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CSEPPTŐL A CSOBBANÁSIG

SZÍNEZD ÚJRA AZ ÉLETED!

Orfűn mindenhol felbukkan a víz: a víznyelőkön keresztül, a barlangokon és az erdei forrásokon át a 

hűs, tiszta vizű patakok által egészen a tavakig ér! Gyűjtse Ön is a vizes élményeket Orfűn!
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Orfűi-tó természetes vizű strandja, melyet homokos part övez

Aquapark csúszdái, élmény, gyermek- és sportmedencéje

Kajak, kenu és sárkányhajó bérlés a Pécsi-tavon

Abaligeti-horgásztó és csónakázó tó

Vitorlázás, szörfözés a Pécsi-tavon

Herman Ottó-tó halrezervátuma és védett természeti környezete

Horgászat az orfűi tavakon és a Kovácsszénájai-tavon

AJÁNLJUK



Orfűi Aquapark Horgászati lehetőségek Orfűn

INFORMÁCIÓ

INFORMÁCIÓ
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Hét csúszdával, fűtött medencékkel várja kedves vendégeit a nyári sze-
zon minden napján az Orfű Aquapark. A vízi élmények mellett műfüves 
focipálya és strandröplabda pálya is rendelkezésre áll. Az Aquapark ét-
terme és vendéglátó egységei kedvező árakon széles választékot biz-
tosítanak. A Pécsi-tó gyönyörű környezetében elhelyezkedő Aquapark 
igazi kikapcsolódást jelent az idelátogató családok részére.

Az orfűi völgyben található négy tó kiváló lehetőséget kínál a horgá-
szat szerelmeseinek, sajátosságukból adódóan a horgászat valameny-
nyi műfaját eredményesen lehet itt gyakorolni. A legkisebb, Orfűi-tó 
partról kiválóan meghorgászható. Ez alatt a legnagyobb vízfelület, a 
Pécsi-tó található, mely országosan kiemelt horgászvíz. A völgyben 
következő a Herman Ottó-tó, mely csodás természetvédelmi terüle-
ten fekszik. Legutolsó a Kovácsszénájai-tó, mely érintetlenségével és 
nyugalmával csábítja a horgászokat. A tavakban valamennyi hazánk-
ban előforduló állóvízi halfaj – törpeharcsa kivételével - megtalálható 
ponty, amur és harcsa kapitális méretű példányaival.

A tavakon jégolvadástól befagyásig lehet horgászni, horgászat előtt ér-
demes tájékozódni a helyi horgászrendekről. A fogott halak az engedé-
lyeken szereplő mennyiségben megtarthatóak, külön kifizetni nem kell.

7677 Orfű, Dollár u. 28/a.

(+36) 70/399-1015

www.orfu-aquapark.hu

recepcio@orfu-aquapark.hu

Horgász Egyesületek Baranya megyei Szövetsége

7621 Pécs, Teréz u. 11-13.  |  (+36) 72/326-775

www.hebmesz.hu  |  info@hebmesz.hu

TDM-TIPP! Élvezze az orfűi kilátást a csúszda legmagasabb 
pontjáról, majd csússzon le a spirálcsúszdán! TDM-TIPP! Próbálja ki hajnalban a horgászatot a 

Pécsi-tavon és élvezze a tó nyugalmát!

A HELYIEK KEDVENC 
FÜRDŐJE 2016



ZÖLD RITMUSBAN

SZÍNEZD ÚJRA AZ ÉLETED!

Töltődjön fel a természetben, csodálja meg a környék védett természeti értékeit és lenyűgöző

karsztjelenségeit, fedezze fel barlangjainkban járva a felszín alatti világ kincseit! 
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Pécs-Orfű-Abaliget kerékpárút

Nyugat-Mecsek jelzett turistaútjai

Lovastúra és lovaglás futószáron, karámban és terepen

Futás az Orfűi Futókaputól

Sportrendezvények

Éjszakai túrák a Medvehagyma Ház szervezésében

AJÁNLJUK



Aktív Víziturisztikai Központ Medvehagyma ház

INFORMÁCIÓ
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A Pécsi tó dél-keleti partján álló víziturisztikai központ korszerű körül-
ményeket biztosít olyan népszerű és látványos sportágak űzéséhez, 
mint kajakozás, kenuzás és sárkányhajózás. Az igazán aktív kikap-
csolódást műfüves futballpálya és rekortán burkolatú futópálya teszi 
teljessé. Az épületekben hajótároló, hajókölcsönző, öltöző, büfé és 
közösségi helyiség is található. Vállaljuk kihelyezett testnevelés órák 
megtartását, szervezünk napközis táborokat, szabadidős rendez-
vényeket és csapatépítő tréningeket. Évente több alkalommal ren-
dezünk sárkányhajó versenyeket.

Orfű szívében, a Pécsi-tó partján felépült Ökoturisztikai Látogatóköz-
pont összekötő kapocs a természet és Orfű üdülőterülete között. In-
teraktív tárlatunk játékos formában mutatja be a Nyugat-Mecsek és a 
négy tó ökológiai értékeit, Orfű turisztikai látványosságait, kulturális 
kincseit. Az épület tetőteraszáról páratlan kilátás nyílik Orfűre és a Pé-
csi-tóra.

A hozzánk látogató gyerekeknek, felnőtteknek, családoknak érdekes 
látványosságot, túrákat, sport- és zenés programokat kínálunk. Az is-
kolai csoportokat oktató-, kiránduló- és erdei iskolai programokkal vár-
juk. A helyiek számára zöld szemléletű lakossági rendezvényeket szer-
vezünk. 100 nm-es konferenciatermünk esküvői szertartások, szakmai 
rendezvények céljából bérelhető.

Poszeidon Kajak-Kenu Alapítvány

(+36) 20/389-0000

orfuivizitur@gmail.com

facebook.com/OrfuiAktivViziturisztikaiKozpont

TDM-TIPP!
Béreljen kajakot, kenut, vagy sárkányhajót 
és evezze körbe a Pécsi-tavat! TDM-TIPP! Látogasson el gyermekével a Medvehagyma Házba, 

és vegyenek részt kézműves foglalkozásainkon!

INFORMÁCIÓ
7677 Orfű, Dollár u. 2/1.  

(+36) 30/990-3828

medvehagymahaz.orfu@gmail.com

www.medvehagymahaz.hu 

facebook.com/medvehagymahaz

Nyitva tartás

Június 15-től augusztus 31-ig minden nap 10-18 óra között.

(megfelelő időjárás esetén)



KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

SZÍNEZD ÚJRA AZ ÉLETED!

A színes üdülés garantált, hiszen Orfűn mindent megtalál, amitől egy családi nyaralás felejt-

hetetlen lesz! Gazdag programkínálat, strandok, kirándulási lehetőségek, családbarát erdei és 

kerékpáros útvonalak, tanösvények várják nálunk a kicsiket és nagyokat egyaránt! 
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Homokos aljzatú tóstrand 

Modern csúszdákkal felszerelt Aquapark 

Családbarát erdei és kerékpáros útvonalak 

“Faluportyák” a Medvehagyma Ház szervezésében

Ismeretterjesztő tanösvények

Alkotó kézműves foglalkozások a Medvehagyma Házban

Táborok fedett helyiséget igénylő programjainál az Orfűi 
Önkormányzat Sportcsarnokának igénybe vétele

AJÁNLJUK



ORFŰFITT JURTATÁBOR

INFORMÁCIÓ
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Szeretné elfelejteni a hétköznapok gondjait? Erőt gyűjtene a következő 
feladataihoz? Az OrfűFitt Jurtatáborban megteheti! A csodálatos ter-
mészeti környezetben kikapcsolódhat, barátaival együtt sportolhat, 
laza hangulatú céges rendezvényeket tarthat,  összekovácsolhatja 
dolgozóinak csapatát és a családtagjai is jól fogják érezni magukat ná-
lunk. Az itt eltöltött osztálykirándulás, táborozás felejthetetlen élmény 
marad. A sportoláshoz kényelmét szekrényes öltözők és vizesblokkok 
biztosítják.  Átöltözés után beülhet sárkányhajóba, indiánkenuba vagy 
kajakba, kerékpározhat vagy futhat a tó partján. A mozgás után bü-
fénkben finom italokkal frissülhet fel és jurtáinkban pihenheti ki ma-
gát. A testi-lelki felüdülés garantált!

7677 Orfű Dollár u. 36.

(+36) 20/326-6707

orfufitt@gmail.com

www.orfufitt.hu

TDM-TIPP! Keresse az OrfűFitt programjait 
rendezvénynaptárunkban!

Kerékpárkölcsönző Orfű - 
Bike orFun

INFORMÁCIÓ

Tekerje körbe az orfűi tavakat kerékpárral akár az egész családdal! 
Kerékpárok széles választéka kölcsönözhető tavasztól őszig minden 
korosztálynak a legkisebbtől a legnagyobbig. A tekerni még nem tudó 
aprónépnek kisgyerek utánfutó és gyermek ülés is bérelhető. Nagyobb 
csoportok és osztályok jelentkezését is várom (max. 40 főig) az alábbi
elérhetőségeken. Igény esetén túravezetést is biztosítunk.

Tóth Bertalan

7677 Orfű,Dollár utca 36.

(Az Aquapark-nagyparkoló mellett,az OrfűFitt 

Jurtatábornál)

(+36) 20/521-5550

bikeorfun@gmail.com

TDM-TIPP!
Pihenjenek aktívan a szabadban 
és tekerjék körbe a Pécsi-tavat!



TERMÉSZETESEN

SZÍNEZD ÚJRA AZ ÉLETED!

Vállalkozzon csak egy könnyed sétára, egy kellemes családi kirándulásra, futásra vagy akár hegyi 

túrára, a Mecsek kijelölt útjain célba ér! Pattanjon nyeregbe! Kerékpáron vagy lovon, sík vagy dim-

bes-dombos terepen, mindenki egyaránt élvezheti az orfűi táj adta lehetőségeket!
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Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet

Abaligeti cseppkőbarlang és Denevérmúzeum

Mészkő források barlangjai

Felszíni túrák a Medvehagyma Ház szervezésében

Abaligeti-, Vízfő-, Sárkánykút-, Tekeresi- és Csermaalja tanösvények

Szakvezetéses felszíni és overallos barlangi túrák a Mecsek Háza és a 
Duna-Dráva Nemzeti Park szervezésében

Békamentés, madármegfigyelés

AJÁNLJUK



Cseppkőbarlang és 
Denevérmúzeum Abaligeten

Mecsek Háza - 
Barlangi kalandtúra Orfűn 

Barlangi kalandtúra aZ ORFŰI-TÓNÁL
Az Orfűi-tónál elhelyezkedő, kiépítetlen Mészégető-források barlangjá-
ban tapasztalt barlangi vezetővel lehet kalandtúrára indulni. A túrán 14 év 
felettiek vehetnek részt, melyhez előzetes jelentkezés szükséges.

SZÍNEZD ÚJRA AZ ÉLETED! 11

Az Abaligeti-barlang a Mecsek egyik legnépszerűbb természeti lát-
ványossága. 466 m-es főága óránként induló vezetéssel látogatható. 
A barlangi patak mentén haladva látványos eróziós formákat és szép 
cseppkőképződményeket lehet látni. A barlang közelében található 
Denevérmúzeumban megismerhetjük a denevérek különleges világát.

Nyitva tartás
március 15-október 15.: naponta 9.00-18.00
október 16-március 14.: naponta 10.00-15.00

Felejthetetlen barlangi kalandtúra a Mecsekben, Orfűn!
Csodákkal teli földalatti világba invitáljuk a kalandra vágyókat! A kié-
pítetlen Trió-barlangban csillogó cseppkövek között haladva, lelket és 
testet próbáló élmény során fedezhetők fel a barlangok titkai. A túrán 
8 év felettiek és legalább átlagos fizikai kondícióval rendelkezők vehet-
nek részt. A túrákat barlangkutatók vezetik és teszik biztonságossá! 
A kalandtúrán résztvevőknek overállt, barlangász sisakot, fejlámpát, 
gumicsizmát biztosítunk! A program része a Mecsek Háza „Barlan-
gok világa” kiállításának megtekintése is.  A barlangtúra időtartama 
3-4 óra (a barlangban eltöltött idő 1-1,5 óra). A túrákat 4 főtől indítjuk! 
Csoportoknak és családoknak kedvezmény! Bejelentkezés szükséges! 
A Mecsek Házánál a nyári időszakban büfé üzemel!

TDM-TIPP! Fedezze fel a Denevér tanösvényen 
a barlang fölötti területek világát! TDM-TIPP! Próbálja ki az overallos barlangi túrát 

a Trió-barlangban!

INFORMÁCIÓ
Mecsek Háza

7677 Orfű, Barlangkutató u. 1.

Telefon/fax: (+36) 72/598-036

(+36) 20/380-2064

info@mecsekhaza.hu

www.mecsekhaza.hu

INFORMÁCIÓ
Abaligeti-barlang és 
Denevérmúzeum

(+36) 72/498-766 

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

www.ddnp.hu

Mészégető-források 
barlangja

(+36) 30/525-4351

info@kalandbarlang.hu 

www.kalandbarlang.hu

Nyitva tartás

Jan. 2 - Jún. 12: 
hétfő-péntek: 09.00-12.00
hétvégén: 10.00-16.00
Jún. 13 - Aug. 30:
10.00-18.00
Aug. 31 - Dec. 18: 
hétfő-péntek: 09.00-12.00
hétvégén: 10.00-16.00



Medvehagyma Ház
Mediterrán Kávézó és Étterem

Muskátli Vendéglő 
Kemencés Udvar és Tájház

Árnyas Part büfé

S.P.O. Fogorvosi rendelő

Medvehagyma Ház



Medvehagyma Ház
Mediterrán Kávézó és Étterem

Muskátli Vendéglő 
Kemencés Udvar és Tájház

Árnyas Part büfé

S.P.O. Fogorvosi rendelő

Medvehagyma Ház



RÉGMÚLT IDŐK VARÁZSA

SZÍNEZD ÚJRA AZ ÉLETED!

Induljon felfedezőútra ezen az egyedülálló vidéken, ahol még ma is jelen van az élő 

népi kultúra és a tradíció! Itt még őrzik a hagyományokat, amelyek a legkülönfélébb 

rendezvényeken kelnek életre a húsvéti tojásfestéstől az adventi készülődésig! 
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Különleges lekvárok, kecskesajt

Orfű Tájház és Kemencés Udvar - medvehagymás pogácsa

Malommúzeum - kemencében sütött kenyér

Kézműves Alkotóház

Vízfő Forrásház ipartörténeti műemlék 

Orfű-Tekeres falurészben az egykori sváb népi építészet emlékei

AJÁNLJUK



KEMENCÉS UDVAR ÉS TÁJHÁZ MALOMMÚZEUM

INFORMÁCIÓ INFORMÁCIÓ
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A Muskátli Vendéglő mellett lévő Kemencés Udvarban az ország 
különböző tájegységeinek kemencéit és a kemencében való sü-
tés-főzés eszközeit, edényeit láthatják a látogatók. A Tájházban a 
Mecsek-Hegyhát mutatkozik be, ahol a berendezési és használati 
tárgyak mellett egy interaktív Medvehagyma szobába csöppennek 
az érdeklődők. Itt mindent megtudhatnak, amit a növényről tudni 
kell. Ajánljuk óvodás csoportoknak, iskolás osztályoknak, családok-
nak, közösségeknek, munkahelyi és baráti társaságoknak. Töltsön 
el pár kellemes órát, népi környezetben, ismerje meg elődeink szo-
kásait, a paraszti életet és kóstolja meg kemencében készült pék-
süteményeinket! Kemencében sütés csak szombaton és vasárnap, 
illetve csoportoknak előzetes megrendelésre!

A régmúlt évszázadok embere számára a malom csoda volt, mely-
nek ördöngös szerkezete varázsolta elő a gabonából az életet je-
lentő lisztet. Az Orfűi Malmoknál három különböző malommal is-
merkedhetünk meg. A kétszáz éves szárazmalom igazi kuriózum: a 
lóval hajtott hatalmas járgánykerék és kőjárat mellett, egy roppant 
méretű olajütő is fennmaradt itt. A 19. századi vízimalom patinás 
gépei ma újra őrlésre készek. A múzeum új látványossága a hagyo-
mányos papírkészítés folyamatát bemutató papírmalom, ahol az 
érdeklődők papírmerítő foglalkozáson is részt vehetnek. A molnár 
nyári konyhájában ma is ropogós cipók és más finomságok sülnek, 
amelyekből a hozzánk érkező új fogadóépületünkben, a GARATban 
falatozhat.

Serényi András

7677 Orfű, Széchenyi tér 13.

(+36) 30/620-4027

(+36) 72/498-283

info@kemencesudvar.hu

orfumuskatli@gmail.com

www.kemencesorfu.hu

7677 Orfű, Malommúzeum 
Füzes Antal Sétány 3.
(+36) 20/466-5506
(+36) 20/352-7512 
malomko@orfuivizimalom.hu 
www.malommuzeum.hu
facebook.com/orfuimalmok

Jegyárak:
Felnőtt: 500Ft
Gyermek, nyugdíjas: 400Ft
Csoportos /min. 10 fő/: 400Ft
Családi /2 felnőtt+2 gyermek/: 
1400Ft

Nyitva tartás:
májustól – augusztus végéig 10:00-16:00-ig
Hétfő szünnap! /más időpontban előzetes egyeztetéssel!/

Nyitva tartás:
május 1 - szeptember 30.: hétfő-vasárnap
Vezetett malomtúrák: 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:15 órakor
október  1 - április 30.: időpont-egyeztetés szükséges
GARAT: 10:00 - 17:00 óráig
A kenyérsütések és papírmerítő foglalkozások időpontjairól
elérhetőségeinken érdeklődhet.

TDM-TIPP! Kóstolja meg a friss, kemencében sült 
medvehagymás pogácsát! TDM-TIPP! Vegyen részt a kenyérsütési bemutatón és 

vigyen haza igazi, kemencében sült kenyeret!



MUSKÁTLI VENDÉGLŐ Mediterrán KÁVÉZÓ ÉS Étterem

INFORMÁCIÓ
INFORMÁCIÓ

A festői szépségű Orfű központjában 26 éve – nyitotta meg családunk 
az akkor alig 30 férőhelyes parányi vendéglőt. Jelenleg a népies beren-
dezésű belső térben 50 fő részére a kerthelyiségben 80 fő részére tu-
dunk helyet biztosítani. Étlapunkon egész évben szerepelnek a helyben 
gyűjtött medvehagymából készült ételek. Állandó ételkínálatunk bő-
vült a bejárati táblán olvasható szezonális ajánlatunkkal. Kóstolja meg 
ételeinkhez a szomszédos falu kézműves sörkülönlegességeit! Családi 
és baráti összejövetelek, céges rendezvények számára egész évben 
tárva vannak kapuink. Az étterem kutyabarát hely, kedvenceiket is 
szeretettel várjuk! Gyermekeik zárt udvarban labdázással, hintázással 
tölthetik el idejüket. Legyen a vendégünk!

Orfű központjában fekvő árkádos épület egyik szárnyában található az 
étterem, mely azon kevés helyek közé tartozik, ahol a név és a meg-
jelenés kellemes harmóniában találkozik, a fal színe, a bontott téglák 
és a kovácsoltvas elemek, a kandallóval együtt tökéletesen visszaadják 
a „mediterrán hangulatot”. Az étterem, a vastaghabos olasz prémium 
kávét, vékony tésztás pizzát, friss salátát, olasz tésztát és különleges 
ételeket kedvelők helye. A Mediterrán Kávézó és Étteremben a minősé-
gi pálinkák és borok széles választéka mellett élvezheti a meleg hangu-
latot idéző belső tér és napsütötte terasz nyugalmát!

Serényiné Veres Erika

(+36) 72/498-283 

(+36) 30/620-4027

info@orfumuskatli.hu

orfumuskatli@gmail.com

www.orfumuskatli.hu

7677 Orfű, Széchenyi tér 4/a.

(+36) 72/728-736

info@mediterranorfu.hu

Nyitva tartás:
április - augusztus végéig: 
11:30 - 21:30
szeptembertől: 
péntek - szombat - vasárnap: 
11:30 - 21:30 óráig
áprilistól júliusig hétfő 
szünnap!

Nyitva tartás:

Egész évben nyitva!

hétfő-szombat: 12-21 óra 

vasárnap: 12-20 óra

TDM-TIPP! Kóstolja meg Orfű legkülönlegesebb növényéből, 
a medvehagymából készült levest! TDM-TIPP! Ha igazi mediterrán ízekre vágyik, kóstolja meg 

a Mediterrán Étterem utánozhatatlan fogásait!
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Club Orfű - Kistó étterem és panzió “SZOMJAS VÁNDOR” BÜFÉ

INFORMÁCIÓ

INFORMÁCIÓ
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Festői környezet tóparti esküvők, bankettek, céges és egyéb szabad-
téri rendezvények lebonyolítására. Az Orfűi-tó partján kiváló étter-
münkkel, látványkonyhánkkal, vadász stílusú panziónkkal és a térség 
egyetlen engedélyezett, folyamatosan ellenőrzött vízminőségű nyílt-
vízi strandjával állunk a családi pihenést, vízi sportokat, strandolást 
és a horgászatot előnyben részesítő vendégeink rendelkezésére. Az 
éttermünket körülölelő park teraszán a nemzetközi és magyar konyha 
legjavával élvezheti a tópart nyugalmát. Egyedülálló tóparti esküvőink 
évről-évre elcsábítják a házasodni vágyókat.

Egyen, igyon nálunk, legyen a vendégünk a tóparti „Szomjas Vándor-
ban”, ahol forró kávéval, hűsítő italokkal, többféle étellel és szolid árak-
kal várjuk vendégeinket. Élvezze a tóra néző kilátást üzleteink terasza-
iról vagy heveredjen le a partra. Azon vendégeinknek, akik szeretnének 
Orfűn megszállni, tóra néző panorámával rendelkező apartmanhá-
zunkban kínálunk szállást az étteremtől 100 méterre. A nagy melegben 
a vízben is megmártózhat, hisz az üzletek mellett elterülő bevizsgált 
vízminőségű partszakasz természetes fürdőhelyként funkcionál. 
Az úszni vágyókat a parttól már közel is nagy vízmélység fogadja. 
Üzletünkben a nyári időszakban fagylalt és jégkása is kapható. A par-
ton május közepétől szeptember közepéig vízibicikli kölcsönzésre és 
strandcikkek vásárlására is lehetőség nyílik.
Minden kedves vendéget szeretettel várunk!

(+36) 72/498-483

cluborfukft@gmail.com

www.cluborfu.hu
Dobszai Tamás

7677 Orfű Dollár u. 60.

(+36) 30/328-3412

dtamasmail@gmail.com

www.nivovendeghaz.hu

TDM-TIPP! Térjen be a Kistó étterembe és kóstolja
meg hagyományos ízvilágú ételeiket! TDM-TIPP! Válassza ki kedvenc palacsintáját és a 

partra heveredve élvezze az orfűi tájat!

Nyitva tartás:

Márciustól novemberig!



Árnyas Part Büfé

INFORMÁCIÓ

A 2015 nyarán újonnan nyílt Árnyas Part Büfében finom ételekkel, hűsí-
tő italokkal, valamint fagylalt és kávékülönlegességekkel várjuk Önö-
ket. Legyen a vendégünk és élvezze tóra néző panorámás teraszunkról 
a festői táj nyugalmát. A büféhez tartozó fürdésre alkalmas partsza-
kasz egyaránt kielégíti a napozni vágyók és az árnyékosabb részeket 
kedvelő vendégeink igényeit is. A vízbe vezető kiépített lépcsőknek, a 
betonozott aljzatnak és a partközeli sekély víznek köszönhetően a kis-
gyermekes családoknak is optimális fürdözőhely. Stégünknél vízibicikli 
bérlésre is van lehetőség! Hatalmas teraszunk megfelelő helyszín bará-
ti összejövetelek, csapatépítő tréningek lebonyolításához. Szeretettel 
várjuk Önöket!

Pánovics Zoltán

(+36) 30/401 7-342  | (+36) 30/486-3107

panovics4@gmail.com

www.facebook.com/arnyaspartbufe

TDM-TIPP! Kóstolja meg az Árnyas Part büfé 
házi hamburgereit!

HORGÁSZ BÜFÉ

INFORMÁCIÓ

A Horgász büfé megújult, barátságosabb külsővel, nagy parkolóval, 
előzékeny kiszolgálással, hideg italokkal, gyorsan elkészülő ételekkel 
és finom kávéval várja a tó körül sétáló, bicikliző, a stégeken heverésző 
és megpihenni vágyó vendégeket.
Szeretnénk a Horgász büfé névnek megfelelni és a horgászok találkozó 
helyévé válni, beszerezhető lesz itt a horgászathoz szükséges napijegy is.
A hatalmas parkoló adta lehetőségeket kihasználva, nagyobb társasá-
gok összejöveteleihez, főzéshez, csapatépítő tréningek lebonyolításá-
hoz is tökéletes helyszínt biztosítunk.
Szeretettel várjuk kedves horgász és nem horgász vendégeinket!

Máris Tibor

(+36) 30/408-1886

maristibor@freemail.hu

TDM-TIPP! Kóstolja meg felejthetetlen limonádéjukat és az 
egyedi olasz jegeskávéjukat! 
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S.P.O. FOGORVOSI RENDELŐ

INFORMÁCIÓ

Fogászati praxisunkban az implantológia, a protektika és a szájsebé-
szet mellett nagy hangsúlyt fektetünk az esztétikai és megelőző fogá-
szati eljárásokra is. Fogorvosi munkánk során a barátságos hangulat 
megteremtésével, illetve a fájdalom kiküszöbölésével próbáljuk a be-
avatkozásokat kellemesebbé tenni. Kollégáinkkal rendszeres tovább-
képzéseken fejlesztjük ismereteinket, hogy a modern fogászati eljárá-
sok teljes körét biztosítani tudjuk. A kezelések idejére szükség szerint 
szállást, a beavatkozások közti időre pedig kulturált időtöltést bizto-
sítunk. Manapság egy modern fogászati rendelő mit sem ér korszerű 
fogtechnikai háttér nélkül: a technikusaink által felhasznált anyagok-
ról minőségi tanúsítványt adunk.

7677 Orfű, Széchenyi tér 4/a.

(+36) 72/378-453

peter@spenglerdr.hu

www.spenglerdr.hu

TDM-TIPP! Fogászati beavatkozása előtt gondoljon Orfűre és 
érezze magát kellemesen gyógykezelése idején!



Magyarhertelendi 
Élmény- és Termálfürdő

INFORMÁCIÓ

Termálfürdőnk Orfűtől 5 km-re helyezkedik el a Mecsek Hegyhát üdülő-
körzetben. A fedett élmény- és termálfürdő 4 medencével egész évben, 
az árnyékos strand 7 medencével, köztük a Gyógykerttel és a Vízi várral 
szezonálisan várja az idelátogatókat. Az ősfás zöldterülettel körülvett 
kétszintes fürdőépületben számos szolgáltatás kapott helyet, többek 
között a babaúszás, aquafitness, szolárium, masszázs, étterem. Itt 
található a Dél–Dunántúl egyik legnagyobb Szaunaparkja  9 profi sza-
unamesterrel, akik folyamatosan gondoskodnak a szaunázás élmé-
nyeiről.

7394 Magyarhertelend, Bokréta u. 1/a.

(+36) 72/521-061

info vonal: (+36) 30/674-6933

info@hertelenditermal.hu

www.hertelenditermal.hu

TDM-TIPP! Próbálja ki a profi szaunamesterek 
által vezetett felöntéseket!
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Élményvár Pécsvárad - 
ahol számos élmény vár!

INFORMÁCIÓ

> rendezvénytermek

 > tréning, konferenci a, családi rendezvény ek

> államalapítási emlékhely, kiállítások, interaktív élményelemek

> rendezvények egész évben, osztálykirándulás, csapatépít és

 > István Király Szálló  és Étterem : 27 szoba,  kiváló konyha

7720 Pécsvárad, Vár u. 45.

(+36) 72/671-235  |  (+36) 30/220-6370  |  (+36) 30/387-8435 

kolostorvar@gmail.com  |  www.pecsvaradivar.hu

www.facebook.com/pecsvarad

www.facebook.com/pecsvaradieskuvo

TDM-TIPP!
Látogasson el Pécsváradra és tegyen egy kör-
sétát a várban és az azt körülölelő Várkertben!



ÉLMÉNYBIRTOK - BIKAL

INFORMÁCIÓ

Magyarország első családi élményparkja, ahol életre kel a középkor.
Az Élménybirtokon részt vehetünk a középkori életben, megismer-
kedhetünk a reneszánsz kori ember szokásaival, mesterségeivel, kü-
lönlegességeivel és hétköznapi életével. A gyerekek megannyi titkot, 
tudást, készséget ismerhetnek meg az Apródképzőben. Gyermek és 
felnőtt lovagias játékokban és nemes küzdelmekben gyönyörködhet, 
középkori viseletbe bújhat, izgalmas autentikus kézműves foglal-
kozásokkal ismerkedhet meg. Az ízek és kulináris élvezetek hódolói 
megkóstolhatják a falusi kemencés ételeket és a friss bikali péksüte-
ményeket. Az állatsimogatóban bárányok, csacsik, malacok és még 
ki tudja miféle „népek” várják a simogatást! Feledhetetlen élmények 
az egész családnak!

Élménybirtok-Bikal

7346 Bikal, Rákóczi u. 22. | (+36) 72/459-546  | (+36) 72/459-547 

(+36) 72/459-548 | info@elmenybirtok.hu | www.elmenybirtok.hu

Jegyárak:

Felnőtt jegy már 2200 Ft-tól! Gyerekeknek kedvezmény!
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Turisztikai információ – 
szolgáltatás és helyi termékek 

INFORMÁCIÓ

A 2010 óta működő Orfűi Turisztikai Egyesület TDM Szervezete a helyi 
szolgáltatókkal együttműködve, a marketingen és az információ-szol-
gáltatáson túl a termékfejlesztés és a térség turizmussal kapcsolatos 
szakmai és menedzsment feladatait látja el. Szervezetünk kiemelten 
fontosnak tartja a desztinációba látogatók informálását: munkatársa-
ink nem csak a programok kiválasztásában, a látnivalók bemutatásában 
vesznek részt, hanem a szállásfoglalásban is segítséget nyújtanak, vala-
mint helyi termékeket is árusítanak. Vegye kézbe az irodákban található 
kiadványainkat, látogasson el rendezvényeinkre – évente több mint 150 
rendezvény közül választhat – és találja meg az Ön és családja vagy bará-
tai számára legmegfelelőbb programot!

7677 Orfű, Széchenyi tér 1. (az Önkormányzat épületében)

(+36) 72/598-116, 

(+36) 30/773 -6538

orfu@tourinform.hu

www.orfu.hu

www.facebook.com/orfu.hu

TDM-TIPP! Vásároljon helyi termékeket a Tourinform 
irodában (7677 Orfű, Széchenyi tér 1.)!
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Irány Pécs, a kultúra városa!

információ, szállásfoglalás, jegyérékesítés:

Pécs mediterrán hangulatát nem csak a szikrázó napsütés idézi, hanem 
a római kultúra majd kétezer éves jelenléte (UNESCO Világörökség), a 
középkori eredetű zegzugos utcácskák, az egyedülálló török kori emlé-
kek, az egymást érő műemléki épületek és az egyedülálló régészeti-tör-
ténelmi örökség. Neves múzeumai mellett (Zsolnay Múzeum, Vasarely 
Múzeum, Csontváry Múzeum) időszakos kiállítótermek és kortárs mű-
vészeti galériák tárlatai gazdagítják Pécs képzőművészeti kínálatát. Az 
egykori Zsolnay gyár területének és épületegyüttesének újjáéledésével 
létrejött Zsolnay Kulturális Negyed a város gyönyörű ékköve. Kiállítások, 
bábszínház, planetárium, éttermek, kávéházak, egyedi termékeket áru-
sító üzletek és színes programok sokasága teszik pezsgő, vonzó kulturális 
helyszínné. A Zsolnay Kulturális Negyeddel szomszédos Kodály Központ 
21. századi modern épülete és ezer fős, kivételes akusztikájú koncertter-
me különleges élményt nyújt a látogatóknak. A hazai zenei világ akusz-
tikai ékszerdobozaként is emlegetett hangversenyteremről nagynevű 
művészek is elismerően nyilatkoznak, koncertnaptára évről évre minden 
műfajban gazdag, csábító zenei produkciókat kínál. A város fesztivál kí-
nálata izgalmas, sokrétű, innovatív programokkal várja egész éven át a 
hagyományok, a művészetek, a bor és a gasztronómia szerelmeseit és a 
családok apraja-nagyját.

Pécs Pont  |  7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

(+36) 72/213-315  |  (+36) 72/511-232

info@iranypecs.hu  |  www.iranypecs.hu

TDM-TIPP! Igényeljen Irány Pécs! turisztikai élménykártyát a Pécs 
Pontban, Pécs új turisztikai információs központjában!



Nálunk MINDIG történik valami
2018. április 14-15.
XV. Medvehagyma Fesztivál 
www.orfu.hu

2018. május 4-5.
Tókerülő hétvége
www.orfusailing.hu

2018. május 5-6.
RBikerFest Orfű 2018- motoros hétvége
www.rbikerfest.hu 

2018. május 19-20.
V. Orfűi Ökofesztivál
www.orfu.hu | www.medvehagymahaz.hu

2018. június 9.
Tájékozódási futók Országos Éjszakai 
egyéni Bajnoksága
www.orfu.hu  

2018. június 20-23.
Fishing on Orfű  
www.fishingonorfu.hu  

2018. augusztus 3-5.
Délnyugati Party Motoros Találkozó
www.abaliget.hu

2018. augusztus 3-5.
6. VWagányok VWKonszern  Találkozó 
www.orfu.hu

2018. augusztus 4. 
30. Orfűi Tó – Show Futás – Orfűi nap
www.melittase.hu | www.orfu.hu  

2018. augusztus 5.
VI. OrfűFitt Pécsi-tó Át-és Körbeúszás
www.orfufitt.hu

2018. augusztus 10-12.
XVI. Bluegrass Nemzetközi Akusztikus 
Zenei Fesztivál 
www.abaliget.hu

2018. augusztus 11-12. 
VI. Hertelendi Fürdőfesztivál
www.hertelenditermal.hu

2018. augusztus 18-20. 
Kenyérünnep
www.malommuzeum.hu

2018. augusztus 24-26.
CompassVitorlás Napok - Vitorláshajó, 
modellvitorlás hajó és szörf verseny
www.orfusailing.hu

2018. szeptember 8.
Akadálymentes Turizmus Nap
www.orfu.hu 

2018. szeptember 23. 
Orfűi Sárkányhajó Fesztivál 
www.pkkc.uw.hu

2018. szeptember 29-30.
XIII.Orfűi Tökfesztivál
www.orfu.hu

2018. október 12-14. 
52. Mecsek Rallye 
www.mecsekrallye.hu

2018. november 3.
VI. Nagy Orfűi Szalonna Fesztivál
www.mecsekhaza.hu

2019. január 1.
VIII. Jeges Újévi csobbanás
www.orfu.hu
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