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LEGJOBB CÍMEINK

Somogy, Veszprém, Zala megyében
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BALATON CSILLAGVIZSGÁLÓ (1)

Kultúra és tudomány kicsiknek, nagyoknak, kezdőknek és profiknak a Balaton csillagvizsgálójában.” Hatméteres kupola, Fornax 100 mechanika,
12 hüvelykes reflektor, digitális kamerák…
8184 Balatonfűzfő, Sport Centum területe
Tel.: 30/524 8709 www.balatoncsillagvizsgalo.hu

GYENESDIÁS, A NYUGAT-BALATON
CSALÁDBARÁT ÜDÜLŐFALUJA (2)
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A Keszthelyi-hegység ölelésében két családbarát
balatoni strand is található, de a fürdőzésen túl is
változatos aktív és gyerekbarát garantált programkínálat várja a vendégeket Gyenesdiáson.
Gyenesdiás Tourinform Tel.: 83/511 790, gyenesdias@tourinform.hu www.gyenesdias.info.hu
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DEÁK FERENC EMLÉKHÁZ (7)

Zala megye közepén, Söjtörön korabeli bútorokkal
berendezve találjuk a „Haza bölcse” barokk szülőháza, ahol megismerhetjük a Deák-család életútját,
a 18-19. századi zalai köznemesség életét.
8897 Söjtör, Deák Ferenc utca 154.
Tel.: 92/369 039 www.sojtor.eu

ZALASZENTGRÓT TERMÁLFÜRDŐ (8)

BÁZAKERETTYE STRANDFÜRDŐ (4)

NAPFÉNYUDVAR MINIGAZDASÁG (9)

VRANCSICS–FESTETICS KASTÉLY (5)

SOMOGY PÁLINKAHÁZ (10)

A zalai dombok szívében, az erdőkkel fedett lankák
közepén elterülő strandfürdő igazi felüdülést nyújt
a kikapcsolódni vágyók számára. Minden korosztály
számára „Élmény és fürdő!”
8887 Bázakerettye, Sport út 1. Tel.: 93/348 003
30/334 5104 www.bazakerettye.hu

Tervezzen akár szakmai, akár családi eseményt,
ideális helyszín az alsóbogáti Vrancsics-Festetics
kastély és látogatóközpontja. Előzetes bejelentkezés és szállásfoglalás az info@alsobogat.com
7443 Alsóbogát, Vörösmarty utca 47.
Tel.: 30/991 2628 www.alsobogat.com
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Helyit (v)eszem, mert helyin az eszem. A Zselicség
kézműveseinek és őstermelőinek, helyi alapanyagokból előállított termékei kiállítótermünkben és
termelői piacokon, fesztiválokon találhatók meg.
7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 27.
Tel.: 30/718 8655 www.zselickincse.com

MÁRTON ÉPÍTÉSZ & VIPDESIGN (3)

Több mint 30 éves múltú építész iroda lakóházak,
középületek, ipari épületek építési engedélyezési,
kiviteli, és belsőépítészeti terveit vállalja, 3D látványtervekkel, energetikai tanúsítással, friss ötletekkel.
8200 Veszprém, Baláca sor 5/A Tel.: 30/227 0653
www.martonbt.hu www.vip-lakberendezes.hu
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ZSELIC KINCSE SZOCIÁLIS
SZÖVETKEZET (6)
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Vendégbarát árakkal, gyönyörű környezetben a
nyugalom szigetén a Szent Gróth Termálfürdőben.
Családi pihenés, kedvező árak, új gyermekjátákok, 9
medence, szauna, csúszda várja a kedves vendéget.
Szent Gróth Termálfürdő Zalaszentgrót, Zalabéri
út Tel.: 83/708 000 www.zalaszentgrót.hu

A balatoni nyaralás közben szeretettel várja a gyermekes családokat az állatsimogató, ahol testközelből ismerkedhetünk meg a háziaállatokkal, amelyek
a valahahai falusi porták udvarát benépesítették.
8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 75.
Tel.: 70/945 3464 www.allatsimogato-balaton.hu

A megye egyik legmodernebb pálinkafőzőjében
vállalják előjegyzésre mind a hagyományos kisüsti,
mind a trendibb fogyasztói igének szerinti tornyos
pálinkák lepárlását, melyek erős, parfümös illatúak.
7514 Tarany, Szent István u 1. Tel.: 82/778 818
30/946 2125 www.somogypalinka.hu
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