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Moravske Toplice z okolico so bogate s termalnimi vrelci, kulturnimi znamenitostmi 
ter pravo kulinarično oazo, omogoča številne možnosti preživljanja aktivnega oddiha. 
Poleg vodnih užitkov pri nas najdete Raj za kolesarje, pohodnike in etno ljubitelje.

A termálvízben gazdag Moravske Toplice és környéke igazi paradicsom a gasztronó-
miai különlegességek és  kulturális látványosságok kedvelőinek.  Számtalan kalandot 
és izgalmat rejt az aktív pihenésre vágyók számára is, ahol a pompás vízi szórako-
zások mellett a kerékpáros és a bakancsos turisták, sőt a hagyományok és a népi 
iparművészet szerelmesei is megtalálják számításukat. 

Az Inkey-kastély és a Szent László templom megcsodálásán kívül  GPS-es kincskere-
sésre, Fotó Szafarira, nordic walking-ozásra és lovaglásra  is lehetőség nyílik.

Razen občudovanja dvorca Inkey in cerkve Sv. Ladislava (Szent Laszló), obstaja 
možnost iskanja zakladov z GPS, Foto Safari, nordijsko hojo in jahanje.

A történelmi belvárosban – Thúry György Múzeum, Kiskastély, Plakátház – tett séta 
után kóstolja meg a zalai dödöllét vagy prószát, majd pihenjen meg a Csónakázó-tó 
árnyas fái alatt.

Po sprehodu v zgodovinskem delu mesta – Thúry György muzej, mali dvorec (Kis-
kastély) in plakatna hiša (Plakáthaz), poskusite dodole iz Zale, ter se spočijte pod 
krošnjami dreves jezera.

A falu környéke számtalan túralehetőséget kínál, a szőlődombi kilátóból egészen 
a Kis-Balatonig elláthat, majd piknikezhet a turistapihenőnél vagy a lankák alján 
található kulináris élvezetet nyújtó csárdában.

Okolica vasi ponuja ogromno možnosti za pohodništvo,  z razglednega stolpa  lahko 
občuduješ razgled, ki sega vse do Malega Balatona, ustavite se na počivališču za 
piknike, ali pa uživajte v kulinaričnih specialitetah v bližnji čardi.

A falu nemcsak a környező szőlődombok nedűiről híres, de vadvizi programjai 
adrenalinbomba a vizes sportok kedvelőinek.

Vas ni prepoznavna le po vinogradih, ampak tudi po adrenalinskih programih za 
ljubitelje vodnih športov.

Ljutomer je prestolnica pokrajine z imenom Prlekija, dežele štorkelj, termalnih 
vrelcev, odlične kapljice, ki jo oznanjajo pojoči klopotci, bogate kulturne in naravne 
dediščine ter gostoljubnih ljudi.

Ljutomer a Prlekija-vidék központja. E vidék jellegzetességei a gólyák, a termálfor-
rások, a kitűnő borok, a kerepelő klopotecek (madárijesztők), a kulturális és termé-
szeti örökség és a vendégszerető emberek.

Poleg edinstvene mineralne vode in kakovostne zdraviliške ponudbe goste 
navdušujejo  odlična kapelska vina,  prleške kulinarične dobrote, še najbolj pa 
pregovorna prijaznost in gostoljubnost domačinov. V Radencih goste razvajamo  
s tremi srci.

Az ásványvíz és a gyógyfürdő kínálata mellett a vendégek a Kapela környéki ki-
tűnő boroktól is el vannak ragadtatva, ahogy természetesen Prlekija-vidék kuli-
náris fi nomságaitól és az itteniek híres vendégszeretetétől és szívélyességétől is. 
Radenciben a vendégeket három szívvel kényeztetjük.

Odkrijte mirne kotičke in se napolnite z energijo neokrnjene narave ob Bukovniškem 
jezeru. Obiščite tropski vrt z orhidejami in se sprehodite po vinogradniških in 
gozdnih poteh po Dobrovniku in okolici.

Fedezze fel a nyugalmat árasztó Bakonaki tavat és környékét, ahol az érintetlen ter-
mészetben energiával töltődhet fel. Látogasson el az orchideákkal teli trópusi kertbe 
és sétáljon a Dobronakot körül ölelő szőlő dombokon és erdei ösvényeken.  


