancsoló medence várja. A közeli Virág Laci bácsi tanyáján póni lovaglási lehetőség. Kedvező árak, szíves vendéglátás!
7478 Bárdudvarnok, Olajhegy 57.
Tel.: 82/713-031, 20/924-2113, mag@somogy.hu,
www.pihenescentrum.hu • www.magtanya.hu
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Zselic Kincse Bemutatóterem – Kaposmérő
MÍVES Magyar Kézműves Termékek Boltja - Kaposvár

„A Csillagos Égbolt Szállodája”, a Hotel Kardosfa erdei wellnesshotel Kaposvártól 20 km-re, a somogyi erdőben, Magyarország legváltozatosabb erdejében található.
A háromcsillagos szálloda 23 légkondicionált szobájában 48 férőhellyel várja vendégeit. A kikapcsolódást szolgálja a beltéri úszómedence, a jakuzzi, a finn és infra szauna, a masszázs, a szolárium,
a teniszpálya valamint a hotel parkjában kialakított Göncölszekér
játszótér.
A természet szerelmesei
nem egyszerűen csak a
szép tájon és a lágyan
emelkedő dombokon át
vezető egész- és félnapos
gyalogos- és kerékpártúrákon vehetnek részt, de
lovas fogattal is bejárhatják a Zselici Tájvédelmi
Körzetet.
A szálloda étterme tökéletes helyszín azok számára, akik szeretnék
maguk mögött hagyni a városok nyüzsgő forgatagát, és szívesen
belekóstolnának a hazai valamint a nemzetközi konyha ízeibe és a
helyi specialitásokba is.
A hagyományos magyar ízek mellett változatos, diétás- és vadételeket is tartalmazó a’ la carte étlap szolgálja a vendégek igényeit. A
parkra néző teraszt, a természet „közelsége” teszi még hangulatosabbá a kulináris élvezeteket.
Elérhetőségek:
Hotel Kardosfa*** 7477 Zselickisfalud 064/1 hrsz
Tel: 82/505-190; 30/ 204 7278; info@kardosfa.hu;
www.kardosfa.hu; Nyitva egész évben

Zselici Csillagpark –Somogy égboltja
A Kaposvárhoz közeli Zselici Csillagparkban távcsöves bemutatók, planetárium, meteorit kiállítás, a somogyi
erdők növény és állatvilágát bemutató kiállítások és foglalkozások, valamint éjszakai és nappali programok
várják a kirándulókat. A csillagvizsgáló környezetében található 25 méter
magas kilátó páratlan kilátást
nyújt a zselici tájra. A komplexum, valamint a térségben található 8 túraútvonal, amely kerékpárral és gyalogosan is
járható, az 5 pihenőpont és a Ropolyi-tó
környéke akár egész napos kikapcsolódást is biztosít az ide látogatóknak.
Elérhetőség:
SEFAG Zrt. Zselici Csillagpark
7477 Zselickisfalud 064/2 hrsz; Tel.: 82/505-180
info@zselicicsillagpark.hu; www.zselicicsillagpark.hu
35

Erdők Háza – karnyújtásnyira a Somogyi erdő
A SEFAG Zrt. a kaposvári székhelyű
Erdők Háza Látogatóközpont kialakításával közelebb hozza az erdők kincseit
az erdő és élővilága
iránt érdeklődők részére. Az interaktív
kiállítóterekben az
óvodás- és iskolás korú gyermekek, családok, 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 segítségével - hasznos ismereteket szerezhetnek kicsik és nagyok egyaránt.
Az Erdők Háza tervezett nyitása 2017. tavasz
Elérhetőség: www.sefag.hu; turizmus@sefag.hu
7400 Kaposvár, Bajcsy u. 21. Tel.: 82/505-100, 82/505-170
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Hotel Kardosfa – az erdei wellnesshotel

2017. február 03-05.

A rendezvény elűzi a telet, feleleveníti a farsangi népszokásokat,
és évről-évre férjet keres Csokonai vígeposzából Dorottya kisas�szonynak. A farsanghoz kapcsolódva, február 05-én kerül megrendezésre a „Kaposvár dombjai félmaraton”. A futás a belvárosból indul, öt dombot érint, 380 m szintemelkedéssel, 21.1 km-es távon.
Információ: Együd Árpád Kulturális Központ
Tel.: 82/512-228, www.egyud.kaposvar.hu, www.kaposvardombjai.hu

Kolbásztöltő Fesztivál a Kaposvári Nagypiacon
2016. február 11.

Eredeti hangulat, élőzene, bor- és pálinkakóstoló, ínyencségek
várják a kedves érdeklődőket! Az elkészült termékek a helyszínen
megkóstolhatók és megvásárolhatók.
Információ: Kaposvári Nagypiac Kft.
Tel.: 30/472-6159, info@nagypiac.hu, www.nagypiac.hu

Hozd el a távcsöved! - Zselici Csillagpark
Első tavaszi időpont: 2017.03.24. (péntek) 19:30-22:00

Kaptál egy távcsövet, de nem tudod, hogyan használd? Saját
távcső nem feltétel, minden érdeklődőt várnak! Előzetes bejelentkezés szükséges.
Információ: Sefag Zrt. Zselici Csillagpark
Tel: 82/505-180, info@zselicicsillagpark.hu, www.zselicicsillagpark.hu

A tavaszi/nyári/őszi/téli erdő – Zselici Csillagpark
Tavaszi időpont: 2017.03.28. (kedd) 9:00

A program az év során több alkalommal kerül megrendezésre. Jó
idő és megfelelő körülmények között erdei sétát tesznek a csillagvizsgáló közelében, ahova elsősorban iskolás és óvodás csoportokat várnak. Előzetes bejelentkezés szükséges.
Információ: Sefag Zrt. Zselici Csillagpark
Tel: 82/505-180, info@zselicicsillagpark.hu, www.zselicicsillagpark.hu

Húsvét és Tavaszváró Napok a Katica Tanyán
2017. április 15-16

Kipróbálhatják a látogatók, hogyan sütötték elődeink a kenyeret,
mit játszottak a gyermekek egy számítógép nélküli világban, valamint elsajátíthatják az íjászat alapjait is. Kézműves foglalkozások
várják a kicsiket és a nagyokat is.
Információ: Katica Tanya
Tel.: 30/4116002, info@katicatanya.hu, www.katicatanya.hu

Húsvéti forgatag a Szennai Skanzenben
2017. április 16-17.

Húsvét Vasárnapján a tojásfestés hagyományos technikáival, húsvéti játszóházzal és szagosvíz készítéssel várják a látogatókat. Húsvét hétfőjén pedig megelevenednek a régi falu húsvéti locsolkodással és tojással kapcsolatos szokásai.
Információ: Szennai Skanzen
Tel.: 82/584-013, 30/894-7269, www.szennai.skanzen.hu
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Nárcisz Ünnep a Rippl-Rónai Emlékháznál - Kaposvár
2017. április		

Az emlékház ősparkjának fái alatt közel 20 000 db nárciszhagyma
várja, hogy a tavasz első napsugarai előcsalogassa a sárga és a fehér több száz árnyalatában pompázó tengernyi virágot. Számos
program várja a látogatókat.
Információ: Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont
Tel.: 82/510-049, titkarsag@smmi.hu,
http://ripplronaiemlekhaz.smmi.hu

„Zselic” éjszakai teljesítménytúra
2017. május

Ma már 10 és 20 kilométeres távon is lehet teljesíteni, az egyébként 40-km-es túrát. Az útvonal jelzett turistautakon halad, ellenőrző pontok segítik tájékozódást.
Információ: Kaposvári Meteor TTE
postmaster@meteor1.t-online.hu,
meteor.tte.kaposvar@gmail.com, www.meteor-kaposvar.hu

III. Deseda Kupa – Kaposvár, Deseda-tó
2017. május 21-23.

A verseny remek alkalmat biztosít a tó feltérképezésére a pontyfogó világbajnokság előtt.
Információ: Kaposvári Sporthorgász Egyesület
Tel.: 20/4157-538, 82/411-876, kaposhorg@gmail.com, www.deseda.hu

Rippl-Rónai Fesztivál - Kaposvár
2017. máj. 25-28.

Igazi párizsi hangulatot idéző, bohém művésznegyeddé alakul át a
kaposvári belváros. A kaposváriak kedvenc fesztiválja a város legjelentősebb összművészeti rendezvénye. Varázsát a remek kiállítások, koncertek, és a mediterrán hangulat határozza meg.
Információ: Együd Árpád Kulturális Központ
Tel.: 82/512-228, www.egyud.kaposvar.hu, www.ripplfest.hu

Pünkösd és középkori hétvége a Katica Tanyán
2017. június 03-04.

A népszokásokat követve, megrendezésre kerül a pünkösdi király
és királylány választás egy népi játék keretében. Lehetőség nyílik
egy középkori időutazásra, címerfestéssel, kaloda és deres próbával, vívásoktatással, csatacsillag és kelevézdobással.
Információ: Katica Tanya
Tel.: 30/4116002, info@katicatanya.hu, www.katicatanya.hu

Pontyfogó Országos Bajnokság a Desedán - Kaposvár
2017. június 22-25.

A legjobb pontyhorgászok találkozója és versenye.
Információ: Kaposvári Sporthorgász Egyesület
Tel.: 20/4157-538, 82/411-876, kaposhorg@gmail.com,
www.deseda.hu
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Kaposvári Farsang, Dorottya Napok Kaposvár Dombjai Farsangi Félmaraton

2017. július 02-08.

A világ minden tájáról közel kétszáz, 8-18 éves korosztályú csapat
érkezik. A versenyek párhuzamosan zajlanak, és méltók az igazi világbajnoksághoz!
Információ: INTERSPORT Szervező Iroda
Tel.: +36-20/285-8040 (angol és német), +36-20/315-0922 (orosz)
info@youthfootballfestival.org, www.youthfootballfestival.org

Igali fürdő napok

Augusztusi “hullócsillag” túra - Jönnek a Perseidák!
2017.08.11. (péntek) 19:30-23:30
Zselici éjszakai túra során megismerkedhetnek Magyarország
egyik legtisztább, fényszennyezéstől majdnem mentes csillagos
égboltjával, a nyári csillagképekkel, leglátványosabb objektumokkal. A túra kb. 5 kilométeres. A túra a Perseida meteorraj maximumának idejére esik. Előzetes bejelentkezés szükséges.
Információ: Sefag Zrt. Zselici Csillagpark
Tel: 82/505-180, info@zselicicsillagpark.hu, www.zselicicsillagpark.hu

Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál

2017. július 7-8-9.

A rendezvény a nyár legnagyobb ingyenes, szabadtéri programja.
Színes színpadi műsorok, sztárfellépők, tánc-divatbemutató, vizes
vetélkedők a fürdőben, vidámpark.
Információ: Igali Gyógyfürdő
Tel.: 82/573-058, 82/573-059, gyogyfurdo-igal@t-online.hu,
www.igal.hu

Tökfesztivál - III. Nemzetközi Huszártalálkozó – Igal

2017. augusztus 13-19.
A Kaposfest kivívta hírnevét, koncertjein a világ élvonalába tartozó előadóművészek lépnek fel, a produkciók zsúfolásig telt házzal
zajlanak.
Információ: www.kaposfest.hu, info@kaposfest.hu

Kaposvári Vágta, a Nemzeti Vágta Előfutama
2017. augusztus

2017. július

Tökből készült ételek bemutatása, kóstolása, tökös vetélkedők, játszóház, és egész napos vásári forgatag mellett, zenés felvonulás,
lovas illetve huszárcsapat bemutatók és igazi csatajelenetek várják
az érdeklődőket.
Információ: Igali Gyógyfürdő
Tel.: 82/573-058, 82/573-059, gyogyfurdo-igal@t-online.hu,
www.igal.hu

Kaposvár a kezdetektől részt vesz a budapesti Nemzeti Vágtán, és
2012 óta rendezik meg a kaposvári elődöntőt, ahol huszárok, somogyi betyárok és egyéb hagyományőrző csoportok színesítik a
programot.
Információ: Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület
Tel.: 30/2168-528, 82/424381, meistro@t-online.hu,
www.meistro.hu

Fürdőfesztivál a Virágfürdőben - Kaposvár

Deseda Open Nemzetközi Pontyfogó Verseny - Kaposvár

2017. július 15-16.

Játszóházak, kulturális programok, különleges fellépők két napon
keresztül a strandon.
Információ: Virágfürdő, Kaposvár
Tel.: 82/321-044, info@viragfurdo.hu, http://www.virágfürdő.hu

Pontyfogó Országos Bajnokság a Desedán - Kaposvár
2017. július 20-23.

A legjobb pontyhorgászok találkozása és egyben megmérettetése.
Információ: Kaposvári Sporthorgász Egyesület
Tel.: 20/4157-538, 82/411-876, kaposhorg@gmail.com,
www.deseda.hu

Krisna-völgyi Búcsú - Somogyvámos
2017. július 21-23.

Az elbűvölő, füst- és alkoholmentes, családbarát környezetben,
változatos programjaival a Búcsú minden korosztálynak maradandó élményt jelent. Kiemelkedő esemény a védikus-indiai esküvő,
amelyre a leendő párok az érdeklődőket szeretettel várják.
Információ: Krisna-völgy
Tel.: 30/4363-900, www.bucsu.krisnavolgy.hu,
info@krisnavolgy.hu
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2017. augusztus 30-szeptember 02.
A verseny remek alkalom a világbajnokság előtti megmérettetésre.
Információ: Kaposvári Sporthorgász Egyesület
Tel.: 20/4157-538, 82/411-876, kaposhorg@gmail.com,
www.deseda.hu

Miénk a város Fesztivál - Kaposvár
2017. szeptember 1-3.
Bor- és gasztrofesztivál Kaposvár belvárosában igényes programokkal, sok zenével.
Információ: Együd Árpád Kulturális Központ
Tel.: 82/512-228, www.egyud.kaposvar.hu

Szarvasbőgés Hallgató túrák - Bőszénfai Szavasfarm
2017. szeptember
Program: szarvasbőgés hallgatás, lovasfogatos vagy traktoros túrák, szarvasok simogatása, trófea kiállítás megtekintése. Étkezési
lehetőség a vadétteremben.
Információ: Kaposvári Egyetem - Vadgazdálkodási Tájközpont
Tel.: 82/570-519, szarvasfarm@ke.hu, www.szarvasfarm.ke.hu
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Nemzetközi Ifjúsági Futball /Kosárlabda/
Röplabda/ Kézilabda Fesztivál - Kaposvár

NAGYREDEZVÉNYEK

2017. szeptember 20-23.
A világ legjobb pontyhorgászai mérik össze tudásukat a Desedán.
Információ: Kaposvári Sporthorgász Egyesület
Tel.: 20/4157-538, 82/411-876, kaposhorg@gmail.com,
www.deseda.hu

Kaposvári Mézfesztivál
2017. szeptember 8-9.
A regionális méhésztalálkozó, a Mézlovagrendek felvonulása és
mindenfajta mézes-mázas kulináris élvezet mellett, mézvásár,
méhészeti termékek vására, és méhészeti szakkiállítás is várja az
érdeklődőket.
Információ: Zselici Méhész Egyesület
Tel.: 70/5622-054, 30/9935-692, info@zselicimeheszek.hu,
www.zselicimeheszek.hu

Kaposvári Állattenyésztési Napok - Kaposvár

Autóbusz-közlekedés:
Menetrend-információ: www.volan.hu
Kapos Volán: tel.: 82/506-111, www.kaposvolan.hu
Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.: tel.: 82/511-124, www.kaposbusz.hu
Távolsági buszpályaudvar: Kaposvár, Újpiac tér 1.,
+3682/506-111, www.kaposvolan.hu.
Helyi buszpályaudvar: Kaposvár, Áchim András u. 1.,
+3682/511-124, www.kaposbusz.hu.
Autóklub – autómentő:
Dombóvári út 6. Tel.: 188 (minden hálózatból hívható)
Állatorvos:
9-Élet Állatorvosi Rendelő: Nemzetőr sor 5.
Tel.: 20/9137-420, 70/5021-900, www.kaposvar-allatorvos.hu
Dr. Gippert Róbert: Hunyadi utca 5. Tel.: 82/416-714
Bank:
Budapest Bank: Kaposvár, Fő u. 3.
CIB Bank: Fő u. 13. Tel.: 82/ 529-090
Erste Bank: Fő u. 2. Tel.: 40/222-221

2017. szeptember

FHB Bank: Fő u. 51. Tel.: 82/529 241

A Lovasakadémia ad otthont az agrárium egyik meghatározó eseményének, amelyen a szakmai és a civil közönséget tenyészállat
kiállítás, szakmai fórumok, lovasbemutatók, vadaspark, és kisállat
simogató várja.
Információ: Magyar Mezőgazdaság Kft.
Tel.: 1/4700-411, marketing@magyarmezogazdasag.hu,
www.kaposvarinapok.hu

K&H Bank: Széchenyi tér 8. Tel.: 82/528 900

Szennai Hurkafesztivál

Benzinkút:
AGIP: 610-es főút

2017. november
A disznóölés hagyományos időszakának kezdete a hurkatöltés,
hurkakötöző mesterek és nyársdugó-versmondó poéták versenye,
ahol hagyományos, különleges, frissen sült és hidegen fogyasztható hurkaféleségekkel találkozhat a látogató.
Információ: Szenna Polgármesteri Hivatala
Tel.: 82/584-024, szenna@kapos-net.hu, www.szenna.hu

Kaposvári Advent és Karácsonyi Ünnepi Hetek
2017. november 26 – december 23.
Az ünnepvárás idején betlehemes játékok, karácsonyi koncertek,
főként kézműves portékákból álló kirakodóvásár vonzza a főtérre
az érdeklődőket.
Információ: Együd Árpád Kulturális Központ
Tel.: 82/512-228, www.egyud.kaposvar.hu
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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
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
Sberbank: Fő utca 30. Tel.: 82/529-360

ENVI: Füredi út 99. (Praktiker parkolója)
Magán: Toponári út 2. • Jutai út 26/a • Raktár u. 5.
MOL: Füredi út 180. • Vásártéri u. • 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
Horgászbolt, horgászjegy árusítás:
Teleki Horgászbolt: Kaposvár, Teleki udvar
OBI Áruház, Horgászbolt: dr. Kaposváry György u. 2.
Kapos Horgász Centrum: Füredi út 53.
Zalai Horgászbolt: Baross Gábor utca 23.
Pékó Béla Horgászboltja: Kaposfüred, Pavilon sor 4.
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Pontyfogó világbajnokság a Desedán - Kaposvár

Kerékpárkölcsönző:
Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület – Tourinform-Kaposvár:
Kaposvár, Fő u. 8. Tel.: 82/512-921

Művelődési ház:
Együd Árpád Kulturális Központ - Agóra: Kaposvár, Nagy Imre tér 2.
Tel.: 82/512-228, www.egyud.kaposvar.hu
Pénzváltó:
Kaposvár Pláza: Berzsenyi u. 1-3.

Fekete István Látogatóközpont: Kaposvár-Toponár, Deseda part.
Tel.: 30/869-6051

Tesco: Berzsenyi u. 13.

Katica Tanya, Patca: Tel: 30/411-6002

Corso Bevásárlóközpont: Áchim A. u. 4.

Hotel Kardosfa***: Tel.: 82/712-378, 82/712-016

Hotel Dorottya****: Széchenyi tér 8. a Fő utca felől
Corner Trade: Fő u. 12.

Kórház és gyógyszertár, sürgősségi betegellátás:
Somogy megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: Tel.: 82/501-300,
80/204-839

Correct Change, Berzsenyi u. 2. (Ady Endre utcai épületszakasz)

Szigethy-Gyula János Gyógyszertár: Tallián Gy. u. 20-32.
Tel.: 82/511-345

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

Könyvtár:
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár: Csokonai u. 4.
Tel.: 82/527-350
Mozi:
Cinema City - Kaposvár Pláza: Berzsenyi u. 1-3. Tel.: 82/999-438
Szivárvány Kultúrpalota: Noszlopy u. 1. Tel.: 82/510-893,
www.szivarvanykulturpalota.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
Vaszary Emlékház: Zárda u. 9. Tel.: 82/314-011; 30/869-6056
Látogatni csak előzetes bejelentkezés alapján lehet.
Szentjakabi Bencés Apátság Romkert: Kaposvár-Kaposszentjakab,
Várdomb u. 1. Tel.: 20/382-1769; Részben látogatható.
Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény:
Szenna, Rákóczi F. u. 2. Tel.: 82/584-013; 30/894-7269
Somogy kereskedelme anno…: Kaposvár, Fő u. 12. Tel.: 30/936-5553,
82/311-587. Előzetes bejelentkezés alapján látogatható.

WU Pénzváltó, Corso Bevásárlóközpont (Ady Endre utcai épületszakasz)

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

Kaposfüredi Galéria és Szoborpark: Kaposvár-Kaposfüred, Kisközi u.
63. Tel.: 82/425-410. Előzetes bejelentkezés alapján látogatható.

Kaposvári Élmény-, Wellness- és Gyógyfürdő: Csik Ferenc sétány 1.
Tel.: 82/321-044

Vaszary Képtár: Nagy Imre tér 2., Agóra 1. emeletén.
Tel.: 82/512-228
Takáts Gyula Emlékház: Kaposvár, Kovács-Sebestény Gyula u. 9. Tel.:
20/3530-400, berzsenyitarsasag@somogy.hu.
Kapos-ART Kortárs Galéria: Bajcsy-Zs. u. 32-34. fsz. 1.

Kaposvári Egyetem: Pannon Lovasakadémia, Guba S. u. 40.
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Meistro Lovastanya: Keceli bejáró Tel.: 82/424-381, 30/216-8528
Kaposfői Lovassport és Kulturális Egyesület:
Kaposfő, Ságvári Endre u. 23. Tel.: 30/493-0541
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Izraelita Istentisztelet:
Kaposvári Zsidó Imaház: Kaposvár, Berzsenyi u. 14. • Tel.: 82/420-288

INFORMÁCIÓ A-Z-IG

Színház:
Csiky Gergely Színház: Rákóczi tér, tel.: 82/528-450.
Az épület felújítása alatt az előadásokat az Együd Árpád Kulturális
Központban (Nagy Imre tér 2.) tartják.
Jegyiroda: Fő u. 7. (Európa park mellett), tel.: 82/511-207
Szivárvány Kultúrpalota: Noszlopy G. u. 1. Tel.: 82/510-893,
www.szivarvanykulturpalota.hu
Taxiállomás:
Vasútállomás: Baross Gábor u.
Kaposi Mór Oktató Kórház: Tallián Gy. u.
Noszlopy u. • Honvéd u. 63. Tel.: 82/222-222, 82/555-555, 82/777-777
Turista egyesület:
Meteor Természetbarát Turista Egyesület:
Székhely: 7400 Kaposvár, Duna u. 14. Telefon: 70/203-5752
E-mail: meteor.tte.kaposvar@gmail.com
Iroda:7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 16.
Telefon: 82/222-272 (péntek 15:00 - 18:00)
www.meteor-kaposvar.hu
Természetvédő Turisták Somogyért Egyesület: Fő u. 34.
E-mail: gyaloglok@gmail.com, www.turistak.hu, tel.: 30-9658632
Kaposvári Természetbarátok Turistaegyesülete: 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,
zoldpont@somogy.hu, 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
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.
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