
Fedezd fel Lenti és Lendva 

térségét két keréken!
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1. túra  ·  Családi tekergés

Élvezetes családi biciklizés kerékpárúton (14 km)Bicajra fel!

Lenti (Erdészeti és Vasúttörténeti 
Kiállítás, Szent Mihály Plébániatemp-
lom, Konkoly Lovarda, Termálfür-
dő, Hetési szőttes) – Lendvadedes 
(Horgásztó, Nordic walking pálya) – 
Rédics (Tájház) – Lenti

Lenti az ország délnyugati csücskében, a 
szlovén, a horvát és az osztrák határ köze-
lében fekszik, három tájegység találkozá-
sánál: Őrség, Göcsej, Hetés.

Lentiben és környékén kerékpárral ki-
rándulni, sportolni különleges élmény. A 
táj festői és változatos, dombok, völgyek, 

rengeteg erdő, tiszta levegő. Felkereshe-
tünk műemlékeket, múzeumokat, gyógy-
fürdőket, borospincéket. Meglátogatha-
tunk arborétumot, ősbükköst és közvetlen 

közelről csodálhatjuk meg a növény- és 
állatvilágot. Nálunk az ember maga is ré-
szese lesz a természetnek!

Térképünkön 6 kerékpáros túraútvona-
lat ajánlunk, amelyek akár könnyebben – 
nehezebben, de kitartó kerekezéssel telje-
síthetők.

Lenti  ·  Az ország csücske

Lenti-hegyLendvadedesi-tó

Lendvadedesi kerékpárút

Lenti Termálfürdő

Virágos Lenti

Háromországos Pannon Maraton

Kulturális élet Szent Mihály templom, Lenti

Helyi termék bolt

Dél-Zalai Erdőtáj kerékpárút



2. túra  ·  Hetés határon innen és túl 

Közepes erősségű túra kedélyes bicikliseknek aszfalton, 

határátlépéssel (51 km)

Kezdőknek való útszakasz, 

aszfaltos úton (25 km)

Lenti (Erdészeti és Vasúttör-
téneti Kiállítás, Szent Mihály 
Plébániatemplom, Konkoly 
Lovarda, Termálfürdő, Hetési 
szőttes) – Belsősárd – Resznek 
(Halastó,  Kecskesajtos)  – 
Nemesnép (Harangláb) – Kobilje 
– Dobronak (Orchidea-kertészet, 
Kézművességek háza, Bakonaki 
tó-energia pontok) – Hosszúfalu 
– Rédics – Lenti 

Lenti (Erdészeti és Vasúttör-
téneti Kiállítás, Szent Mihály 
Plébániatemplom, Konkoly 
Lovarda, Termálfürdő, Hetési 
szőttes) – Zalabaksa (Kósa 
Anna sírja, emlékszoba, Hor-
váth Ottó csontfaragó kiállí-
tása, Malom) – Csesztreg 
(Pásztor-ház, 100 éves fod-
rászüzlet, István-Gizella Ha-
rangtorony, Fürdőtó) – Lenti

3. túra  ·  Malom túra

Vár, Lendva

Fazekas mester, Dobronak

Szent Vid forrás, Bakonaki-tó

Orchidea kertészet, Dobronak

Fürdő-tó, Csesztreg

Szabadidőpark, Csesztreg

Állatsimogató

Helyi állatvilág Lenti-Kápolnai kerékpárút





4. túra  ·  Kalandozás a fazekasok földjén 5. túra  ·  Bringázás határokon át

Könnyű tekerés friss levegőn, alacsony forgalmú 

aszfaltos mellékutakon (38 km)

Tekerés a szőlőskertek tövében, aszfaltos utakon, 

határátlépéssel (47 km)

Lenti  (Erdészeti és Vasúttörténeti 
Kiállítás, Szent Mihály Plébániatemp-
lom, Konkoly Lovarda, Termálfürdő, 
Hetési szőttes) – Csesztreg (Pásztorház, 
100 éves fodrászüzlet, István-Gizel-
la Harangtorony, Fürdőtó) – Nemesnép 
(Harangláb) – Márokföld (Kaland-
park, Íjászpálya, Energiapark, Jurta tá-
bor) – Szentgyörgyvölgy (Rezső bácsi 
fazekasmester, korongozás, Református 
Templom) – Lendvajakabfa – Resznek (Ha-
lastó, Kecskesajtos) – Lenti

Lenti (Erdészeti és Vasúttörténeti
Kiállítás, Szent Mihály Plébániatemp-
lom, Konkoly Lovarda, Termálfürdő, 
Hetési szőttes)  –  Kerkateskánd – 
Szécsisziget (Bivaly rezervátum, 
Szapáry Kastély, Vízimalom kiállítással, 
Templom - egyháztörténeti kiállítás) – 
Tormafölde (Kilátó, Borospincék, Füge-
ültetvény, Vétyemi Ősbükkös) – Dobri 
– Tornyiszentmiklós (Horgásztó) – Pince – 
Petesháza – Lendva (Lendvai vár, Bánff y 
Központ, Színház- és Hangversenyterem 
/Makovecz Imre/, Zsinagóga, Szenthá-
romság-kápolna /Hadik Mihály múmiá-
ja/, Lármafa) – Rédics (Tájház)– Lenti 

Kerékpározható mellékutak

István-Gizella Harangtorony

Márokföldi kalandpark

Csótár Rezső fazekasmester

Cuk Pincészet, Lendva-hegy

Templom, Szécsisziget

Borospincék, Lendva-hegy

Lendva-hegyBivalyrezervátum, SzécsiszigetFazekas műhely, Szentgyörgyvölgy



6. túra  ·  Vétyemi ősbükkös túra  Lenti és a Kerka völgye  ·  Lendva

Vétyemi ősbükkös túra (52 km)

Lenti (Erdészeti és Vasúttörténeti Kiállítás, 
Szent Mihály Plébániatemplom, Konkoly 
Lovarda, Termálfürdő, Hetési szőttes) – 
Lenti-Szombathely – Iklódbördőce – 
Csömödér (Bunkerrendszer, Kisvasút) – Páka 
(Öveges József emlékház) – Dömefölde 
(Tájház) – Kányavár – Lispeszentadorján 
(Kerékpáros Központ) – Budafapuszta 
(Budafai Arborétum) – Vétyemi ősbükkös 
– Tormafölde (Kilátó, Borospincék, Füge-
ültetvény) – Szécsisziget (Bivaly rezervá-
tum, Szapáry Kastély, Vízimalom kiállítással, 
Templom - egyháztörténeti kiállítással) – 
Kerkateskánd – Lenti-Máhomfa – Lenti

Lenti és a Kerka völgye Magyarország 
délnyugati csücskében, a szlovén, a horvát 
és az osztrák határ közelében található. A 
térség három néprajzi tájegység (Őrség, 
Göcsej, Hetés) találkozási pontjában he-
lyezkedik el. A terület központja a közel 
800 éves múlttal rendelkező 8700 lakosú 
Lenti. A város az Adria felé vezető M7-es 
autópálya mellett fekszik. A Balatontól 
75 km-re, Budapesttől 250 km-re van – ebből 
230 km autópálya. 

A város életében jelentős szerepet játszik 
az idegenforgalom. A Lenti Termálfürdő és 
Szent György Energiapark 8 ha zöld terü-
leten 5 szabadtéri és 4 fedett medencével 
várja a látogatókat. Vize Európa szerte is-
mert 40 000 éves gyógyvíz, amely kiválóan 
alkalmas mozgásszervi betegségek keze-
lésére. A gyógyvíz hatását a Szent György 
Energiapark jótékony földsugárzásai egé-
szítik ki. 

Lenti környékének felszíne nagyrészt 
síkság, amit szelíd dombok törnek meg. A 
környezeti kultúra, a tiszta levegő, a várost 
körülölelő erdők és az érintetlen természet 
is csábítja az ide utazókat. 

A kerékpárutak, gyalogutak, lovaglási 
lehetőségek a mozgást kedvelőknek nyúj-
tanak alkalmat a kikapcsolódásra, valamint 
Magyarország leghosszabb (32 km) erdei 
kisvasútja nyújt páratlan élményeket. A he-
lyi kézművesség értékei között említésre 
méltó a népi fazekasság és a hetési szőttes.

Lendva mindössze néhány kilométerre 
található a magyar és a horvát határtól. 
1920-ig Magyarországhoz tartozott, ma 
mintegy négyezer magyar él a 11 ezres te-
lepülésen, a feliratok kétnyelvűek. 

A település fölé magasodó várban 
1973-ban kapott helyet a múzeum, ahol 
Lendva és vidéke, illetve a magyar közös-
ség kulturális hagyományait mutatják be. 
Lendva híres szülötte Zala György szob-
rászművész. Legismertebb alkotása a 
milleniumi emlékmű a budapesti Hősök 
terén, de modellt ült neki Ferenc József 
és Erzsébet királyné is. Emlék-szobájában 
számos köztéri szobra megtekinthető ki-
csiben. Ha már ott vagyunk a várban, ne 
hagyjuk ki a padlásgalériát és a földszin-
ten megtekinthető Gálics-féle lepkegyűj-
teményt se!

A vártól is látni lehet Lendva másik ne-
vezetességét, a Csuka-dombon álló Szent-
háromság-kápolnát, amelyet 1728-ban 
építtett a Gludovácz család. 

Az épület alapjainak ásásakor fedezték 
fel vitéz Hadik Mihály holttestét, melynek 
múmiája ma is megtekinthető.

A dombról remek a panoráma. Rálátni 
a szőlőkre, a Mura folyó völgyére egészen 
Horvátországig. 

A szőlőültetvények 9 kilométeres sávban, 
Hosszúfalutól Pincéig, közel 500 hektáron 
terülnek el. A borút látogatói számtalan 
borházban és parasztgazdaságban kós-
tolhatják meg az itt készült borokat, ame-
lyeknek zöme fehérbor, a leggyakoribb a 
rizling és a chardonnay. 

A Terme Lendava, azaz a helyi termál-
fürdő gyógyvíze magas paraffi  n tartalma 
miatt bőrgyógyászati panaszok kezelésére 
ajánlott.

Lenti Lendva

Kilátó, Tormaföldi-hegy

Vétyemi Ősbükkös

Budafai Arborétum

KerkateskándBunkerrendszer, Csömödér



KERÉKPÁROS SZOLGÁLTATÓK:

MAGYARORSZÁG:

LentiBike Kerékpárkölcsönző és Túraszervező 

8960 Lenti, Lovarda u. 1. · Tel.: +36 30 210 3063 
www.konkolylovarda.x3.hu

TZ Kerékpárbolt és Szerviz 

8960 Lenti, Petőfi  u. 7. · Tel.: +36 30 553 2121

Mol-Ker-Vill Kf. Kerékpáros bolt és Szerviz

8960 Lenti, Kossuth u. 29. · Tel.: +36 92 352 485

Mocorgók az Egészségért és a Környezetért 

Egyesület (Túraszervezés)
8960 Lenti, Lovarda u. 1. · Tel.: +36 30 210 3063 
www.mocorgok.hu

Tourinform Iroda

8960 Lenti, Táncsics u. 2/a. · Tel.: +36 30 976 4274

Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark 

8960 Lenti, Táncsics u. 2/a. · Tel.: +36-92-351-320 · www.lentifurdo.hu

Lispeszentadorjáni Turisztikai és Kerékpáros Központ

Tel.: +36 30 779 3123 (Lorschy András) · delzala.skanzen@citromail.hu

SZLOVÉNIA:

Lendvai Kerékpáros Egyesület

9220 Lendva, Trg Ljudske pravice 11/I. · www.kolesarski-klub-lendava.si

Terme Lendava (Termálfürdő és Kerékpárkölcsönzés)
9220 Lendva, Tomšičeva 2/a. · +386 2577 4440 · www.sava-hotels-resorts.com/en/lendava

Kerékpárcentrum Csente · www.turizem-lendava.si

David Novak - Kerékpár szerviz · 9220 Lendva, Glavna ulica 59. · Tel.: +386 4012 3210

Lendvai Turisztikai Iroda · 9220 Lendva, Glavna ulica 38.  
Tel.: +386 2578 8390 
www.turizem-lendava.si/

“Két keréken nincs határ”

„Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult 
meg”

„A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai 
Bizottság vagy a MOBILITÁS véleményét, mely intézmé-
nyek felelőssége a projektre nem terjed ki.”

Photo · kilianzsolt · bringabarat.eu


