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Kri!evci-Zalakaros kerékpártúra 
Össztáv: 132 km 
Szintemelkedés: 870 m 
A túra nehézségi szintje: könny" 
Útvonal: https://ridewithgps.com/routes/29854092 

Turisztikai célpontok az útvonalon: 

• Nagykanizsa 
• Koprivnica/Kapronca 
• Krizevci/K#rös 
• Gola 
• Berzence 
• Csurgó 
• Ágneslak 
• Zalakaros 
• “Európa Amazonasa” Mura-Dráva- 

Duna Bioszféra Rezervátum  

Nagykanizsa 

Nagykanizsa megyei jogú város “régiók kapuja”, 
öt út találkozásánál fekszik. A Zala és a Mura 
folyókat összeköt# Principális-csatorna két 
oldalára épült.  Nagymúltú keresked#város az 
Alpok-Adria régióban, évszázadok óta futnak itt 
össze nem csak a  Horvátország, Szlovénia, 
Ausztria fel#l érkez# útvonalak, hanem az 
országok és a Murafölde térség polgárai is. 
Az idelátogatók élvezhetik a városközpont 
múltidéz# polgári atmoszféráját, felfedezhetik az 
Erzsébet tér és környékének látnivalóit  vagy 
ellátogathatnak a Csónakázó-tóhoz, ahol a helyi 
lakosok töltik szívesen a szabadidejüket. 
Sportesemények és fesztiválok teszik színesebbé 
a város életét. (Spartan Race, lovas military, Bor 
és Dödölle Fesztivál, stb.) 

https://ridewithgps.com/routes/29854092
https://ridewithgps.com/routes/29854092


Koprivnica/Kapronca 

Kapronca Horvátország északi részén fekszik, 
Kapronca-K!rös megye székhelye. Történelmi 
emlékei a korai középkorra nyúlnak vissza, 
elhelyezkedése stratégiai jelent!ség" . 
Zágrábhoz is közel fekszik, de a magyar határ 
is csak pár kilométer. Jelent!ségét mutatja, 
hogy horvát, magyar és német neve is van. 
Lakossága eléri a 30 ezer f!t. 
Kaproncán van a székhelye néhány nagyobb 
horvát vállalatnak, köztük a vegeta ételízesít!t 
gyártó Podravka-nak. De itt található a 
Carlsberg sörgyár és a Belupa gyógyszergyár 
is. 

A városban virágzó kulturális élet folyik. A 

húsvétot megel!z! két hétben tele vanak a 

város közterei m"alkotásként is értelmezhet! 

húsvéti tojásokkal. Szintén nagy érdekl!désre 

tart számot az évenként megrendezésre 

kerül! “Reneszánsz fesztivál”.

Sokan a Soderica tóról ismerik a várost. 

Kapronca kerékpárosbarát település.

Kri#evci/K!rös 

Kapronca-K!rös megye második legnagyobb települése 
30 km-re délnyugatra fekszik a megyeszékhelyt!l. 
Horvátország északi részének legrégebbi középkori 
városa. Lakosainak száma a közigazgatásilag hozzátartozó 
településekkel együtt eléri a 22 ezer f!t.  
Kri#evci polgárai büszkék a város történelmére. Kedvez! 
földrajzi fekvése, a várost körülvev! patakok és dombok 
már évezredek óta nyújottak védelmet és megélhetést az 
itt él!knek. Ennek köszönhet!en már 1193-ban szabad 
királyi város lett, a középkorban fontos hadiút haladt át 
rajta Zágráb és a tengerpart irányában. Templomok, 
m"emlékek, szobrok árulkodnak ma is a gazdag 
történelmi háttérr!l.  
A város vendégszeretetér!l is jól ismert. A legnépszer"bb 
rendezvény a kri#evci polgárok és a kalniki 
szilvatermeszt! nemesek kibékülésének emléket állító  
kulturális és gasztronómiai fesztivál, a “Kri#eva$ko veliko 
spravi%$e”, amelyet minden évben júliusban rendeznek 
meg, 2019-ben már 52. alkalommal. A város többek között 
megünnepli az itt term! finom borokat, a karneváli 
id!szakot és a Kri#evciben született Szent Márk atyának is 
van emléknapja szeptember 7-én.



Gola 

Gola község a Dráva bal partján fekszik, 
Kaproncától keletre, közvetlenül a magyar határnál, 
közúti határátkel! Berzencével szomszédságában. 
A település Dráva-menti paradicsom, a gyönyör" 
természeti környezetben több halászati társaság is 
m"ködik.

A település magyar-horvát közúti határátkel!, de 
jelent!ségét nem csak ez adja. 
A Duna-Dráva Nemzeti park védett területei, valamint 
zárt erd!k, szántók, rétek és legel!k veszik körül. 
A Festetics család vadászkastélya, egy postafogadó, 
Berzence egykori várának romjai és a község barokk 
temploma arról tanúskodnak, hogy a település nagy 
múltra tekint vissza.  

Csurgó 

A Református kollégiumáról és kézilabda életér!l méltán híres 
kisváros három tájegység, a Zalai-dombság, a Dráva vidék és 
Bels!-Somogy ölelésében várja látogatóit. A közelben található 
Duna-Dráva nemzeti park területei remek kirándulási 
lehet!ségeket kínálnak. 

A kisváros lakossága nem éri el az 5000 f!t, történelme azonban 
jelent!s. Már az államalapítás idején létezett a település, a 
középkorban mez!városi rangot kapott, fejl!dése a 19. sz. végén 
gyorsult fel.  

A város életében mérföldk!nek számított, amikor a Festetics 
család birtokába került és 1792-ben Festetics György 
megalapította a gimnáziumot, amely ma is m"ködik Csokonai 
Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és 
Kollégium néven. 
Fontos az is, hogy a 2013 óta járási központként funkcionáló 
város megközelíthet! közúton és vasúton is.   

A város patinás és barátságos atmoszférával, Csuszafesztivállal 
és kétnapos #szi Fesztivállal, valamint izgalmas els! osztályú és 
nemzetközi kézilabdamérk!zésekkel kedveskedik látogatóinak.



Ágneslaki Arborétum 

A kelet-zalai fest!i dombvidék egyik legszebb turisztikai 
desztinációja a Porrog község határában  található 
ágneslaki arborétum. Területén ökoturisztikai centrum és 
vadászház is várja a látogatókat csodálatos természeti 
környezetben, egy halastavakkal körülvett félszigeten. A 
7 ,65 hektáron e l te rü l! a rboré tumban je len t!s 
szubmediterrán klímahatás érvényesül.  

Az arborétum Sztankovics Ágnesnek, Inkey báró lengyel 
származású feleségének köszönheti a nevét. 1920 - 1925 
között létesült, Metz Kamill erd!mester irányításával, báró 
Inkey Pál megbízásából. Az arborétum fejlesztése 
folyamatos, jelenleg a kaposvári székhely" SEFAG Zrt. 
gondozásában van. Az arborétum egész évben nyitva áll a 
természetet kedvel! látogatók el!tt, a belépés díjtalan.. 

Zalakaros 

Zalakaros a Kis-Balaton szomszédságában, 
Nagykanizsa és Keszthely között fekv! üdül!-, és 
fürd!város. Városi rangot 1997-ben kapott a 
település, állandó lakosainak száma ma is 2000 f! 
alatt van.  
A zalakarosi Gránit Gyógy-, és Élményfürd! 
nemzetközi hírnévnek örvend. Zalakaros hírnevét az 
1962-ben feltárt gyógyvíz alapozta meg. A fürd! 
2019. júniusában köszöntötte a 30 milliomodik 
l á toga tó j á t . Za l aka ros Magya ro r szág 7 . 
legnépszer"bb üdül!helye, tagja a Fürd!városok 
Szövetségének. 
S z á m t a l a n f e s z t i v á l k e r ü l a v á r o s b a n 
megrendezésre, f!leg a turisztikai szezonban. 
Zalakaroson rendezik minden év júniusában a 
Mapei Tour de Zalakarost, Magyarország 
legnagyobb országúti és családi kerékpárversenyét.



Az “Európa Amazonasa” kezdeményezést az Unesco Mura-
Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum minél szélesebb körben 
történ! megismertetésének igénye hívta életre. A Bioszféra 
rezervátum – a világon egyedülálló módon - öt ország (Ausztria, 
Szlovénia, Horvátország, Magyarország és Szerbia) területét 
érinti, a Mura, a Dráva és a Duna mentén az ausztriai Spielfeldt!l 
egészen a szerbiai Palánka városáig húzódik, összesen 700 
kilométernyi folyószakasz és egymillió hektár ártéri terület 
számára biztosítja a nemzetközi védelmet. Az útvonal tehát 
végighaladna Európa legnagyobb ártéri védett területén, a teljes 
bioszféra rezervátumon,  bemutatva az öt ország változatos 
kultúráját, népeit és gasztronómiáját. 

A  Dráva határfolyó Magyarország és Horvátország között, a 
Duna-Dráva Nemzeti Park pedig része a Magyarország és 
Horvátország területén található legnagyobb közös 
természetvédelmi területnek. 

Források: 

Nagykanizsa 
nagykanizsa.hu 
“Nagykanizsa”, szerk. Horváth Krisztina, Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, 1992. 

Koprivnica 
hu.wikipedia.org, urbact.eu/koprivnica, 4towers.uni-pen.hu 

Kri!evci 
hu.wikipedia.org, croatia.hr, kub.hr, marbis.hr, epodravine.hr 

Gola 
hu.wikipedia.org, gola.hr 

Berzence 
asp.lgov.hu, hu.wikipedia.org 

Csurgó 
csurgo.hu, hu.wikipedia.org 

Ágneslaki Arborétum 
sefag.hu, erdeiszallas.hu 

Zalakaros 
hellozalakaros.hu, zalakaros.hu, balatontipp.hu 

“Európa Amazonasa” 
vajma.info, ddnp.hu 
“Joint action plan of Kri"evci and Zalakaros cyclotourism development”, a “Cyclo-Net – 
Extension of cross-border cyclotourism networks through development of capillary bicycle 
paths in Kri"evci and Zalakaros” projekt keretében készült tanulmány, 2019. 
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