AKTÍVAN KECSKEMÉTEN
ÉS KÖRNYÉKÉN
Örömmel üdvözöljük Kecskeméten és
élményekkel teli időtöltést kívánunk Önnek városunkban!
Kapcsolódjon ki a városi fürdőben,
kiránduljon a szabadidőközpontban és az arborétumban,
gokartozzon, bowlingozzon, lovagoljon,
vagy kerékpározzon Kecskeméten és környékén!

rendelkező

A gyermekek számára a játszótér biztosít önfeledt szórakozást.
A térség legmagasabb pontja a 49 méter magas Vízmű-domb,
amelynek teteje eléri a 160 méter tengerszint feletti magasságot. Tetejéről nemcsak a park területe csodálható meg, hanem
Kecskemét városának panorámája is.
Információ: www.szabadidokozpont-kecskemet.hu,
+36-20/282-1128
DOMB BEACH STRAND
A kecskeméti Domb Beach Strand a Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén kialakított szabadtéri strand, amely a nyári
szezonban várja a látogatókat. A napfényes, homokos strand 150
méteren terül el, hangulatos, már-már tengerparti kialakításának
köszönhetően kedvelt fürdőhely. Szolgáltatásai között megtalálható egy büfé, egy strandröplabda pálya, a gyermekek részére
pedig egy játszótér is.
Információ: www.facebook.com/dombbeach

BENKÓ ZOLTÁN SZABADIDŐKÖZPONT
A Benkó Zoltán Szabadidőközpont 174 hektáros fás-füves parkja és 40 hektáros tava csodálatos természeti környezetet biztosít
a látogatók számára, ráadásul számos kikapcsolódási lehetőséget is kínál. A parkban lehet sétálni, kocogni, tornázni, kosárlabdázni, röplabdázni, focizni, vagy épp bográcsozni, míg a tavon
horgászni, wakeboardozni, kajak-kenuzni, és sárkányhajózni.

WAKEBOARD PÁLYA
A wakeboard pálya a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban,
azon belül is a Domb Beach Strand területén található. A pálya
öt oszlopos kialakításával és számos elemmel gazdagítva várja a
teljesen kezdőket és a profikat. Délelőtt lassított tempóval gyakorolhatnak a tanulók, délután pedig gyorsabb sebességgel lehet
csúszni.
Információ: www.facebook.com/ridecable, +36-70/408-3688

ARBORÉTUM
A kecskeméti Arborétum 62 hektáron terül el, több látnivalóval
is büszkélkedik.
Az úgynevezett gyűjteményes részen 14 tanösvényen keresztül
ismerhető meg a helyi növény- és állatvilág. A 17,5 méter magas kilátóból gyönyörű panoráma nyílik mind az Arborétumra,
mind a környező városrészekre.
Az Arborétum szerves részét alkotja a közel 2 hektáros egyházi
terület a Mária-kápolnával, mely több évszázados hagyománnyal
rendelkező kegyhely. A kálvária, a sziklakert, a szabadtéri oltár, a
Magyar Szentek szoborsétány, a Lourdes-i barlang és a kegyeleti
hely teszi a Kápolna-dombot egyedülálló, elmélyülésre alkalmas
hellyé.
Információ: www.kecskemetiarboretum.hu, +36-76/492-455

BIRIZDOKART GOKART STADION KECSKEMÉT
Az 1070 méter hosszú és 8 méter széles pálya lehetővé teszi,
hogy akár 20 gokart is versenyezzen egyidőben a pályán. A
nyomvonalak kialakítása során szem előtt tartották a versenyszellem megőrzését, így jöttek létre a nagy bukóterek, izgalmas
kanyarok és a hosszú egyenesek. 25 darab egyszemélyes és 4 darab kétszemélyes gokart, továbbá minden igényt kielégítő időmérő rendszer áll a vendégek rendelkezésére.

egyeztetett időpontban. Modern, színes és látványos eredmény-

HOMOKBÁNYA BRINGAPARK
A Homokbánya Bringapark területén gumiburkolatú futópálya, kerékpáros készségfejlesztő és KRESZ pálya, street workout pálya, pihenő- és játszópark található, a központi épületben
pedig mosdók és oktatótermek kerültek kialakításra. Minden
korosztály számára biztosít sportolási, kikapcsolódási lehetőséget.
Információ: www. kecskemet.hu/homokbanya--bringapark

KEREKERDŐ KALANDPARK, KEREKEGYHÁZA
A Kerekerdő Kalandpark Kecskeméttől 18 km-re Kerekegyházán található. A kocsányos tölgyerdőben lévő erdei kalandpálya
élménydús kikapcsolódási lehetőséget kínál gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Manópálya, állatsimogató, erdei tanösvény, ugrálóasztal, labirintusok, gyerek- és felnőtt kötélppályák, íjászat és Airsoft célbalövés
várja a gyerekeket és a felnőtteket.
Lehetőség van szalonnasütésre és bográcsos ételek készítésére a
kijelölt bográcsozó helyen.
Információ: www.kerekkaland.hu, +36-30/233-0253

tanak, például futó- és rövidszáras lovaglást, vagy sétakocsikázást.

valamint a puszta homokbuckái közötti lovaskocsikázással szí-

VARGA TANYA, KEREKEGYHÁZA
A Varga Tanya Hotel Konferencia és Szabadidő Központ a Kiskunsági Nemzeti Park mellett található, Kecskeméttől mindössze
30 percnyi autóútra. Egy igazi oázis a pusztában, nyáron gyönyörű virágos és zöldfüves kerttel, télen pedig lovas szánnal várja
vendégeit.
Az egykori nádfedeles tanyából mára hangulatos hotelrészt alakítottak ki, a belső terek, a szobák és a wellness modern eleganciát tükröznek.

GERÉBY KÚRIA HOTEL ÉS LOVASUDVAR, LAJOSMIZSE
A Geréby Kúriához tartozó Lovasudvar amatőr és profi lovasokat egyaránt vár, akik tudásszintüknek megfelelően futószáras,
karámon belüli, illetve terepen történő lovas oktatásokon vehetnek részt.
A kisgyermekek pónikon ismerkedhetnek a lovaglás élményével és lovaskocsikázásra is van lehetőség.
A hotel wellness részleggel és rendezvénytermekkel áll a vendégek rendelkezésére.

A szolgáltatások igénybevételéhez előzetes időpontegyeztetés
szükséges.
Információ: www.gereby.hu, +36-76/356-555

HUNGARIKUM LIGET, LAKITELEK
A magyar értékek kikötője. A Hungarikum Liget egy olyan
egyedülálló létesítmény együttes, ahol mind a pihenés, a szórakozás, a tartalmas kikapcsolódás és a gyógyítás lehetősége adott
az ide látogató vendégek számára.
A Hungarikum Ligetet varázslatos sokszínűség jellemzi: található itt többek között turul alakú lovarda, kunhalommal
fedett borkatedrális, footgolf pálya, wellness hotel, csodaszarvas alakú úthálózat és a Hungarikumok Háza planetáriummal.
A Gabriella Gyógy- és Strandfürdőn kívül a Ligetszépe Gyógyászat is feltöltődési lehetőséget kínál, a Pálinka Zug pedig a
hungarikummá vált pálinka készítési folyamatait mutatja be.
A Szent István kápolna és Keresztény Panteon szoborpark mellett
található az újépítésű Bibliaház, mely a Szentírásnak állít emléket.
Információ: www.hungarikumliget.hu

TŐSERDŐ, LAKITELEK
Tőserdő Lakitelek mellett található, közkedvelt kirándulóhely,
ahol minden látogató megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. Területe a Kiskunsági Nemzeti Park legkisebb
és egyik legszebb tájegysége.
A Holt-Tisza nemcsak a horgászoknak, hanem a lovas- és kerékpárturizmus kedvelőinek is ideális kikapcsolódási környezetet kínál, továbbá csónakázásra is nyílik lehetőség.
A Tősfürdő 42 fokos alkáli-hidrogénkarbonátos vize vegetatív
idegrendszeri panaszokra, mozgásszervi rehabilitációra javasolt.
3 termálvizes, egy gyermek, egy bébi és egy hidegvizes úszómedence, ezenkívül strandröplabda- és focipálya, valamint ugrálóvár is megtalálható a fürdő területén.
Információk: www.toserdo.hu

BUGACPUSZTA
Bugac a legismertebb magyar puszták egyike, máig az őshonos
magyar háziállattartás egyik központi területe, Kecskeméttől 35
km-re található. A Kiskunsági Nemzeti Park része, ahol a kiemelkedő természeti értékű ősborókás mellett homoki erdők és homokbuckák, mocsarak, lápok, nedves kaszálók és szikes puszták
váltakoznak.
A csikósbemutató mellett érdemes megtekinteni a Pásztormúzeumot, az Őshonos Állatparkot, valamint egy jóízűt enni a
Karikás Csárdában. Mindezeken felül lovaskocsikázásra is van
lehetőség, ahol a természeti környezetben gyönyörködhetnek az
érdeklődők.
Információ: www.bugacpuszta.hu, +36-76/575-113
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i TOURINFORM KECSKEMÉT
1. KECSKEMÉTI FÜRDŐ
2. BENKÓ ZOLTÁN
SZABADIDŐKÖZPONT
3. DOMB BEACH STRAND
4. WAKEBOARD PÁLYA
5. ARBORÉTUM
6. BIRIZDOKART GOKART
STADION
7. BOWLING CENTER &
ÉTTEREM
8. HOMOKBÁNYA BRINGAPARK
9. KEREKERDŐ KALANDPARK,
KEREKEGYHÁZA
10. VARGA TANYA, KEREKEGYHÁZA
11. TANYACSÁRDA, LAJOSMIZSE
12. GERÉBY KÚRIA HOTEL ÉS
LOVASUDVAR, LAJOSMIZSE
13. HUNGARIKUM LIGET,
LAKITELEK
14. TŐSERDŐ, LAKITELEK
15. BUGACPUSZTA
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A KECSKEMÉTI TOURINFORM IRODA
NYITVATARTÁSA:
Május 15 - szeptember 15. között:
Hétfőtől péntekig: 8:30 - 17:30
Szombat: 9:00 - 15:00
Vasárnap: 9:00 - 14:00
Szeptember 16 - május 14. között:
Hétfőtől péntekig: 8:30 - 17:30
Szombat: 9:00 - 14:00
Vasárnap: ZÁRVA

Kiadja: Hírös Sport Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: dr. Patay Balázs

