Ajándék belépőjegyek a Thermal Hotel Balance szervezésében

Válasszon egyet az Ön által preferált célpontok közül és mi a környék legjobb belépőit
biztosítjuk!
1. Egy csepp Szlovénia
Ha már Lenti, akkor nem szabad kihagyni Szlovéniát sem! Kényelmes egy napos kirándulás
akár kétkeréken is!
Vinárium torony: kör alakú torony 53,50 méter magas, földszinttel és kilenc emelettel,
ahonnan egyszerre látjuk be a négy ország, Szlovénia, Magyarország, Horvátország és
Ausztria területét.
Trópusi kert és Orchidea Farm: a dobronaki orchideás Közép-Európa legnagyobb termelője.
Kukkantson be a termelés folyamatába, tegyen egy kört a trópusi kertben!

Tipp: Dobronakon a Bakonaki tavon egyet pihenjenek, az Energiaparkot járják be,
családosoknak jó időtöltés a kalandpark! Lendván érdemes megtekinteni a várat az állandó
és időszaki kiállításokkal! Hétvégén üljenek be a Cuk borházba egy finom lendvai borra!
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2. Őrségi kalandozások

Magyarország egyik legszebb tájegysége csupán 20 km-re terül el Lentitől! Ha már nálunk
száll meg, érdemes egy napot szánni erre a csodás vidékre! Testi-lelki felfrissülés és
természeti harmónia mindenütt!
Csótár Rezső: aki szeretné testközelből megtapasztalni és kipróbálni a korongozást, annak
kihagyhatatlan élményt nyújt Csótár Rezső és portája! Készítse el saját bögréjét, tányérját és
közben ismerkedjen Rezső bácsi életével!
Magyarszombatfai fazekasház: 1790-ben épült fazekasház ma múzeumként funkcionálva
mutatja be a helyi gerencsérek munkásságát!
Pityerszeri
Népi
Műemlékegyüttes:
Az
egykori
őrállók
dombtetőre
épült
településszerkezetét bemutató három helyben megőrzött porta és épületek bemutatják egykori
lakóik hagyományos életmódját és kulturális örökségét.
Batha Porta: Ha már betekintést nyert az őrségi népi építészetbe, a legfontosabb szakmát is
megismerte, akkor már csak a hagyományos ízek portája van hátra! A Batha portán
tökmagolja, őrségi pálinka és ínycsiklandozó helyi termékek kóstolására és vásárlására van
lehetőség!

Tipp: Nem szabad kihagyni a Veleméri „fények templomát”, amely egész Európában híres!
Vegyen
részt az
Őrségi Nemzeti Park
programjain,
érdeklődjön
róluk
programszervezőnknél: vadló és bölény látogatás, íjászkodás, perec sütés és fantasztikus
túrák várják egész nyáron!
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3. Kerka-völgyi bakancslista
A Kerka-völgy átszeli Lenti környékét, Zala-megye egyik legváltozatosabb, erdőkkel és
legelőkkel, színes állatvilággal rendelkező térsége! Legyen szó kétkerékről vagy autóról, a
vidék könnyen bejárható! Merüljön el a zalai falvak sokszínűségében!
Erdei kisvasút: Tudta, hogy Magyarország egyik leghosszabb erdei kisvasúthálózata 109 kmes szakasszal a hoteltől csupán 200 m-re indul? Zakatoljon a gyönyörű zalai erdőkben, ahol
kis szerencsével találkozhatnak őzzel és vaddisznóval is!
Légópince: A lovászi légoltalmi rendszer mintegy 1 km-es szakaszával egyedülálló
látványosság az egész Dunántúlon! Idegenvezetővel kísért túrán elénk tárul a múlt egy
darabkája!

Tipp: Béreljen nálunk kerékpárt és vigye a kisvasútra, majd Csömödértől egy könnyed
biciklitúrával elérhető a szécsiszigeti bivalyrezervátum és vízimalom! A történelem
szerelmeseinek kihagyhatatlan látnivaló a „magyar maginot-vonalnak” nevezett pákai
bunkerek! A légópince után pedig érdemes betérni a Kantin gasztrokocsmába és enni egy
finom ebédet!
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4. Levendula szerelem
A legromantikusabb és garantáltan a legegyedibb ízekkel bíró ajándékunk kevesebb belépőt,
de annál több meglepetést tartalmaz!
Szedd magad levendula: látogasson el Márokföldre és gyűjtsön egy csokor levendulát! Egy
kis toszkán hangulat az Őrség kapujában! A levendula fűszeres, kellemes illata harmóniát
teremt az emberben nyugtató hatásának köszönhetően!
Levendulás welcome drink: Mi lehet nyugtatótt a levendula és alkohol keverékénél? Próbálja
ki egyedi üdvözlő italunkat, hogy garantáltan jól induljon a nyaralás! Gyermekeknek
természetesen alkoholmentes verzióban is kapható!
Levendulás pogácsa: Ön kóstolta már? Helyben készült pogácsa egyenesen az L16 Étterem
konyhájából! Könnyed és finom falatok, melyet akár útravalónak is elcsomagolhat!
Ajándék: Ez a része a csomagnak hadd maradjon meglepetés! Csalódni nem fog, azt
garantáljuk!

Tipp: Ha már Márokföld, ne hagyja ki ennek az apró falunak a megannyi látnivalóját:
relaxáljanak az Energiaparkban, nézzék meg a jurtákat vagy a sökfás temetőt,
családosoknak vidám program az erdőben megbúvó kalandpark!

