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A Pécs-Villány térség utánozhatatlan varázsát az egyedülálló han-
gulatú, több ezer éves történelmi múltról tanúskodó épületei, az 
egymás mellett kéz a kézben élő kultúrák, valamint a borvidék  
kínálta egyedi kulináris élmények adják. A térség éghajlatában és 
hangulatában is érzékelhető a mediterrán hatás, amely télen- 
nyáron hívogatóvá teszi a vidéket.

Pécs tökéletes helyszín arra, hogy történelmi korokon átívelő 
sétákat tegyen a varázslatos hangulatú utcákon, és megtekintse a 
világörökség részét képező ókeresztény sírkamrákat és a páratlan 
kultúrtörténeti kincseket. Pécs többek között kulturális értékeinek 
és programjainak köszönhetően 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa 
címet kapott. A környék számos egyéb kihagyhatatlan látnivalóban 
is bővelkedik: különleges élmények várják a borok szerelmeseit 
délen, a Villányi borvidék napsütötte tájain, ahol meglátogathatja  
az egyedülálló borokat termelő pincészeteket, és megkóstolhatja a 
tájegység jellegzetes, máshol nem kapható borait. Harkány pedig 
ideális célpont lehet a gyógyulni vágyók számára, hiszen itt találha-
tó Közép-Európa egyik leghíresebb fürdőhelye.

PÉCS-VILLÁNY

5



FEDEZZE FEL AZ ÓKERESZTÉNY  
SÍRKAMRÁK TITKAIT! 
Ismerje meg a Római Birodalom északi és nyugati provinciáinak 
kora keresztény temetkezési szokásait! Sopianae (Pécs római 
kori neve) ókeresztény temetője hungarikum, az UNESCO 
Világörökség része, az Olaszországon kívüli nekropoliszok közül 
a legnagyobb és legjelentősebb. 
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BARANGOLJA BE A ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYEDET!
Az egykori Zsolnay porcelángyár területén lévő létesítmény az itt található 

műemléképületek felújításakor jött létre, és kiállításokkal, látogatóközponttal, 
kávézóval, boltokkal várja a látogatókat. A negyed „város a városon belül”, 

amely remekül szemlélteti Pécs XIX. századi életét. A helyszín egyben a lakosok 
kedvelt szabadidős színtere játszóterei és a szabadtéri koncertjei révén.

JÁRJA BE A PÁRATLAN TÖRÖK KORI  
MŰEMLÉKET, GÁZI KÁSZIM PASA DZSÁMIJÁT!  

Egyedülálló élményt kínál Európa legészakibb épségben maradt török kori 
dzsámija, amit belülről is látnia kell! A hivatalosan Gyertyaszentelő  

Boldogasszony-templomnak nevezett épület a hazai török-iszlám építészet 
legmonumentálisabb alkotása, egyben Pécs egyik fontos jelképe.

5 ÉLMÉNY,  
AMIT NE HAGYJON KI

GYÓGYULJON A TERMÉSZET EREJÉVEL HARKÁNYFÜRDŐN!  
Pihenje ki magát, és töltődjön fel az egyik legrégibb hagyományokra  
visszatekintő fürdőnk gyógyvizében, amely 50-70 méteres mélységből,  
átlagosan 62°C-os hőmérséklettel tör a felszínre! 

IV. századból  fennmaradt ókeresztény sírkamrák

1853 óta  készülő Zsolnay porcelán 

2104 napsütéses óra évente

197 m magas pécsi TV-torony

6101 síp a Pécsi Székesegyház orgonáján

2260 hektárnyi szőlő a Villányi borvidéken

13,5 hektárnyi  fürdőterület Harkányban

6 7

KÓSTOLJA MEG A VILLÁNYI  
BORVIDÉK ELEGÁNS BORAIT!

A Villányi borvidék rangját évszázadok óta elsősorban a vörösborok 
adják, melyek sikere a szubmediterrán éghajlata nyújtotta kiváló 
körülményeknek köszönhető. A környék úttörő szerepet játszott  

a magyar borászat újjászületésében, így vált hazánk egyik legfejlettebb,  
bor- és gasztronómiai élményekben páratlanul gazdag borvidékévé.

300 feltárt barlang a Mecsekben



A központban, a Széchenyi tér legmagasabb pontján található, Mekka felé tájolt török imahely  
a magyarországi török építészet legmonumentálisabb alkotása. A 13. században épült Szent  

Bertalan-templom köveiből az 1560-as évek környékén felhúzott dzsámi eredeti hossza és széles-
sége 100–100 lépés volt. A templom belsejében megcsodálhatóak a megmaradt vakolatdíszítések, 

török motívumok. Európa legészakibb épségben megmaradt oszmán kori dzsámija, amely  
a város egyik legismertebb jelképe, ma római katolikus templomként működik.

A pécsi gyermekkórház kertjében fedezheti fel Idrisz baba türbéjét, azaz síremlékét.  
Amellett, hogy az építmény a hazai török építészet egyik legkiemelkedőbb alkotása, a törökök 
körében ma is fontos zarándokhelynek számít. A szent életű muszlim, Idrisz baba csodatevő  

gyógyításairól volt híres.

A töredékes állapotban helyreállított, Pécs öt legfontosabb török kori építménye közé tartozó 
fürdő a Ferencesek utcája végén lévő templom mellett található. Izgalmas betekintést nyújt a 

korabeli török fürdők világába és építészeti megoldásaiba. 

KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA 
Pécs centruma maga az élő történelem, egymást érik a különböző 
korok műemlékei. A római és középkori örökség mellett egyedülálló, 
lélegzetelállító állapotban fennmaradt török emlékek között sétálhat, 
és úgy érezheti magát, mintha időutazáson venne részt.

GÁZI KÁSZIM PASA DZSÁMIJA 

IDRISZ BABA TÜRBÉJE

MEMI PASA FÜRDŐJE

SZENT PÉTER- ÉS SZENT  
PÁL-SZÉKESEGYHÁZ 
A négytornyú Szent Péter- és Szent Pál-székesegyház, 
más néven a pécsi bazilika a város egyik legkápráza-
tosabb és legikonikusabb jelképe.  
Története egészen a XI. századig vezethető vissza, 
mai formáját azonban csak a XIX. század végén nyer-
te el. A templomba belépve kék és arany színekben 
pompázó belső tér fogadja a látogatókat.  
Az altemplomban található a híres költő és püspök, 
Janus Pannonius síremléke. Érdemes meghallgatni a 
Székesegyház orgonajátékát, melynek egyedülálló 
élményéről a legnagyobb mechanikus csúszkaládás 
templomi orgona gondoskodik.

Fedezze fel  
a sokszínű kultúrát 

8

A Cella Septichora Látogatóközpontban késő római ókeresztény, az UNESCO  
Világörökség részét képező síremlékeket (pl. Korsós sírkamra, Péter-Pál sírkamra) és magát  

a Cella Septichorát, avagy hétkaréjos sírkápolnát veheti szemügyre.

A Bazilika szomszédságában található Püspöki Palota egyházművészeti kiállítása  
a Pécsi Püspökség egyházi kincsei mellett számos képzőművészeti alkotás otthonául 
szolgál. Az épületben megtekintheti a különböző korok püspökeinek dolgozószobáit, 

és betekintést nyerhet életükbe. Ha itt jár, ne hagyja ki a Püspöki Pincét, melynek 
kiállítása történeti távlatba helyezi a Pécsi Egyházmegye nagy múltú borkultúráját.

Páratlan kiállítást tekinthet meg a Püspöki Kincstárban, melynek részét képezik 
többek között a Pécsi Egyházmegye püspöki gyűjteményének értékes műtárgyai, 
festményei, szobrai, metszetei és grafikái. Külön érdekesség Klimó György, a 18. 
századi Pécs kultúrapártoló püspökének éremgyűjteménye, melynek legjelentő-

sebb darabjai a római korból származnak.

Pécs városának egyetlen izraelita vallású zsinagógája, mely 1868 és 1869 között 
épült romantikus stílusban. A templomhajó hármas osztású, az emeleten karzat 

veszi körül. A Dunántúl legnagyobb zsidó temploma.

ÓKERESZTÉNY SÍRKAMRÁK

PÜSPÖKI PALOTA

PÜSPÖKI KINCSTÁR

PÉCSI ZSINAGÓGA
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ZSOLNAY MÚZEUM
A kétemeletes kiállítótérben megismerheti az 
egyedi máz- és festéstechnológiával készülő 
Zsolnay porcelánok történetét, valamint test-
közelből csodálhatja meg a magyar szecessziót 
meghatározó Zsolnay építészeti kerámiákat. 
Semmiképp ne hagyja ki a Zsolnay emlékszo-
bát, amely a Zsolnay család bútorait, berende-
zési és dísztárgyait, valamint a családtagokról 
készült festményeket, rajzokat és fényképfel-
vételeket mutatja be.
 
 
VASARELY MÚZEUM
A Káptalan utcában található múzeum a pécsi 
születésű Victor Vasarely, az op-art legjelentő-
sebb alkotójának munkásságát mutatja be.  
A kiállításon a művész alkotásain keresztül nyo-
mon követhető az op-art, vagyis az optikai mű-
vészet kialakulásának folyamata, és átfogó képet 
kaphatunk Vasarely valamennyi korszakáról. 
 

CSONTVÁRY MÚZEUM
A múzeumban megtekinthető állandó kiállítás 
Csontváry Kosztka Tivadar jelentős alkotásait 
mutatja be. A tárlaton helyet kaptak többek között 
tanulmányrajzok, tájképek, portrék, bibliai és tör-
ténelmi témájú művek, melyeken keresztül átfogó 
képet kaphat a festőművész munkásságáról. Szin-
tén itt csodálható meg Csontváry legismertebb 
képe, a Magányos cédrus.

A klasszikus zene kedvelői biztosan 
megtalálják számításukat Pécsett, 
hisz az itt található Kodály Központ 
a Pannon Filharmonikusok otthona. 
A 200 éves múltra visszatekintő ze-
nekar repertoárja kellően sokszínű 
ahhoz, hogy a legkifinomultabb 
hallgatókat is ámulatba ejtse.

Pécs a magasbólPÉCS A MAGASBÓL

A Mecsek oldalában található Niké szo-
bortól páratlan látvány tárul a szeme elé. 

A győzelem görög istennőjét ábrázoló 
szobrot Pécs városa emeltette 1975-ben 
Magyarország felszabadulásának har-

mincadik évfordulójára.

 NIKÉ SZOBOR

A Pécs város támogatásával 2001-ben 
épült kilátó a Tubes 611 méter magas 
csúcsán tornyosul az égbe, melynek 

tetejéről lélegzetelállító körpanoráma 
tárul a látogató elé.

 JÁNOS-KILÁTÓ

 TV-TORONY 

A pécsi TV-torony kétségkívül a város 
egyik legemblematikusabb építménye.  

A Mecsek 535 méter magas Misina 
csúcsán található 197 méteres torony 
Magyarország legmagasabb épülete, 

melynek körkilátójából lenyűgöző pano-
ráma nyílik a környékre.

 KIS-TUBESI KILÁTÓ

A Kis-Tubes csúcs nyugati oldalán  
álló kőkilátó 1959-ben épült Kiss Tibor 

tervei alapján. Az 577 méter magas hegy 
tetején magasodó kilátóból egyedi  
szemszögből csodálhatja meg Pécs  

nyugati részét.

 VÁRFALSÉTÁNY

Ha Pécs városában szeretne egy eldugott 
kilátópontot találni, mindenképpen járja 
be a belvárost övező közel egy kilométer 
hosszú várfalsétányt, és tegyen egy rövid 

kitérőt a Kálváriához, melyről a város  
egy új arcát ismerheti meg.

EURÓPA FÁJA  
Pécs egyik kevésbé ismert látvá-
nyossága a havihegyi mandulafa, 
mely 2019-ben az év európai fája lett. 
A több mint 135 éves fát a Havihegy 
csúcsán álló pécsi Havas Boldogasz-
szony-templomnál tekintheti meg.Na
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A helyiek által Múzeumok utcájának nevezett Káptalan utcában  
található többek között a Zsolnay Múzeum, a Vasarely Múzeum,  
a Múzeum Galéria, a Modern Magyar Képtár és a Nemes Endre Múzeum.  
A környéken járva érdemes meglátogatnia a Janus Pannonius utcában 
a Csontváry Múzeumot, és nézze meg a közelben található kovácsoltvas 
falakon lógó több ezer szerelemlakatot is.

Múzeumok  
utcája
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PÁRATLAN GYŰJTEMÉNYEK
Ugyanitt kapott helyet az Amerikában élő dr. 
Gyugyi László közel hétszáz darabos, egyedi 
darabokat tartalmazó porcelángyűjteménye. 
A felbecsülhetetlen értéket képviselő kollek-
ció a gyár negyven évét felölelő (1870-1910) 
historikus és szecessziós korszakból származik. 
Ugyancsak kihagyhatatlan a Zsolnay család és 
gyár történetét feldolgozó tárlat és a Rózsaszín  
Kiállítás is, melyen, mint nevéből sejthető, kizá-
rólag rózsaszín korsók, edények, fazekak és a 
korabeli lakásenteriőr egyéb darabjai láthatók.

A VILÁGHÍRŰ ZSOLNAY PORCELÁN
Minden Zsolnay porcelán egyedi és megismé-
telhetetlen. A gyártási technológiát tekintve  
a máig titokként őrzött eozin tette a gyáralapí-
tó Zsolnay Vilmos nevét feledhetetlenné,  
a Zsolnay Porcelánmanufaktúrát pedig világ-
hírűvé. A magyarul hajnalpapírnak is hívott ke-
rámiamáz az aranyszíntől a rózsabogárzöldig 
színjátszik, és szépségével számos csodálót 
nyert meg magának világszerte.
 
 
HUNGARIKUM
Pécs nemcsak a Zsolnay porcelángyárnak, ha-
nem magának a Zsolnay családnak is az otthona 
volt, ezért is jelent különösen nagy kulturális 
értéket, hogy a régi gyár területén alakult ki a 
Zsolnay Kulturális Negyed. A helyszínt 2014-ben 
hungarikummá nyilvánították. Összesen 15 vé-
dett műemléképület és 88 köztéri Zsolnay-szo-
bor díszíti festői parkjait, sétányait. 

Zsolnay
Kulturális
Negyed 

12 13

A 2010-ben felújított, lenyűgöző hatású 
Zsolnay Mauzóleum a család nyughelye, 
ahol 42 oroszlán őrzi az eozintechnika 
titkát a Zsolnay Kulturális Negyedtől 
200 méterre lévő dombon. Ne hagyja ki 
ezt az egyedi építészeti remekművet!

12 13



VILLÁNYKÖVESD
A borvidékre látogatóknak érdemes megtekinteni 
még Villánykövesd jellegzetes háromszintes pince-
faluját, amelynek színes kapus pincesora az ország 
egyik leglátványosabb műemlékegyüttese. 

PÉCS-MECSEKI BORÚT
A régióban járva nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy maga Pécs is borvidéki területen fekszik.  
A várossal azonos nevet hordozó borvidék pincéit 
a Pécs-Mecseki Borúton lehet végigjárni Sziget-
vártól Óbányáig. Néhány pincészet pedig Pécs vá-
rosában, vagy közvetlen környezetében található, 
így akár a pécsi látogatásba is beleszőhető egy kis 
borkóstolás.

A BOR SZÉPÍTŐ OLDALA
A vinoterápia a hagyományosan boros nemzetek 
körében, elsőként Franciaországban lett népszerű. 
A szőlőből, borból, törkölyből készült vinoterápiás 
krémek, pakolások és masszázsolajok fokozottan 
táplálják és fiatalítják a bőrt. A módszert a Villányi 
borvidéken alkalmazták először hazánkban.
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Gasztro-  
és borkultúra

A napsütötte térség jellemzően a mediterrán borok hazája. A Villányi borvidék ezen bortípusok fő 
termőhelyének számít. A villányi védett eredetű borok szimbóluma a kikerics, amelyet a termelők  
a borok kapszuláján vagy címkéjén is feltüntetnek. 

VILLÁNY
A borvidéken járva a legtöbb nyitott 
pincével Villány településen találkoz-
hat, ahol ízlése szerint válogathat a 
nagynevű borászatok által nyújtott 
professzionális borkóstolók, borok-
hoz komponált ebédek, vagy a több 
helyen elérhető, bor tematikájú spa 
szolgáltatások közül. A meghittebb 
hangulatú élményeket keresők kis 
családi pincéket is felfedezhetnek. 
 
Villányban járva érdemes megkóstol-
ni a helyi gasztronómiai jellegzetes-
ségeket is, így például az országos 
hírű kakaspörköltet, a sváb hagyomá-
nyokból táplálkozó szilváslepényt, a 
helyi németséggel Zwiwwelkuchének 
nevezett hagymás lepényt, a mákkal 
és szilvalekvárral tálalt sufnudlit, vagy 
egy finom harcsapörköltet.

PALKONYA
Palkonyán a több tucat földbe vájt pince jelent 
izgalmas látványt, de a település mára fesztiváljairól 
és kiváló gasztronómiájáról is egyre híresebb.



GASZTRO- 
ÉS BORFESZTIVÁLOK

Régi szokás, hogy a szőlősgazdák a Vince-nap időjárásából  
és a metszett Vince-vesszők állapotából következtetnek 
a várható szüret gazdagságára. Egyik pincéből a másikba 

járva kóstolják egymás borait, Isten áldását kérik,  
és még babonás fortélyokat is bevetnek  

a jó termés érdekében. 

Villány minden év júliusában rózsaszínbe öltözik, hogy 
az országban egyedülálló módon ünnepelje a rozé borokat.  

A rendezvény fénypontja kétségkívül a RozéMaraton, 
amely során a rózsaszínbe öltözött futók három 
kilométeres távot tesznek meg Villányon belül.

PINCÉRŐL PINCÉRE: 
VARIÁCIÓK VINCÉRE

Bor, gasztronómia, zene, film, természet,  
kaland, kultúra, tavasz – így jellemezhető néhány  

szóban ez a fesztivál. Kilenc település összesen  
18 borudvara várja minden tavasszal a borkedvelő  

és kultúra iránt fogékony vendégeket.

VILLÁNYI BORZSONGÁS  
FESZTIVÁL 

ROZÉFESZTIVÁL  
ÉS ROZÉMARATON

 BOROK, AMIKET MEG KELL  
KÓSTOLNIA

 CABERNET FRANC,  
AVAGY VILLÁNYI FRANC

Kétségkívül a Villányi borvidék  
legjellegzetesebb szőlőfajtája, ma már 

kiemelt figyelmet fordítanak rá a borásza-
tok. Ahogy egy legendás brit borkritikus,  

Michael Broadbent fogalmazott:  
„A cabernet franc Villányban megtalál-
ta természetes otthonát. A borvidéken 

összetett, gazdag, lendületes vörösborok 
születnek, illatos fűszerekkel, élénk,  

feszes savakkal.”

 PORTUGIESER ÉS REDY

A portugieser (korábban kékoportóként 
ismert) fajtának a bora a szüretet követő 

évben kellemesen gyümölcsös, barát-
ságos, könnyen fogyasztható. Szintén 

a mindennapok jó társa ma már a RedY 
névre keresztelt portugieser alapú háza-
sítás. Könnyed, nem feltétlenül hordóban 

érlelt és üde, gyümölcsös bort lehet 
felfedezni benne.

CIRFANDLI

Pécs jellegzetes fehérbora, amely 
hazánkban kizárólag ezen a vidéken 

 található meg. Jellegzetesen  
mezeivirág-illatú, sokrétegű, fűszeres aroma-

tikájú bor. A cirfandli szőlőfajta hajlamos a 
töppedésre, így a száraztól egészen az ízgaz-

dag, édes változatokig találkozhat vele. 

 SIKLÓSI FEHÉRBOROK

A Villányi borvidéken belül a siklósi körzet 
specializálódott fehérszőlő-termesztésre.  

Az itt termelt fehérborok savakban visszafo-
gottabb, de alkoholban és extrakttartalom-

ban gazdagok. Bennük elsősorban  
nem üdeséget, sokkal inkább teltséget 

és mélyebb ízeket lehet fellelni.

 VILLÁNYI CUVÉE-K, AVAGY  
HÁZASÍTOTT VÖRÖSBOROK

Villányt a koncentrált, testes, érlelt  
vörösborok tették híressé, ezek a legtöbb 
esetben az ún. bordói fajtákból (cabernet 

sauvignon, cabernet franc, merlot), valamint 
kiegészítő fajtákból (syrah, kékfrankos, por-
tugieser) készültek és készülnek a mai napig. 
A mai vörös házasítások elegánsak, gyümöl-

csösek, de megtartották összetett, érlelt 
ízvilágukat. Ne hagyja ki, ha arra jár!

Tervezze meg bortúráját  
a bor.hu weboldal segítségével!
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TÚRAPARADICSOM
Remek adottságaiból kifolyólag ezt a környéket 
mintha természetjárásra teremtették volna.  
A kirándulás szerelmeseit bakancsos túrák várják 
az ország legszebbjei közé tartozó útvonalakon:  
a Nyugat-Mecsek legérdekesebb hegye a varázs-
latos sziklaképződményeiről, pálos kolostorának 
romjairól, fantasztikus kilátóhelyeiről ismert 
592 méteres Jakab-hegy. A Hetvehelyhez közeli 
Sás-völgyben húzódó Lombkorona sétány és tanös-
vény a kihelyezett tájékoztató táblákkal segíti  
az erdő alsó szintjeiről nem látható lombkorona-
szint élővilágának megismerését. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARLANGI TÚRÁK 
A Mecsekben számos barlang található: kényel-
mesen bejárhatja a 2000 méter hosszú, gyógyító 
klímával rendelkező Abaligeti-cseppkőbarlangot, 
vagy választhat egy extrém overallos túrát az 
orfűi Mészégető-források-barlangjában. A közel-
ben található a Tettyei Mésztufa-barlang, mely 
több mint száz éve ismert. A barlang félelmetes 
sárkányinstallációkkal és oktatóanyagokkal várja 
a természetjárókat.

 

Kihagyhatatlan 
vizes élmények

Kalandozzon  
a Mecsekben 

3. 

1. 

4. 

8. 

9. 

6. 

7. 

5. 

10. 

2. 

Túrázás az Óbányai-völgy lélegzetelállító  
vízi csodáihoz: a Ferde-vízeséshez  

és a Csepegő-sziklához

Hajnali pecázás a környékbeli  
halastavaknál

Wakeboardozás Pécs közepén,  
csodálatos természeti környezetben

Sárkányhajózás, SUP-ozás, szörfözés, 
kajakozás vagy romantikus  

vízibiciklizés Orfűn a Pécsi-tavon

Vízitúra a Dráván  
és a Fekete-vízen 

Vaslapon sült pisztráng kóstolása
az óbányai pisztrángos tavak 

melletti hangulatos fogadókban

Kikapcsolódás a Magyarhertelendi  
Termálfürdő szaunaparkjában

A Mecsek legnagyobb vízesésének  
megcsodálása a vadregényes  
Petnyák-völgyben

Csúszdázás és csobbanás  
az Orfűi Aquaparkban

Egész napos wellness a Siklósi  
Vár közelében található siklósi  
Thermal Spa-ban
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Történelmi időtöltésre tökéletes 
választás Pécsvárad a 11. századból 
ránk maradt álkápolnával, ahol az 
ország legrégebbi freskója található. 
Feltét lenül látogasson el a közelében 
lévő Pécsváradi várhoz is melynek 
neve félrevezető, ugyanis nem is vár-
ként, hanem erődített monostorként 
üzemelt. Ez volt az ország második 
bencés rend háza, melyet még Szent 
István alapított 998-ban.

A pécsváradi járásban keres heti 
fel Mecseknádasd középkori Szent 
István-kápolnáját, valamint Zengő-
vár kony 600 esztendős fáit őrző sze-
lídgesztényését és hagyományőrző 
épületeit. 
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PLANETÁRIUMTÓL  
BÁBSZÍNHÁZIG
Az ország első optikai planetáriuma, valamint 
a remekül kialakított rendezvényterek kedvelt 
célpontok a Pécsre látogató családok számára. 
A Labor – Interaktív Varázstér egyszerre nyújt 
szórakoztató és tartalmas kikapcsolódást a tudo-
mány területén. A Fény termén át a Tesla-tekercsig 
bármit kipróbálhatnak a látogatók, hisz a kiállított 
eszközökhöz nyúlni kötelező! A Bóbita Bábszínház 
három teremből álló bábmúzeumában a gyerekek 
kipróbálhatják a régebbi bábokat, és megismer-
kedhetnek a különböző bábtechnikákkal. A leg-
kisebbeket pedig augusztus végén a Szamárfül 
Családi Fesztivál várja, mely során a kulturális 
negyed egy hatalmas játszóházzá változik.

ŐS-DRÁVA LÁTOGATÓKÖZPONT
A Villányi borvidéktől tizennégy kilométerre, 
Szaporca közelében található az Ormánság 
természeti értékeit és hagyományait megismer-
tető Ős-Dráva Látogatóközpont, amely interaktív 
kiállítással, majorral, tanösvényekkel és minden 
korosztály számára változatos programokkal  
várja a közönséget.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECSEXTRÉM PARK
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt felejthetetlen 
programot kínál a Pécstől mindössze 2 kilométer-
re található kalandpark. A legkisebbek játszóház-
ban, ugrálódombon és ugrálóasztalon fáraszt-
hatják ki magukat. Az igazán extrém kalandot 
kereső látogatóknak az 1 km hosszú, 25 kocsiból 
álló erdei bobpálya, a 8 méter magas mászófal, a 
Hófánk csúszdapálya és a komoly taktikát igénylő 
airsoftpálya garantálja az adrenalindús élményt.

PÉCSI ÁLLATKERT
A Mecsek oldalában, gyönyörű környezetben fekvő  
állatkert felújítva várja látogatóit. Több kontinens 
különleges, és gyakorta védett példánya, így a törpe-
kenguru, az örvös pekari vagy a kék páva is meglá-
togatható a 4,5 hektárnyi területen. A komplexum a 
belvárosból felköltöztetett Akvárium-Terrárium miatt is 
kihagyhatatlan látnivalója egy pécsi kirándulásnak.

SIKLÓSI FÜRDŐ
A fürdő a Siklósi Vár szomszédságában található, és télen-nyáron fogadja  
a strandolni és feltöltődni vágyókat. Nyitott és fedett medencék, szaunák, 
sport- és gyermekbarát szolgáltatások várják a vendégeket. A fürdőben 
hat felnőtt- és három gyermekmedence található, emellett finn szauna, 
infraszauna, kültéri orosz szauna, aromakabin, gőzfürdő és sóbarlang is 
rendelkezésre áll.  

HARKÁNYFÜRDŐ 
A monda szerint ez a kiváló kénes gyógyvíz úgy keletkezett, hogy egy 
furfangos öregasszony alkut kötött az ördöggel a lánya kezéért, majd 

amikor vesztésre állt, átverte a patást, aki dühében fejest ugrott a földbe, és 
visszamenekült a pokolba. Innen buzog fel Harkány híres gyógyvize, amely 

a bőrbetegségek kezelése mellett a meddőség bizonyos eseteiben és a 
mozgásszervi betegek gyógyításában is hatékony gyógymódot nyújt.

MAGYARHERTELENDI FÜRDŐ 
A Pécstől húsz kilométerre található fürdő és strand ősfás környezet-
ben, medencékkel és wellness-szolgáltatásokkal várja az év minden 

periódusában a vendégeket. A fürdőt tápláló 38 és 68 °C-os termálvíz 
a föld mélyéről érkezik a felszínre. A hertelendi termálfürdő egyedisége 

építészeti stílusában rejlik, mely a világhírű építész, Friedensreich 
Hundertwasser világát idézi. A fürdő nagy kapacitású szaunarészleggel 

is rendelkezik, ahol tematikus szaunaestek, szaunafelöntések, illetve 
képzett szaunamesterek várják a látogatókat. 

Nyaral a családGyógyulás  
és regenerálódás  
a természet segítségével
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SZIGETVÁRI VÁR
Magyarország egyik leghíresebb vára 1566-ban 
írta be magát Európa történelmébe, amikor 
Zrínyi Miklós várkapitány 2500 magyar és horvát 
katonájával megállította Szulejmán szultán száz-
ezres seregét. Az erődítmény a mai napig áll,  
és látványos kiállítás mutatja be Szigetvár ostro-
mát és a csatában használt harci eszközöket.
 

SIKLÓSI VÁR
Magyarország egyik legépebben megmaradt 
erődítménye a Tenkes alján, Siklós városának 
közepén, egy magaslaton emelkedik. Legfonto-
sabb elemei még a középkorban épültek,  
ám építészetileg minden korszak nyomot 
hagyott rajta. A Siklósi Vár magja maga a vár-
kastély, melyet várfalak, tornyok és bástyák 
öveznek. Itt forgatták az egyik leghíresebb 
magyar tévésorozatot, A Tenkes kapitányát.
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Középkori váremlékek  
a környéken

MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS
A tavaszváró, téltemető népszokás a Mohácson és környékén  

élő sokácok farsangi maszkos néphagyománya. A mohácsi  
busójárás 2009-től szerepel az UNESCO szellemi örökség repre-

zentatív listáján, valamint 2012 óta hungarikumnak számít.

FISHING ON ORFŰ
 A Fishing on Orfű a Pécsi-tó melletti Panoráma kempingben  

évente kerül megrendezésre. Nevét a pécsi Kiscsillag együttes  
kislemezének címéről, illetve a korongon található, azonos című 

dalról kapta. Egyedi, barátságos hangulatával és változatos  
programjaival az évek során kiérdemelte, hogy a hazai előadók  

egyik kedvenc fesztiválhelyszíne lett.

MADE IN PÉCS FESZTIVÁL  
A pécsi zenekarok fesztiváljának is nevezett rendezvény célja, hogy a helyi  
együtteseknek fellépési és bemutatkozási lehetőséget biztosítson műfajtól  

függetlenül. A fesztiválon minden évben egy meghívott külföldi város  
zenekarai is megmutathatják magukat a színpadon.

ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁL   
Színház, zene, buli, képzőművészet, családi programok, irodalom – dióhéjban  
ezt jelenti az Ördögkatlan Fesztivál a csodaszép Villányi-hegység közepén 
található falvakban. A szélrózsa minden irányából érkeznek a résztvevők  
az augusztusban tartott rendezvényre.

ZSOLNAY FÉNYFESZTIVÁL
A Zsolnay Fényfesztivál Magyarország első és egyetlen fényfesztiválja, 

melyet minden év júliusában rendeznek meg. A Közép-Európában is 
egyedülálló rendezvényen az éj leszállta után hazai és külföldi művészek 

térspecifikusan projektált fényalkotásai ejtik ámulatba a látogatókat  
Pécs hangulatos utcáin és épülethomlokzatain.

Zenei és kulturális  
programok 
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DÉL-BALATON
Ha ideje engedi, látogasson el a Balatonhoz, 
amelynek szépségében minden évszakban 
gyönyörködhet. A déli parton belekóstolhat 
Siófok pezsgő életébe, valamint híres 
építészünk, Makovecz Imre által épített 
evangélikus templomot is megcsodálhatja. 

Balatonboglár Gömbkilátójáról csodás pano-
ráma nyílik Közép-Európa legnagyobb tavára. 
Romantikus sétában lehet része a fonyódi 
Szaplonczay-sétányon vagy a balatonvilágosi 
Magasparton. 

A Dél-Balatoni Borút látogatható pincészetei 
remek időtöltéssel kecsegtetnek, míg kissé 
távolabb a parttól a nemzeti történelmi em-
lékhely, Somogyvár helyezkedik el.

ZSELIC
Zselic szelíd lankái és élővilága páratlan termé-
szeti értéket képviselnek. A fényszennyezettségtől 
mentes vidéknek hála csodálatos látvánnyal 
szolgál az éjszakai égbolt a Zselici Csillagparkban. 
A dombságon halad át Rockenbauer Pál Dél-
dunántúli Kéktúra útvonala is.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BAJA
Baján mintegy negyven műemlék és város- 
képi jelentőségű épület található, melyeket  
a város legkedveltebb közlekedési eszközével,  
a városnéző kisvasúttal könnyedén megtekinthet. 
Ha itt jár, ne felejtse el megkóstolni a híres bajai 
halászlevelet, valamint a Hajós-Bajai borvidék 
kiváló borait!
 
SZEKSZÁRD
Tegyen egy rövid sétát a város központjában 
található Béla térnél, és hallgassa meg Közép-
Európa legnagyobb egyhajós templomának 
lenyűgöző harangjátékát. A nap végén csodálja 
meg a várost a Szekszárdi borvidék lankáiról  
egy pohár szekszárdi bikavér kíséretében. 

HATÁRON TÚLI LÁTNIVALÓK
Érdemes felkeresnie Eszék városát, vagy ellá-
togatnia az egyedülálló szépségű Kopácsi-rét 
Természetvédelmi Parkba, netán gyönyörködni 
a Papuk Természetvédelmi Park lenyűgöző 
vízesésében.

Látnivalók a térség 
közelében 
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