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A jelenlegi pandémia derékba törte a hazai turizmus elmúlt időszakát jel-
lemző szárnyalását, és rávilágított arra, hogy a turisztikai szektor mennyi-
re sérülékeny. Változnak a korábbi utazási-, foglalási szokások és trendek, 
ezért ez minden turizmusban dolgozót saját stratégiai, taktikai és akció 
elképzeléseinek át- vagy újragondolására sarkall. Soha nem látott mérték-
ben növekedett meg a kereslet a közeli aktív és kulturális kikapcsolódást 
és feltöltődést nyújtó biztonságos desztinációk irányába.

A győri, szigetközi és csallóközi térséget felölelő turisztikai szakmai kalauz 
elkészítését egy kérdőíves és egy mélyinterjús kutatás előzte meg, mely-
hez segítségüket ezúton is nagyon köszönöm. A fotókkal színesített szak-
mai kalauzban mind a magyar, mind a szlovák részről a térségre legnagyobb 
rálátással bíró és legjelentősebb turizmusáért felelős szervezetek (győri 
Látogatóközpont, Szigetköz Turizmusáért Egyesület TDM, Csallóköz Területi 
Idegenforgalmi Szövetség, Kukkonia Polgári Társulás), a leglátogatottabb 
turisztikai szolgáltatók (Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő, Fle-
xum Thermal&Spa, Thermal Corvinus, ThermalPark, Xantus János Állatkert, 
Malkia Park, Mobilis Interaktív Kiállítási Központ, Futura Élményközpont és 
Rendezvényház, Csallóközi Múzeum, Slovakia Ring), illetve egy-egy, az ak-
tív turizmus régióbeli „élharcosa” (Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és 
Természetjáró Egyesület, Kis-Csallóköz - Ökocentrum) található meg.

Hiszem, hogy a Győr- Szigetköz és Csallóköz térség termék és márka felépíté-
sének az első és egyik leghatékonyabb módja az együttműködés. Jelen szakmai 
kiajánló anyag lehetővé teszi a térségi turisztikai szolgáltatók számára szol-
gáltatásaik bemutatását és egymás szolgáltatásainak megismerését egyaránt.

A kalauz elkészítését megelőző kutatás során egyértelműen kikristályoso-
dott, hogy a szolgáltatói összefogás még gyermekcipőben jár a térségben. 
Bízom benne, mint ahogy az Arrabona EGTC munkája során eddig is, jelen 
kiadványunk tovább segíti a térségi szakemberek együttműködését annak 
érdekében, hogy a jövőben partnerekké váljanak és mielőbb megvalósuljon 
a határon átnyúló, desztinációs szemléletű együttműködés.

A kiadványt az Interreg V-A SKHU Kisprojekt Alap „ProTour”  
(SKHU/WETA/1901/4.1/318) c. pályázat keretében készítettük.

Németh Tamás Zoltán, 
Arrabona EGTC igazgató
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kiállítótérajándékbolt osztály- 
kirándulás

webshop csomag-
megőrző

konferencia  
terem

Látogatóközpont

9021 Győr, Baross Gábor út 21. +36 96 311 771

gyor@tourinform.hu hellogyor.hu/latogatokozpont/

A győri Látogatóközpont 2012-től a belváros sétálóutcáján, egy reprezenta-
tív, modern és tágas épületben fogadja az érdeklődő bel- és külföldi turis-
tákat, valamint a tájékoztatást kérő helyi lakosokat. A szolgáltatóházban 
kapott helyet az 1996-tól működő győri Tourinform Iroda is.

  általános tájékoztatás nyújtá-
sa látnivalókról, programokról, 
szálláshelyekről magyar, angol és 
német nyelven;

  kiadványok, térképek, program-
ajánlók készítése;

  idegenvezetői szolgáltatás köz-
vetítése;

  szállásközvetítés;
   a győri Tourinform Iroda működ-

tetése;
  belépőjegyek értékesítése helyi 

és országos sporteseményekre, 
opera- és színházi előadásokra, 
fesztiválokra, koncertekre, egyéb 
rendezvényekre;

  GyőrBike Közösségi Bérkerék-
pár Rendszer ügyfélszolgálata, 
kerékpárok és boxok bérleteinek 
értékesítése;

  nemzetközi diákigazolvány, taná-
rigazolvány és ifjúsági igazolvány 
kiállítása;

  HungaryCard, GyőrCard, térkép, 
útikönyv és turistaérem forgal-
mazás;

  Városfelfedező játék;
  Győr város turisztikai online felü-

leteinek tartalmi aktualizálása;
  turisztikai szolgáltatókkal való 

kapcsolattartás, turisztikai ren-
dezvényekre való kitelepülés;

  ajándékbolt online shoppal, ahol 
Győr és térségének ajándéktár-
gyai, valamint helyi és kézműves 
termékei vásárolhatók meg;

  interaktív kiállítótér;
   30 fő befogadására alkalmas kon-

ferenciaterem;
  csomagmegőrző.

A Látogatóközpont  
színes tevékenységi körrel rendelkezik:

Központi elhelyezkedés: Győr belvárosának szívében, impozáns és akadály-
mentesített épületben.
Komplex szolgáltatás: Információnyújtás, jegyeladás, interaktív kiállítótér, 
konferenciaterem, csomagmegőrző, ajándékbolt.
Győr Card: A turisztikai kártya platform független infokommunikációs rend-
szer is egyben, amely lehetővé teszi a kártyát felhasználó turisták szoká-
sainak statisztikai elemzését.
Városfelfedező játék: Térkép és verses feladványok segítségével vezeti vé-
gig az érdeklődőket Győr történelmi belvárosán. Magyar, angol és német 
nyelven érhető el.

Erősségek,  
best practice példák
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Együttműködés
Kikkel?

ajándékbolt

Szigetköz Turizmusáért 
Egyesület TDM

9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 9. +36 96 206 -304

info@szigetkozportal.hu http://www.szigetkozportal.hu/

Miben?
Turisztikai csomagajánlat összeállítása
Best practice példák, tapasztalatok megosztása
Pályázatokban partneri kapcsolat létesítése 

A győri szálláshelyekkel napi kapcsolatban állnak a Látogatóközpont 
munkatársai. 
Az együttműködés formái: 

Idegenvezetőkkel, egyéb turisztikai szolgáltatókkal rendszeres a kapcsolat-
tartás, sokukkal szerződéses viszonyban állnak a szolgáltatások értékesítése 
kapcsán. A regionális TDM-ekkel/ Tourinform irodákkal egyaránt kapcsolatot 
tartanak eseti projektek mentén (pl. EYOF, aktív turisztikai térkép).
Vendéglátóipari egységek és az attrakciók számára is biztosítják a városi tu-
risztikai kiadványokat, valamint a fenti turisztikai oldalakon való ingyenes 
megjelenési lehetőséget.
A városi szolgáltatókkal osztálykirándulók számára kiajánlott programcso-
magokban is részt vesznek. A Látogatóközpont határon átnyúló nemzetközi 
együttműködésben is partner, a Cultacross projekt kapcsán, térségi (Szigetköz 
és Csallóköz), kölcsönös programajánlás révén.

Mobilis Interaktív Kiállítási Központ 
Pannonhalmi Főapátság 
Szent László Látogatóközpont 
Audi Látogatóközpont 

Az ország Tourinform hálózatban 
szereplő irodái 
Szálláshelyek 
Vendéglátóipari egységek 
Egyéb turisztikai szolgáltatók

 szállásközvetítés;
 városi turisztikai kiadványok 

biztosítása (image, szabadidős, 
aktív leporellók, programaján-
lók, belvárosi/városi turisztikai 
térképek, turisztikai szolgáltatói 
katalógus);

 hellogyor.hu/ gyor.hu turisztikai 
oldalakon való ingyenes megjele-
nési lehetőség;

 szálláskatalógusban történő in-
gyenes megjelenés;

 GyőrCard viszonteladói együtt-
működés.
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Mosonmagyaróvári székhellyel, 2009-ben jött létre a Szigetköz Turizmu-
sáért Egyesület, mely klasszikus TDM szervezetként látja el a szigetkö-
zi turizmus összefogásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. 52 
szervezet (önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások) alakította, 
sikerét mutatja, hogy az azóta eltelt 12 év alatt tagjainak számát megsok-
szorozta, ma már 161 tag tartozik az egyesülethez.

  a mosonmagyaróvári Tourinform 
Iroda működtetése;

  általános tájékoztatás nyújtása 
látnivalókról, programokról, szál-
láshelyekről több nyelven;

  belépőjegyek értékesítése és 
ajándéktárgyak forgalmazása;

  kiadványok, térképek készítése;
  turisztikai szolgáltatók érdekkép-

viselete;
  együttműködés szakmai szerveze-

tekkel;

  Szigetköz képviselete és nép-
szerűsítése szakmai fórumokon, 
kiállításokon;

  turisztikai termékek, infrastruk-
túra és rendezvények fejlesztése;

  turisztikai pályázatok, koncepciók 
támogatása;

  régiós marketing tevékenység 
folytatása;

  kérdőíves felmérések végzése;
  természet- és környezetvédelem;
  helyi termékek népszerűsítése.

Főbb tevékenységei, szolgáltatásai:

Magán- és közszféra együttes be-
vonása: Közös érdekek hangsúlyo-
zásával, szereplők hathatós össze-
fogásával érhető el siker.
Aktív pályázati részvétel: Partneri 
és tevékenységi kör bővülését is 
eredményezi.
Szigetköz Expo: Előadások, works-
hopok segítik megismertetni egy-
mással Szigetköz vállalkozásait és 
turisztikai lehetőségeit.

Erősségek,  
best practice példák

Együttműködés
Kikkel?

Miben?
Best practice példák, tapasztalatok  
megosztása 

A TDM szervezet munkatársai Szlovéniában és Lengyelországban a kar-
bonsemleges turisztikai termékcsoportok témakörében tanulmányuta-
kon vettek részt. Mosonmagyaróvár testvérvárosaival is jó kapcsolat 
alakítottak ki. Emellett más térségi turisztikai együttműködések ápo-
lását ugyancsak fontosnak tartják, például megjelentek a Ferien Messe, 
Wien turisztikai vásáron is. 
Határon átnyúló együttműködésekben intenzíven vesz részt a szervezet, 
nemzetközi pályázatokban partneri szerepet betöltve. 

Hazai Tourinform Irodák 
Mosonmagyaróvár testvérvárosai 
Hasonló szolgáltatást nyújtó szlovák, 
lengyel, osztrák szervezetek
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ajándékbolt bérelhető  
elektromos roller

Promenádna 3221/20, 932 01 Nagymegyer +421 918 887 050

riaditel@ostrovzitny.sk https://ostrovzitny.sk/hu

2012-ben öt csallóközi település (Dunaszerdahely, Nagymegyer, Somorja, 
Bős és Keszölcés) önkormányzata, valamint a térség két legjelentősebb für-
dője, a nagymegyeri Thermal Corvinus és a dunaszerdahelyi Thermalpark 
hozta létre a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetséget. Az azóta eltelt 
majd’ 10 évben tagjainak száma 16-ra emelkedett. Legfontosabb célja Csal-
lóköz turizmusának fejlesztése és népszerűsítése bel- és külföldön egya-
ránt. A szervezet hozzájárul Csallóköz természeti és kulturális örökségének 
megőrzéséhez, valamint innovációs képességének növeléséhez.

Együtt könnyebb: Közös fellépéssel, 
egymást erősítve, költséghatéko-
nyan folytatják marketing tevé-
kenységüket, szélesebb, sokrétűbb 
kínálattal, minőségi és vonzó szol-
gáltatáscsomagokkal tudják meg-
szólítani a turistákat.
Több turisztikai információs iroda  
a térségben: A turisták nem csak 
egy városban, hanem a térség több 
településén is hozzájuthatnak mi-
nőségi tájékoztatáshoz.

Erősségek,  
best practice példák

  turisztikai termékek bemutatása;
  turisztikai infrastruktúra ki-

építésének támogatása (tu-
ristautak, információs táblák, 
útjelző táblák, érintőképernyős 
információs panelek);

  a régió képviselete nemzetközi 
kiállításokon, turisztikai vásáro-
kon;

  turisztikai szolgáltatók összefo-
gása, érdekképviseletük ellátása;

  turisztikai fejlesztési projektek 
támogatása;

  rendezvényszervezés (pl. Csal-
lóköz legjobb étele verseny, 
Gasztro workshop, fesztiválok);

  tagjai turizmusfejlesztési kon-
cepcióinak, marketing tevékeny-
ségeiknek segítése;

  ajándékbolttal rendelkező 
turisztikai információs irodák 
működtetése.

Főbb tevékenységei, szolgáltatásai:

Csallóköz Területi Idegen-
forgalmi Szövetség
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Együttműködés
Kikkel?

Miben?
Turisztikai csomagajánlat összeállítása
Best practice példák, tapasztalatok megosztása 
Pályázatokban partneri kapcsolat létesítése 
Rendezvények szervezése, turisztikai infrastruktúra fejlesztése

Nagyszombat Megyei Kerületi  
Idegenforgalmi Szövetség
Arrabona EGTC 

Rendezvényszervezés: Az egyik legsikeresebb rendezvényük a „Csallóköz 
legjobb ételének versenye” elnevezésű, amely a régió gasztronómiáját hi-
vatott népszerűsíteni.
Csallóköz helyi közlekedésének támogatása: Az egyes turisztikai utak és lát-
ványosságok összekötésével a térségbe látogató turisták utazásának és itt 
tartózkodásának megkönnyítése a cél – turisztikai kisvonat, kerékpárbusz.

Kukkonia  
polgári társulás

Štúrova 1090 929 01 Dunaszerdahely +421 905 876 134

kukkonia@kukkonia.sk https://kukkonia.sk/hu

A dunaszerdahelyi székhelyű Kukkonia polgári társulás 2014-
ben azzal a célkitűzéssel jött létre, hogy a csallóközi turiz-
must fejlessze, a térség természeti és kulturális örökségét 
megőrizze, a helyi termékeket népszerűsítse, valamint a ré-
gióban működő vállalkozásokat támogassa. 

A civil szervezet hangzatos neve történelmi eredetű. A tatárjárás idején 
kezdték a Csallóközt, Közép-Európa legnagyobb folyamközi szigetét Kuk-

ajándékbolt
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  a csallóközi turizmus fellendítése, 
régiófejlesztés;

  a régiót propagáló weboldal és 
video spotok készítése

  turisztikai termékfejlesztés, von-
zerő leltár készítése;

  általános tájékoztatás nyújtása 
látnivalókról, programokról online 
módon (honlapon), blog írása ér-
dekességekről.

  kerékpárutak fejlesztése, 
  kerékpárutas applikáció készítése
  turisztikai információs rendszer 

működtetése;
  folyamatos kapcsolattartás, 

együttműködés turisztikai szer-
vezetekkel;

  marketing tevékenység;

DAC 1904
Mol Akademia
kukkoniashop.sk
Kukkonia Farm
Csallóközi Területi 
Idegenforgalmi Szö-
vetség

Thermalpark
Thermal Corvinus
Malkia Park
Slovakia Ring
Csallóközi Múzeum
Villa Rosa Panzió

Hotel Amade Chateau
Dunavit Pt
CHKO Dunajské luhy - 
környezetvédők
Csilizközi Őstermelői Piac
Térségbeli önkormány-
zatok, Kistérségek

  kulturális és sport rendezvények 
szervezése – Tour de Kukkonia 
kerékpárverseny, Kukkonia bál, 
Kukkonia Malacságok  
– hagyományos disznóölés

  Kukkonia gyermektáborok,  
rajzversenyek szervezése

  versenyszervezés  
(Csallóköz legjobb étele,  
Kukkonia Junior Gastrocup);

A kezdeményezésük az összefogáson és az együttműködésen, egymás segítsé-
gén alapszik. A Caritason belül a polgári társulás anyagi vagy tárgyi adomány-
nyal, marketing - esetleg egyéb tevékenységgel támogatja a környezetvédelmi 
kezdeményezéseket, a kultúrát és a sportot, a helyi településeket, szerveze-
teket és az oktatási intézményeket, adott esetben gyűjtést is szervez.

  környezetvédelmi szemléletfor-
málás;

  faültetések az iskolákban
  környezetvédelmi konferenciák 

szervezése

  környezetvédelmi videók készí-
tése

  regionális hulladékgyűjtések, 
tisztítások szervezése a telepü-
lésekkel közösen

Főbb tevékenységei, szolgáltatásai:

Együttműködés
Kikkel?

Miben?
Úgy gondolják, hogy egy régió sikerének titka az összefogás! A tevékeny-
ségeiken belül vannak kifejezetten saját jellegű kezdeményezések. Nagy 
részüket mégis a helyi önkormányzatokkal, szervezetekkel közösen, a ci-
vilek bevonásával valósítják meg, mert abban hisznek, hogy együtt erő-
sebbek és a közös siker a legnagyobb siker egy régió számára.

Kukkonia régiófejlesztés és turizmus:

Kukkonia kultúra és sport:

Kukkonia Caritas

Kukkonia Green:

koniának nevezni. A helybéliek a lápos, mocsaras területen őshonos béka, 
a vöröshasú unka hangját utánozták (kukk-kó), mikor egymásnak jelezni 
kívánták, hogy a tatár sereg elvonult.
A projekt indításakor abból indultak ki, hogy egységes brand alatt fejlesz-
szék és propagálják majd a régiót és a regionális termékeket, amelyek így 
kölcsönösen erősíteni tudják egymást. 
Az elmúlt években Kukkonia márkanév alatt piacra került élelmiszeripari 
termékek is a Kukkonia filozófiát erősitik: helyi alapanyagból, tradicionális 
receptúra alapján, tartósítószerek nélkül készített „LOKÁLIS – EGYSZERŰ – 
ŐSZINTE” termékek. Ugyanezen elvek alapján kapták meg a helyi kisterme-
lők termékeikre a Product of Kukkonia minőségi védjegyet. Összhang a tradicionális és modern között: A múltra értékként tekintenek, 

a közösséget megtartó hagyományokat kreatív módon népszerűsítik.
Ötletes, újszerű megközelítésű kezdeményezések: „Mangalucával Kukko-
niában” című, gyermekeknek íródott, kirándulásra ösztönző könyv vagy  
a Tündér Ilonáról szóló, mesébe bújtatott animációs reklám.
Helyi termelők és termékek népszerűsítése: A Kukkonia kitűnő termékek 
márkavédjegye, A Product of Kukkonia védjegy szigorú kritériumoknak való 
megfelelés (pl. 60%-os helyi alapanyag, ízfokozó és tartósítószer mentes) 
után kaphat csak helyet egy-egy készítmény.
Fókuszban a környezetvédelem: Környezettudatosság hangsúlyossá tétele.

Erősségek, best practice példák
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büfészauna játszótéregyéb  
rendezvények

étteremmasszázs

Rába Quelle Gyógy-,  
Termál- és Élményfürdő

9025 Győr, Fürdő tér 1. +36-96 514-900

info@rabaquelle.hu https://www.rabaquelle.hu/

17

fél nap, csúcsidőszak: nyár.  
Szaunaprogramoknak köszönhetően tél is erős

A győri Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő 2004-ben fogadta az első 
vendégeit. A mellette található, idényjelleggel működő strandfürdőt 1931-
ben Hajós Alfréd tervei alapján hozták létre, közel 5 hektáros területen.
Jelenleg az élményfürdő és a strand területén nagyszabású fejlesztés zajlik, 
melynek eredményeképpen 2023-ban országosan is egyedülálló vízi élmény-
park, komplex szolgáltatásokat nyújtó fürdőkomplexum nyitja meg kapuit.
A fürdő szolgáltatásai közül így napjainkban csak a gyógyászati részleg, az 
RQ Fizioterápiás Centrum üzemel.
A strand különleges és korszerű medencékkel, látványos élményelemekkel, 
“Hungarikum” tematikájú attrakciókkal várja majd a pihenni és felüdülni 
vágyókat.
Az élményfürdő teljes felújítása és bővítése is megvalósul, többek között  
a gyermekrészleg gyarapszik, és egy önálló kétszintes pihenőépület is lét-
rejön. A felnőttek által legkedveltebb talán a szauna világ, ami az átalakí-
tás és bővítés során teljes mértékben megújul. 

Statisztika
Látogatás célja

Látogatók időbeli eloszlása: 

  Kikapcsolódás 
  Egészségmegőrzés  

és gyógyulás 
  Családi program

50%

Látogatók száma:

200 000 -  
230 000 fő 
évente

csoportos

1. Nyugdíjasok
 2. Felnőttek
 3. Általános 

iskolások,  
középiskolások

1. Nyugdíjasok 
2. Középkorúak 
3. Fiatal  
    felnőttek

egyéni

Visszatérő vendégek

30% 70%
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Flexum Thermal&Spa

Kiváló gyógyvíz: Jótékony hatás különböző betegségekre.
Egyedülálló elhelyezkedés: Idilli földnyelven, folyók ölelésében, a történel-
mi városmagtól karnyújtásnyira.
“Hungarikum” tematika: Egyedi, Győrrel könnyen azonosítható, vonzó, va-
lódi vonzerő.

Együttműködés
Kikkel?
Szálláshely
Utazásszervező 
 

Miben?
Turisztikai csomagajánlat összeállítása

A fürdő helyi szálláshelyekkel való kooperációja 
kiváló. 2018-tól a fürdő munkatársai új jutalé-
kos rendszerben dolgoznak együtt egy cseh tour 
operatorral, aminek következményeként fellendült a cseh 
vendégek száma. A szlovák piacon a parameter.sk felvidéki hírportál face-
book oldalával működnek együtt, melynek látogatót vonzó hatásával szintén 
elégedettek. 

Erősségek,  
best practice példák

1. Külföldiek 
2. Győr vonzáskörzete  

Látogatók földrajzi eloszlása: Külföldi látogatók: 

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 10. +36 96 211 533

info@flexumthermal.hu https://flexumthermal.hu/

szauna

egyéb  
rendezvények

születésnap

étterem

online  
jegyeladás

büfé

tábor

játszótér

osztály- 
kirándulás

ajándékbolt

gyermek- 
foglalkozások

masszázshotel apartman kemping

konferencia- 
terem
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fél nap,  
csúcsidőszak: 
nyár

A Mosonmagyaróvár központjában, 3,5 hektáron elterülő, mintegy 2 500 m2 

vízfelülettel és 7 medencével rendelkező Flexum Thermal&Spa megérdemel-
ten lehet büszke gyógyvizére, mely Európa 5 legjobb hatásfokkal rendelkező 
gyógyhatású vizeinek egyike. A fürdő éppen ezért kiemelt figyelmet fordít 
a gyógyászatra; az intézményhez tartozó Flexum Gyógyászati Központ ma-
gasan képzett szakemberei különféle kezeléseket biztosítanak a vendégek 
számára. 
A több, mint 50 éves múltra visszatekintő Flexum Thermal&Spa az elmúlt pár 
évben jelentős fejlesztéseken ment keresztül. Egy több milliárdos beruhá-
zásnak köszönhetően 2018-ban kezdődött a termálfürdő teljes megújulása 
és új elemekkel való gazdagodása. A családok felé való erőteljesebb nyitást 
jelzi, hogy a gyermekek számára interaktív vízi játékparkot alakítottak ki. 
A nagy volumenű fejlesztés eredményeképpen egy teljesen új szaunarész-
leg is várja a felfrissülni vágyókat. A modern kornak megfelelő élmény- és 
úszómedencék szintén hozzájárulnak a vendégek teljes értékű rekreációjá-
hoz. Legnépszerűbb szolgáltatásaik egyike a masszázs.

Magas ásványianyag-tartalmú gyógyvíz: Európa 5 legjobb hatásfokkal ren-
delkező gyógyhatású vizeinek egyike.
Kiemelt figyelem a továbbképzésre: Csak magasan kvalifikált szakemberek-
kel érhetők el a kitűzött célok.
Együtt-élő turizmus: Kitűnő kapcsolat a helyi közösségekkel, szolgáltatókkal.
Fogyatékossággal élő emberek élményintegrációja: Digitális és fizikai aka-
dálymentesítés, külön belépőjegy számukra.
Kulturális programok szervezése: Új látogatói kör elérése és megszólítása.
Fürdő megújulása és fejlesztése: Új szemlélet, új célcsoportok felé való nyitás.

Együttműködés
Kikkel?
Szálláshely
Vendéglátóhely
Utazásszervező 
Közlekedési vállalat
 

Miben?
Kombinált jegy nyújtása 
Turisztikai csomagajánlat összeállítása 
Best practice példák, tapasztalatok megosztása 

A RegioJettel kötött megállapodásuk értelmében a közlekedési vállalat Prá-
gából, Bécsből és Brünnből szállítja vonattal a fürdővendégeket Mosonmagya-
róvárra. Fontos együttműködő partnerük a szintén mosonmagyaróvári Futura 
Élményközpont és Rendezvényház. Közös kiadványban szerepelnek, közösen 
ajánlják szolgáltatásaikat, és kombinált jegyüket is bevezették.
A Flexum határon átnyúló partnere a nagymegyeri Thermal Corvinus fürdő.

Statisztika

Erősségek,  
best practice példák

Látogatás célja

Látogatók időbeli 
eloszlása: 

  Kikapcsolódás
  Egészségmegőrzés  

és gyógyulás 
  Családi program

60%

Látogatók száma:

110 000 -  
130 000 fő 
évente

csoportos

1. Nyugdíjasok 
2. Felnőttek  

3. Közép- 
iskolások

1.Nyugdíjasok 
2. Középkorúak 
3. Nagyobb 
gyermekes 
családok 

egyéni

Visszatérő vendégek

70% 30%

1. Külföld 
2.  Helyiek 
3. Vonzáskörzetből érkezők 

Külföldi látogatók: 

Látogatók  
földrajzi eloszlása: 
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Thermal Corvinus

Promenádna ul. 3221/20 932 01 Nagymegyer +421 917 22 03 04

info@thermalcorvinus.sk https://morezazitkov.sk/

szauna születésnapétterem

online  
jegyeladás

büféjátszótér

gyermek- 
foglalkozások

masszázs
fél nap,  
főszezon: nyár

A nagymegyeri THERMAL CORVINUS fürdő 1974-ben nyitotta meg kapuit. Az 
azóta eltelt közel 50 év alatt Szlovákia egyik legnépszerűbb utazási cél-
pontjává vált. Az ország top aquaparkjai közé tartozó létesítmény sikeré-
nek egyik titka a kiváló minőségű, revitalizáló hatású gyógyvizében rejlik.
A mintegy 10 hektáron elterülő termálfürdő 13 medencével várja vendége-
it, melyek közül 7 egész évben üzemel. A 10 éven aluliakat interaktív vízi-
világ, a Spray park várja, a fürdő legnagyobb attrakciója az ugrómedence, 
legnépszerűbb helyszíne pedig a 2019-ben átadott hullámmedence.
A wellness és masszázs élmények mellett egyéb szépségipari szolgáltatá-
sok is igénybe vehetők, a halterápia pedig Csallóközben elsőként itt volt 
elérhető.
A fürdő területén számos sportolási lehetőség adott, több egyedi játszó-
tér található, és az erdőparkban kapott helyet Szlovákia leghosszabb kö-
télpályája, a Tarzánia kötélpark. 

Statisztika
Látogatás célja

Látogatók időbeli eloszlása: 

  Kikapcsolódás 
  Egészségmegőrzés  

és gyógyulás 
  Családi program

50%

Látogatók száma:

600 000 -  
700 000 fő 
évente

csoportos

1. Nyugdíjasok
 2. Fiatal  
felnőttek 

1. Középkorúak 
2. Kisgyerme-
kes családok 
3. Nyugdíjasok 

egyéni

Visszatérő vendégek

20% 80%

Külföldi látogatók: 
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Tradíció: Közel 50 éve tartó sikerek, többge-
nerációs visszatérő vendégek.
Kiváló gyógyvíz, magas szintű szolgál-
tatások: Nemzetközileg elismert jó hír-
név, több százezres látogatószám.
Hatalmas terület: 10 hektáron elterülő 
fürdő.
Egyedülálló szolgáltatások: A szlovák 
fürdők legnagyobb ugrómedencéje, az 
ország leghosszabb kötélpályája, Csal-
lóköz első halterápia programja.
Kitűnő kapcsolat helyi szállásadókkal: 
Nagymegyeri Szállásadók Szövetségével 
erős partneri kapcsolat.

Együttműködés
Kikkel?
Szálláshely 
Vendéglátóhely 
Közlekedési vállalat
 

Miben?
Kombinált jegy nyújtása 
Turisztikai csomagajánlat összeállítása 
Best practice példák, tapasztalatok  
megosztása
A városi idegenforgalom fellendítése

A mintegy 350 helyi szállásadóval kiváló partneri kapcsolatnak örvendenek. 
A Nagymegyeri Szállásadók Szövetségével közösen arra törekednek, hogy 
együttesen, sokrétűen és minden igényt kielégítve biztosítsák a városba 
érkező vendégek komfortját és felejthetetlen fürdőzését.
 

Erősségek,  
best practice példák

Thermalpark

Gabčíkovská cesta 237/38 929 01 Dunaszerdahely +421 31 551 00 96

info@thermalpark.sk thermalpark.sk/hu/home-magyar/

szauna

egyéb  
rendezvények

születésnap

étterem

büfé

tábor

játszótér

osztály- 
kirándulás

sportolási 
lehetőség

gyermek- 
foglalkozások

masszázshotel apartman kemping

panzió
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fél nap,  
csúcsidőszak:  
nyár

A dunaszerdahelyi Thermalpark fürdő több, mint 18 hektáron terül el, és 
10 medencével rendelkezik, amelyek számos élményelemmel teszik emléke-
zetessé a létesítményben töltött időt. Magas ásványianyag-koncentrációjú 
termálvize elsősorban a mozgásszervi megbetegedésekre bír jótékony ha-
tással.
A gyermekek szórakozását különféle csúszdák, 7 csúszdából álló csúszda-
torony és gyermekmedencék szolgálják, a felnőttek szaunavilágukban és 
masszázs központjukban kapcsolódhatnak ki.
Az aktív pihenésre vágyó vendégeket minigolf, multifunkciós sportpálya, 
strandröplabda, szabadtéri sakk és szabadtéri asztalitenisz várja.  
A fürdő területén található tó számos szabadidős tevékenységet kínál.  
A tavon került kialakításra egy szabadtéri színpad, amely kulturális prog-
ramoknak ad helyet.

Kiváló tulajdonságokkal rendelkező termálvíz: Jótékony hatása elismert 
különböző betegségekre.
Hatalmas, 18 hektáros terület: Tágas és sokszínű növényzettel tarkított.
Tó: Szabadidős és kulturális programok helyszíne.
Thermalbus, Thermalpass: Közlekedési társaságokkal kötött megállapodá-
sok eredményei.
Széles szálláskínálat: Minden igényre választ kínálnak.
Komplex szolgáltatás: Szállás, étkezés, programok biztosítása.
Thermalpark Clubcard: Számos előny és kedvezmény birtokosának.

Együttműködés
Kikkel?
Hasonló szolgáltatást nyújtó  
turisztika vállalkozás/intézmény 
Szálláshely 
Vendéglátóhely 
Utazásszervező 
Közlekedési vállalat
 

Miben?
Turisztikai csomagajánlat összeállítása 
Best practice példák, tapasztalatok megosztása 
Szállodai kapacitásuk kihasználása érdekében kooperálnak elektronikus 
szállásfoglaló oldalakkal, valamint klasszikus utazási irodákkal egyaránt.
A Szlovák Autóbuszközlekedési Vállalat Dunaszerdahely Rt.-vel közös part-
nerségben indították el a THERMALBUS (TB) járatot. Pozsonyból és Galántáról 
szállítja oda-vissza a busz a fürdőzőket, akiket közvetlenül a fürdő bejára-
tánál tesz ki és vesz fel. A Szlovák vasúttal dolgoznak jelenleg egy hasonló 
megállapodáson, melynek értelmében a közös jegy tulajdonosa meghatáro-
zott vonatjáratokon, a Pozsony-Dunaszerdahely szakaszon utazhat oda-visz-
sza, és élvezheti a fürdő szolgáltatásait egy napon keresztül az állomásról 
történő odaszállítást is beleértve. 

Statisztika

Erősségek,  
best practice példák

Látogatás célja

Látogatók  
időbeli eloszlása: 

  Kikapcsolódás 
  Egészségmegőrzés  

és gyógyulás 
  Családi program 

50%

Látogatók száma:

400 000 -  
450 000 fő 
évente

csoportos

1. Felnőttek
2. Nyugdíjasok

 2. Közép- 
iskolások

1. Nyugdíjasok
2. Fiatal  
felnőttek
3. Középkorúak

egyéni

Visszatérő vendégek

50% 50%

1. Vonzáskörzetben lakók 
2.  Ország távolabbi  

pontjairól érkezők 
3. Helyiek

Látogatók földrajzi eloszlása: 

Külföldi látogatók: 
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Térkép
1. Látogatóközpont (4. oldal)

2. Szigetköz Turizmusáért  
Egyesület TDM (7. oldal)

3. Csallóköz Területi Idegen- 
forgalmi Szövetség (10. oldal)

4. Kukkonia Polgári Társulás  
(13. oldal)

5. Rába Quelle Gyógy-, Termál-  
és Élményfürdő (16. oldal)

6. Flexum Thermal&Spa  (19. oldal)

7. Thermal Corvinus (22. oldal)

8. Thermalpark (25. oldal)

9. Xantus János Állatkert (30. oldal)

10. Malkia Park Big Cats Rescue 
(33. oldal)

11. Mobilis Interaktív Kiállítási  
Központ (36. oldal)

12. Futura Élményközpont és Ren-
dezvényház (39. oldal)

13. Csallóközi Múzeum (42. oldal)

14. Slovakia Ring (45. oldal)

15. Pisztráng Kör Waldorf  
Természetvédő és Természetjáró 
Egyesület (48. oldal)

16. Kis-Csallóköz - Ökocentrum   
(51 oldal)
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Xantus János Állatkert

9027 Győr, Kiskútliget +36 96 618 367

zoogyor@zoogyor.com www.zoogyor.com/index.php/hu/

csoport- 
vezetés

ajándékbolt

osztály- 
kirándulás

játszótér

tábor

kiállítótér

gyermek- 
foglalkozás

büféétterem

online  
jegyeladás

látvány-  
etetés

születésnap
3-4 óra,  
csúcsidőszak:  
április és  
június közöttA több mint 50 éves győri Xantus János Állatkertet  

a folyamatos fejlesztés és megújulás jellemzi, melynek 
eredményeképpen mára Győr és vonzáskörzetének egyik 
legnagyobb látogatószámmal bíró turisztikai létesítmé-
nyévé vált. A vadaspark társadalmi misszióként tekint  

Statisztika
Látogatás célja

Látogatók  
időbeli eloszlása: 

  Kirándulás 
  Gyermekfoglalkozások  

igénybevétele 
  Szülinap 
  Jeles napok 
  Táborok
  Kulturális programok

Látogatók száma:

140 000 -  
180 000 fő 
évente

csoportos

1. Általános 
iskolások 
2. Közép- 
iskolások

3. Óvodások

1. Gyermekes 
családok 
2. Nyugdíjasok 
gyermekekkel 
3. Fiatal felnőttek

egyéni

Visszatérő vendégek

30% 70%

Külföldi látogatók: 

egyéb  
rendezvények

a természetvédelemre, a nevelésre és a tudományos kutatásra. Az állat-
kertészeti tevékenysége nem pusztán a vadállatok bemutatását foglal-
ja magába, hanem fontos eleme a zoopedagógiai nevelőmunka, valamint  
a közösségi-művelődési tevékenység is. Mindemellett az állatkert termé-
szetvédelmi mentőközpontként is funkcionál; elsősorban gondozásra szo-
ruló hazai vadfajokat fogad be, ápol, és szerencsés esetben enged vissza 
eredeti élőhelyükre.
A látogatók nagy része nemcsak megnézni szereti a parkban fellelhető 100 
állatfaj több mint 1300 egyedét, hanem vágya a közvetlen kontaktus is. 
Ezt felismerve az állatkert egyre több interaktív elemet épít be szolgál-
tatásainak sorába (ZooShow: látványos állatbemutató, KalandoZoo: lát-
ványetetés). 

1. Vonzáskörzetből és 
a megyéből érkezők 
2. Helyiek, külföldiek
3. Ország távolabbi 
pontjairól és érkezők

Látogatók földrajzi eloszlása: 
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Fajgazdagság és családi hangulat: Minden az élményt, a jó hangulatot,  
a játszva tanulást szolgálja.
Egyedi, nemzetközi jelentőségű győri vonzerő: A szabadidős turizmus erő-
sítése egy nagyon színvonalas, télen-nyáron egyaránt használható családi 
szabadidő-központ kialakításával.
Fülesbástya: Belvárosi kihelyezett állatkerti “tagozat”, kiegészítője a nagy 
vadasparknak, városnéző sétákba könnyen beilleszthető.
Örökbefogadás: Hatékony és népszerű támogatási forma.
Kulturális programok szervezése: Új látogatói kör elérése és megszólítása.
Ingyenes mobilalkalmazás: Interaktív térképpel, játékokkal, értesítést 
küldő központtal.

Együttműködés
Kikkel?
Hasonló szolgáltatást nyújtó turisztikai 
vállalkozás/intézmény
Vendéglátó- és szálláshely
Közlekedési vállalat
 

Miben?
Kombinált jegy nyújtása 
Turisztikai csomagajánlat összeállítása 

Több hotel csomagajánlatában szerepel az 
állatkerti belépő, a közlekedési vállalatok  
(Volán, GYSEV) ún. „kiránduló jegyeket” kínál-
nak hozzájuk, a győri Látogatóközponttal pedig a GyőrCard kap-
csán működnek együtt. A Mobilis Interaktív Kiállítási Központtal közösen kí-
nálják az „Állati tudományok” csomagot osztálykirándulók részére. A közelben 
lévő „állatparkok” közül a dunaremetei Dodó Vadfarmmal létesítettek partne-
ri kapcsolatot.

Erősségek,  
best practice példák

Malkia Park  
Big Cats Rescue

Orechová Potôň 810, 93002 Dióspatony 8 +421 918 610 645

malkiapark@malkiapark.sk https://www.malkiapark.sk/hu/

csoport- 
vezetés

ajándékbolt

játszótér

gyermek- 
foglalkozás

büféétterem

online  
jegyeladás

születésnap

Dióspatony településen 2016 nyarán nyitott egy különleges hely. Egy hely, 
ahol a cirkuszok embertelen körülményei miatt, magánemberek nem szak-
szerű gondoskodása következményeként vagy épp állatkertek helyszűke 
okán érkeznek ide és találnak otthonra állatok. Malkia az első befogadott 

látvány-  
etetés

panzió
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nőstény oroszlánuk neve, amely szuahéli nyelven királynőt jelent. Az ál-
latpark gondozói mindent meg is tesznek annak érdekében, hogy az itt élő, 
sokat szenvedett jószágoknak valóban királyi életet biztosíthassanak.
Az állatok megmentésén túlmenően fontos missziójuknak tekintik a tár-
sadalom érzékenyítését, szemléletformálását is. Felhívják a látogatók fi-
gyelmét többek között a cirkuszi állatidomítások folyamatára, a vadon élő 
állatok egyre fogyó természetes élőhelyére, valamint az állatkísérletek 
okozta szenvedésekre. Céljuk, hogy a hozzájuk érkezők másként tekintse-
nek az állatokra, tiszteljék és szeressék azokat. 

3-4 óra,  
csúcsidőszak: 
nyár

Statisztika
Látogatás célja

Látogatók  
időbeli eloszlása: 

  Kirándulás 
  Gyermekfoglalkozások  

igénybevétele 
  Szülinap
  Jeles napok  

Látogatók száma:

100 000 fő 
évente

Visszatérő vendégek

Külföldi látogatók: 

1. Helyiek, a von-
záskörzetből és a 
kerületből érkezők 
2. Ország távolabbi 
pontjáról és külföld-
ről érkezők

Látogatók földrajzi eloszlása: 

40%
csoportos

1. Általános 
iskolások 
2. Közép- 
iskolások

3. Óvodások

1. Kisgyermekes 
családok 
2. Fiatal felnőttek 
3. Nagyobb  
gyermekes  
családok

egyéni
40% 60%

Az állatokról való átlagon felüli gondoskodás: Terjedelmes kifutók, ösztö-
nöket előhívó játékok, rossz beidegződések felülírása.
Szafari kifutó: 7000 m2-en mászókákkal, magasított pihenőhelyekkel, ta-
vakkal.
Szafari program: Jelenleg szállóvendégek részére, vadállatok közelségének 
megtapasztalása.
Komplex élménycsomagok: „Cézár”, „Kamil”, „Lui” és „Vidám születésnap”.
Malkia Panzió**: Exotikus vadonhangulatot biztosító szállás.
Támogatások nagy szerepe a fenntartásban: Adó 2%-a, egyszeri, rendszeres 
adomány akár online módon is, örökbefogadás.
Önkéntesek munkája: Jótékonysági önkéntes céges csapatépítések színtere.
Online belépőjegy: Szezonon kívüli hétköznapokon csak online lehetséges  
a belépőjegyek vásárlása (költségracionalizálás).

Együttműködés
Kikkel?
Hasonló szolgáltatást nyújtó  
turisztikai vállalkozás/intézmény 
Szálláshely 
TDM-szervezet 
 

Miben?
Kombinált jegy nyújtása 
Turisztikai csomagajánlat összeállítása 
Pályázatokban partneri kapcsolatok létesítése

A dunaszerdahelyi ThermalParkkal egymás lá-
togatói számára kölcsönös a belépőjegyek kiadása. A Malkia 
Panzió csomagajánlatában a szálláshelyen megszállók órákat vehetnek a Slo-
vakia Ringen a biztonságos vezetésről. A park munkatársai cseh és lengyel 
állatkertekkel is kooperálnak, és együtt dolgoznak exotikus állatok szakér-
tőivel, pl. a brünni állatorvosi egyetem oktatóival. A Malkia Park partnerei 
között található még a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség is.

Erősségek,  
best practice példák
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Mobilis Interaktív  
Kiállítási Központ

9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66. +36 96 618-118

mobilis@mobilis-gyor.hu https://mobilis-gyor.hu/

születésnap

A győri Mobilis Interaktív Kiállítási Központ 2012 tavasza óta áll a termé-
szet- és műszaki tudományok népszerűsítésének szolgálatában. Az intéz-
mény 74 kipróbálható, játékra és tanulásra ösztönző interaktív eszközzel, 
látványos és szórakoztató kísérleti bemutatókkal, szabadulószobával és kü-
lönleges programokkal várja látogatóit. A központ fő tematikája – igazodva 
Győr járműipari múltjához és jelenéhez – a jármű, a mozgás és a közlekedés.
2018 óta az újonnan kialakított Diáklaborban a Mobilis munkatársai fél-
évente megújuló tematikájú, informális természettudományos foglalko-
zásokat és témanapokat tartanak. A MobilITy– Digitális élményközpont 
pedig egy olyan innovatív hely a Mobilisen belül, ahol a legújabb digitá-
lis és infokommunikációs eszközöket hétköznaponként iskolai osztályok, 
szombatonként pedig egyéni látogatók ismerhetik meg szakértő oktatók 
vezetésével. 
A Mobilis munkatársai számos rendezvényt is szerveznek, kiemelt prog-
ramjaik a Kísérletbazár, a Győri Gyerekegyetem és a FIRST LEGO League 
regionális fordulója.

ajándékboltkiállítótér

egyéb  
rendezvények

tábor osztály- 
kirándulás

konferencia- 
terem

2 óránál kevesebb, tanév alatt 
folyamatosan érkeznek

Statisztika
Látogatás célja

Látogatók időbeli eloszlása: 

  Kirándulás 
  Foglalkozások 

 igénybevétele 
  Jeles napok  

(pl. Kutatók éjszakája) 
  Tábor, szülinap 
  Szakmai programok

40%

Látogatók száma:

18 000 -  
23 000 fő 
évente

csoportos

1. Általános iskola 
felső tagozatosok 

2.  Általános 
iskola alsó tago-
zatosok, közép-

iskolások 
3. Óvodások, fel-

sőoktatási intéz-
mény hallgatói

1.Családok
2. Felnőttek, 
nyugdíjasok 
gyerekekkel 
3. Nyugdíjasok

egyéni

Visszatérő vendégek

70% 30%

Külföldi látogatók: 
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1. Vonzáskörzetben élők 
2. Ország távolabbi pontjairól érkezők 
3. Helyiek, megyebeliek 

Látogatók földrajzi eloszlása: 

Egyedülálló, tematikus science center: Járművek, közlekedés, mozgás, mo-
bilitás témakörök.
Különleges játékbolt: Játékok kipróbálhatók, igény esetén óvodai, iskolai, 
valamint céges és privát rendezvényekre is kitelepülnek.
Kísérletbazár: A régió legnagyobb tudománynépszerűsítő közönségrendezvénye.
Széles portfólió: Turisztikai tevékenység, informális oktatás, munkaerőpi-
aci szolgáltatások egyben.
Sikeres pályázatok: Velük a tevékenységi és partneri kör folyamatos fej-
lesztése is megvalósul.

Együttműködés
Kikkel?
Hasonló szolgáltatást nyújtó turisztikai vállalkozás/intézmény, szálláshely 
TDM-szervezet
 

Miben?
Kombinált jegy nyújtása 
Turisztikai csomagajánlat összeállítása
Belépőjegyek kedvezményes ajánlata, komplex szervezés 

Osztálykiránduláson résztvevő a győri Xantus János Állatkerttel közösen 
ajánlják az „Állati tudományok” csomagot.
A győri Látogatóközponttal folyamatban van egy túraútvonallal egybekö-
tött felfedező játék kidolgozása, amihez applikáció fejlesztését is tervezik. 
Határon átnyúló együttműködésben is részt vesznek, partnereik pl. a  
Slovakia Ring, a Grazi Egyetem és az európai science centereket tömörítő 
szervezet, az ECSITE.

Erősségek,  
best practice példák

Futura Élményközpont  
és Rendezvényház

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 142. +36 96 566-280

info@futuramoson.hu https://www.futuramoson.hu/

ajándékboltjátszótér büfé

A mosonmagyaróvári Futura Élményközpont és Rendezvényház 2012 au-
gusztusában, egy közel 300 éves magtárépületben nyitotta meg kapuit, 
a város akkori legfontosabb turisztikai célú fejlesztésének eredménye-
ként. Magyarország legnagyobb tudományos játszóházának fő küldetése 
a természettudományok és a műszaki pályák népszerűsítése. Az állandó 

kiállítótér

egyéb  
rendezvények

tábor

osztály- 
kirándulás

céges  
csapatépítés

születésnap
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kiállítása magját képező kipróbálható, interaktív eszközök négy szinten, 
a négy őselem (víz, föld, levegő és tűz) téma köré csoportosulnak. 
A központ önfeledt szórakozást kínál az egész családnak. Az ovisok egyik 
nagy kedvence a beltéri „Pocok világ” játszótér, melynek témája a talaj 
titokzatos és rejtett világa. A nagyobb gyerekeket pedig a planetárium-
ban tartott csillagászati előadások és az auditóriumban látható látványos 
kísérleti bemutatók nyűgözik le.
A 2012-es nyitás óta több fejlesztés is történt az intézményben, melyek 
mind a folyamatos megújulást, az új interaktív lehetőségeket szolgálták. 
Ezek közé tartozik a „Pániklabor” szabaduló játék, a „Tesla küldetés” nyo-
mozós játék és  az 5 dimenziós vetítő.

fél nap,  
Csúcsidőszak: 
osztálykirándu-
lások időszaka

Statisztika
Látogatás célja

Látogatók  
időbeli eloszlása: 

  Kirándulás 
  Foglalkozások  

igénybevétele 
   Tábor, szülinap
  Csapatépítés

Látogatók száma:

30 000 -  
35 000 fő 
évente

Visszatérő vendégek

Külföldi látogatók: 

1. Ország távolabbi 
pontjairól érkezők 
2. Megyebeliek 
3. Vonzáskörzetben 
élők

Látogatók földrajzi eloszlása: 

50%
csoportos

1. Általános 
iskola alsó 

tagozat 
2. Általános 
iskola felső 

tagozat 
3. Óvodások

1. Családok 
2. Nyugdíjasok 
gyerekekkel 
3. Nyugdíjasok

egyéni
40% 60%

Országosan is ismert és elismert turisztikai célpont: Magyarország legna-
gyobb tudományos játszóháza, családbarát és minden korosztály számára 
élményeket nyújtó szolgáltatások, „2014 Év Ökoturisztikai Látogatóköz-
pontja”.
Kiemelt figyelem a Szigetközre: Szigetközi programok ajánlása, szigetközi 
helyi termékek az ajándékboltjában, kabalaállata a szigetközi északi pocok.
Évente megújuló tematikájú természettudományos gyermekbérlet: Termé-
szethez kapcsolódó témák óvodások és általános iskolások részére.
Két nyitvatartási idő: Reakció a szezonalitással együtt járó látogatószám 
hullámzásra.
Kiemelt figyelem az osztálykirándulásra: Sokrétű partneri kapcsolat, osz-
tálykirándulóknak szóló kiadvány, külön honlap.

Együttműködés
Kikkel?
Hasonló szolgáltatást nyújtó turisztikai 
vállalkozás/intézmény, szálláshely 
Szálláshely 
TDM-szervezet
 

Miben?
Turisztikai csomagajánlat összeállítása 
Közös osztálykirándulási programcsomag
Egymás szolgáltatásainak ajánlása

Az osztálykiránduló csoportok számára kiajánlott programcsomagok kapcsán 
partnerük többek között a Hansági Múzeum, a helyi vízisport egyesület és 
a halászi Party Csárda. A Flexum Thermal&Spa fürdővel közösen kombinált 
jegyet is létrehoztak.
Szakmai téren együttműködnek a győri Mobilis Interaktív Kiállítási Központ-
tal (pl. a Mobilis által szervezett Kísérletbazáron is megjelennek) és a többi 
magyar science centerrel is.
 

Erősségek,  
best practice példák
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Csallóközi Múzeum

Múzejná 202/2, 929 01 Dunaszerdahely +421 31 552 24 02

zmds@zupa-tt.sk https://zmds.eu/?lang=hu

A közel 60 éves múltra visszatekintő Csallóközi Múzeum négy helyszínen (Sár-
ga kastély, Kiállítási csarnok, Somorjai Honismereti Ház, Dunatőkési vízima-
lom) állandó és időszaki kiállításokkal várja látogatóit. 
A múzeum állandó tárlatának gerincét a néprajzi gyűjtemény képezi. Az ártéri 
halászat, az aranymosás és a rideg pásztorkodás hagyományos eszközeinek 
szinte mindegyike demonstrálásra kerül, de nem marad el a régió hagyományos 
parasztházi berendezésének, valamint Csallóköz tradicionális öltözködésének 
és népi hangszereinek szemléltetése sem. Képzőművészeti gyűjteményük a 
csallóközi alkotókkal és a Csallóközről alkotókkal foglalkozik. Körülbelül 750 
festménnyel, plasztikával, grafikával és egyéb művészi alkotással rendelkezik.
A Csallóközi Múzeum tevékeny szerepet vállal a helyi közösségek építésében, 
a helyi tradíciók megőrzésében, valamint a helyi identitás erősítésében. A jö-
vőbeli tervek között szerepel, hogy a múzeumpedagógiai programja megismer-
tesse a fiatalokkal a csallóközi hiedelemvilágot. 
A múzeum tevékenysége alkalmazkodik a nemzetközi muzeológia legújabb 
elvárásaihoz. A legújabb irányzatokkal, trendekkel összhangban a láto-
gatók bevonására, interakciójára is nagyobb hangsúlyt kívánnak helyezni  
a jövőben. Nyitottak az interaktív, kipróbálható kiállítási eszközök bevoná-
sára is.

kiállítótér egyéb  
rendezvények

tábor osztály- 
kirándulás

2 óránál kevesebb,  
Csúcsidőszak:  
osztálykirándulások  
időszaka

Statisztika
Látogatás célja

Látogatók időbeli eloszlása: 

  Művelődés 
  Kirándulás 
  Szakmai programok,  

rendezvények
80%

Látogatók száma:

12 000 -  
15 000 fő 
évente

csoportos

1. Általános 
iskola felső 

tagozatosok 
2. Általános 
iskola alsó 

tagozatosok, 
középiskolások 

3. Óvodások, 
felsőoktatási 
intézmények 

hallgatói

1. Nyugdíjasok 
2. Kisgyerme-
kes családok, 
az unokákkal 
érkező nyugdí-
jasok 
3. Nagyobb 
gyermekes csa-
ládok, középko-
rú felnőttek 

egyéni

Visszatérő vendégek

50% 50%
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céges  
csapatépítés

versenypálya online  
jegyeladás

hotel étteremkonferencia  
terem

Slovakia Ring

 800 Orechová Potôň 930 02 (Dióspatony) +421 917 544 227

info@slovakiaring.sk https://slovakiaring.sk/en/

Régészeti, történelmi, néprajzi emlékek sokasága: A Csallóközben élt népek 
és a magyarság történetéről gazdag ismeretanyag áll rendelkezésre.
Sárga kastély: Az intézmény székhelye értékes barokk műemlék épület,  
Dunaszerdahely egyik legrégebbi ingatlana. 
Csallóközi Színes Ceruzák: Óvodáskorú gyermekek számára szervezett nem-
zetközi művészeti verseny, melynek alkotásait a Csallóközi Múzeumban ál-
lítják ki.
Kulturális rendezvények a múzeumkertben: Újabb látogatói réteg megszólí-
tása, múzeumba vonzása.
Virtuális tárlatlátogatás: Háromdimenziós modellek mellett rövidfilmek 
bemutatása.

Együttműködés
Kikkel?
Hasonló szolgáltatást nyújtó turisztikai 
vállalkozás/intézmény 
Utazásszervező  

Miben?
Kombinált jegy nyújtása 
Turisztikai csomagajánlat összeállítása
Az intézmény együttműködik olyan polgári 
társulásokkal, amelyek céljai megegyeznek vagy 
hasonlók a múzeuméval. Ilyen az Életfa polgári társu-
lás, mellyel regionális kézműves foglalkozásokat tartanak közösen vagy az 
Ágacska polgári társulás, mellyel regionális néptánc oktatásának tárgyában 
létesítettek partneri viszonyt. Mindkettő civil szervezettel közösen szervez-
nek egy-egy tábort nyaranta.

Erősségek,  
best practice példák

1. Vonzáskörzetben élők 
2. Megyebeliek  
3. Helyiek

Látogatók földrajzi eloszlása: Külföldi látogatók: 
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Legkevesebb 3-4 órát töltenek 
el itt a látogatók, de akár több 
napot is. Jellemzően nyáron és 
a versenyek idején érkezik  
a legtöbb vendég.

A Dióspatony határában 2009-ben megnyílt Slovakia Ring az autó- és mo-
torsport rajongóit várja Európa egyik leghosszabb versenypályájára (közel  
6 km hosszú, 6 különböző pályakombináció alakítható ki rajta). A 85 hektá-
ron elterülő központ megfelel a FIM és a FIA nemzetközi követelményrend-
szerének, és olyan neves eseményeknek ad otthont, mint a FIA WTCR, FIA 
ETRC, FIA TCR Europe, FIM EWC, az Utcai Sportautók Szlovákiai Nagydíja és 
az Alpok-Adria Motorsportbajnokság.

A versenypálya nemcsak a profi sportolók számára érhető el, hanem a nagy-
közönségnek is kínál lehetőséget a vezetési képességek fejlesztésére és  
a vezetési technika tökéletesítésére.

A Szlovák Gokart Központ 2019-ben épült, CIK FIA engedéllyel rendelkezik, 
hazai és nemzetközi gokart versenyek szervezésére alkalmas. Az aszfalt-
csík szintén elérhető a nyilvánosság számára. A gyermekek gokart okta-
tására különleges hangsúlyt fektetnek, külön Gyermek Akadémia működik.

A több mint 20 különböző akadályt felvonultató off-road pálya pedig töké-
letes feltételeket teremt a 4x4-es terepjárók tesztelésére, összehasonlí-
tására, de kitűnő helyszín sajtóbemutatók számára is. Ugyancsak kedvelt 
vállalati csapatépítő programként, az adrenalinélmény garantált.

“Leg”-ek versenypályája: Az aszfaltcsík egyike Európa leghosszabb, legszé-
lesebb és leggyorsabb pályáinak, közkedvelt a versenyzők és a szurkolók 
között egyaránt.
Széleskörű tevékenységi kör: Versenypálya, gokart pálya, off-road pálya, 
Szlovákia első professzionális vezetéstechnikai központja.
Komplex szolgáltatás: Programok, szállás, étkeztetés.
Interaktív kiállítótér: Családok, gyermekek felé való nyitást szolgálja.

Együttműködés
Kikkel?
Hasonló szolgáltatást nyújtó turisztikai 
vállalkozás/intézmény 
Utazásszervező 
 

Miben?
Turisztikai csomagajánlat összeállítása
A közelében fekvő Malkia Park panziójának 
csomagajánlatában a szálláshelyen megszállók 
órákat vehetnek a Ringen a biztonságos veze-
tésről. Ugyancsak a versenypálya szomszédságában helyezkedik 
el a Hadtörténeti Múzeum (az egykori csehszlovák hadsereg járműveinek 
állít emléket), mellyel szintén együttműködnek.
A jövőben turisztikai csomagajánlat összeállítását tervezik termálfürdőkkel.

Statisztika

Erősségek,  
best practice példák

Látogatás célja

Látogatók időbeli eloszlása: 

  Kirándulás 
  Foglalkozások igénybevétele 
  Versenyek szurkolója 
  Tesztvezetés 
  Csapatépítés 
  Szakmai programok 

50%

Látogatók száma:

120 000 -  
170 000 fő 
évente

csoportos

50 fős céges 
vagy baráti 
csoportok. 
Iskolások  

kevésbé  
jellemzőek.

1. Középkorú 
felnőttek
2. Fiatal  
felnőttek
3. 1-2 
gyermekes 
családok

egyéni

Visszatérő vendégek

50% 50%

1. Külföld 
2.  Vonzáskörzetben,  

megyében élők, ország 
távolabbi pontjairól  
érkezők 

3. Helyiek

Látogatók földrajzi eloszlása: Külföldi látogatók: 



4948

Pisztráng Kör Waldorf 
Természetvédő és 
Természetjáró Egyesület

9226 Dunasziget, Fő utca 65. +36 20 228 52 20

moni@pisztrangkor.hu  http://www.pisztrangkor.hu/hun/

A dunaszigeti székhelyű Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjá-
ró Egyesület tagjai 1998 óta szerveznek kezdő és gyakorlott túrázók számára 
kaland- és ökotúrákat vízen, két keréken és gyalogosan egyaránt.
A civil szervezet minősített erdei iskolai programok lebonyolítójaként és a 
Dunaszigeti Erdei Iskola és Oktatóközpont működtetőjeként is ismert, közös-
ségi szálláshelyeket üzemeltet. Kedvelt osztálykiránduló célpont, túravezetői 
nyaranta több turnusban gyermektáborokat szerveznek. Központjukban a népi 
kismesterségekhez kötődő kézműves foglalkozásokat tartanak, de az íjásza-
tot, aranymosást is kipróbálhatják a látogatók.

osztály- 
kirándulás

Fél naptól akár 2-3 
napig,  
csúcsidőszak: osztály-
kirándulós hetek és a 
nyár

Statisztika
Látogatás célja

Látogatók időbeli eloszlása: 

  Kirándulás 
  Természetismereti tudás  

bővítése 
  Foglalkozások  

igénybevétele 
  Csapatépítés
  Szálláshely igénybevétele
  Tábor

60%

Látogatók száma:

5 000 -  
8 000 fő 
évente

csoportos

1. Általános 
iskola felső 

tagozatosok 
2. Középisko-

lások 
3. Általános 
iskola alsó 

tagozatosok

1. Családok 
2. Fiatal  
felnőttek 
3. Középkorúak

egyéni

Visszatérő vendégek

80% 20%

gyermek- 
foglalkozások

sátor céges  
csapatépítés

csoport- 
vezetés

büfé

kerékpár főzési 
lehetőség

kenutábor
Külföldi látogatók: 

1. Ország távolabbi 
pontjairól érkezők 
2. Vonzáskörzetből 
érkezők 
3. Megyebeliek

Látogatók földrajzi eloszlása: 

vendégház
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Pro Régió díj: A területfejlesztésben, a térségi együttműködésben, a tár-
sadalom, a gazdaság és a környezet összehangolt fejlesztésében elért ki-
emelkedő teljesítményéért.
Széles szolgáltatási portfólió: A több lábon állás biztos alapot teremt.
Pályázatok eredményes kihasználása: Tevékenységi és partneri kör bővülése.
Komplex szolgáltatás nyújtása: Program, szállás és étkezési lehetőség egyben.
Kreatív kezdeményezések, ötletgazdag projektek: Számos turistát vonza-
nak a Szigetközbe.
Hód-, madár és vadleső szolárhajó: Igazi kuriózum, a természetfotósok ked-
vence.

Együttműködés
Kikkel?
Hasonló szolgáltatást nyújtó turisztikai 
vállalkozás/intézmény
Szálláshely 
Vendéglátóhely 
Utazásszervező 
Közlekedési vállalat 

Miben?
Best practice példák, tapasztalatok  
megosztása 
Pályázatokban partneri kapcsolat létesítése 
Partnereik között található a Fertő-Hanság 
Nemzeti Park, számos szlovák természetvédő 
egyesület, valamint osztrák nemzeti és natúrparkok.

A szlovákiai BROZ természetvédelmi egyesület partnereként 2020-ban indítot-
ták el a Microtus Minibuszt, a guruló tantermüket, melynek elsődleges szerepe 
az északi pocok népszerűsítése a szigetközi és csallóközi településeken.

Erősségek,  
best practice példák

Kis-Csallóköz  
- Ökocentrum

Dobrohošť 141 930 31 Doborgaz +421 905 291 430

info@vodnetury.sk https://www.vodnetury.sk/hu/

gyermek- 
foglalkozások

sátor csoport- 
vezetés

játszótér főzési 
lehetőség

kenu

kerékpár
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Jankó Zoltán, a VODNETURY.sk (vízitúrák) cég tulajdonosa álmodta meg és hoz-
ta létre a Kis-Csallóköz - Ökocentrumot, ami egy új turisztikai létesítmény a 
Kis-Csallóköz szívében, a Duna és a Bősi Vízierőmű felvízcsatornája által lét-
rejött „új“ dunai szigeten. Az Ökocentrum fő küldetése a kerékpáros és vízi 
turizmus népszerűsítése és fejlesztése a Duna mindkét oldali ágrendszerében. 
Kínálatukban szerepelnek az ún. nyitott túrák, amelyekre egyénileg lehet 
jelentkezni. Rendszeres jelleggel, a hét meghatározott napjain három túra 
indul (Dzsungeltúra, Vizes szerda, Bodaki ágvizek), más-más útvonalat aján-
lva. Egyedi megrendelésre félnapos (pl. Vajka, Bodak, Dzsungeltúra, Tóla-
birintus), egynapos (pl. Kis-Csallóköz) és kétnapos (pl. Csallóköz-Szigetköz) 
túrákat is lebonyolítanak családok, baráti társaságok, osztálykirándulók és 
cégek számára.

Egész nap, 
csúcsidőszak: 
nyár

Statisztika
Látogatás célja

Látogatók  
időbeli eloszlása: 

  Kirándulás 
  Természetismereti  

tudás bővítése 
  Csapatépítés 
  Tábor 

Látogatók száma:

1 000 -  
1 500 fő 
évente

Visszatérő vendégek

Külföldi látogatók: 

1. Kerületből érkezők  
2. Helyiek és a von-
záskörzetből érkezők  
3. Ország távolabbi 
pontjairól érkezők

Látogatók földrajzi eloszlása: 

90%
csoportos

1. Középisko-
lások 

2. Általános 
iskolások 

3. Óvodások, 
felsőfokú intéz-
mény hallgatói

1. Családok (gyer-
mekek általában 
15 éves korig) 
2. Huszonéves 
fiatalok 
3. Középkorúak

egyéni
20% 80%

Új turisztikai létesítmény: Vízi túrá-
zóknak új távlatokat nyit a Csallóköz-
ben.
Komplex szolgáltatás: Túrák lebonyo-
lítása, szállás, eszközbérlés, rendez-
vényszervezés.
Nyitott túrák: Fakultatív programlehe-
tőség szállásadók számára, vele növel-
hető a vendégéjszakák száma.

Együttműködés
Kikkel?
Hasonló szolgáltatást nyújtó turisztikai vállalkozás/intézmény 
Szálláshely 
Vendéglátóhely
 

Miben?
Kombinált jegy nyújtása 
Turisztikai csomagajánlat összeállítása 
Best practice példák, tapasztalatok   
megosztása 
Pályázatokban partneri kapcsolat  
létesítése

A helyi adottságokból és innovatív hoz-
záállásukból kifolyólag nyitottak min-
den helyi, illetve határon átnyúló együtt-
működésre. Kempingekkel, csárdákkal és 
kölcsönzőkkel különösen is erős a kapcsola-
tuk a határ mindkét oldalán. 

Erősségek,  
best practice példák
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Győr-Szigetköz-Csallóköz térség elhelyezkedése és megközelíthetősé-
ge kiváló a fővárosokból (Budapest, Bécs, Pozsony) és az országhatárok 
szempontjából egyaránt. A térség viszonylag kisebb méretű kiterjedésé-
vel akár pár (2-5) nap alatt bejárható és megismerhető. 

Természeti kincseink és értékeink a Dunának és a mellékágrendszerének 
köszönhetően a szlovák csallóközi és a magyar szigetközi részen elbűvölő 
és nagyon hasonló. Mindkét ágrendszerben olyan érdekes és ritka állat- és 
növényfajok élnek, ami csak erre a térségre jellemző. Az édesvízi medúzát 
a szlovák Tőkési-ágban, a magyar Helena-tavakban, sőt már Győrben is 
észlelték. Nyáron különös élmény egy csónakból megcsodálni a színes tün-
dérrózsákat, melyhez számos kulturális program és érték is kapcsolódik  
a térségben.

Öröm volt részese lenni study tourunkon, ahol tetten érhető volt, hogy 
bár a térség szolgáltatói nem ismerik jól egymás szolgáltatásait, mégis 
milyen nagy igény van a térségi összefogás minden formájára. A beszélge-
tések alatt szóba került többek között egymás promóciós anyagainak ter-
jesztése, a közös termék-, turisztikai csomagajánlat kialakítása, a közös 
képzési rendszer kidolgozása, de már az SK-HU kártyarendszer iránti igény 
is. A kétnapos study tour kötetlen beszélgetésein megfogalmazódott, 
hogy a jövőben mennyire fontos a közös gyökereink összekapcsolásával 
kialakítani közös turisztikai termékeket. Felvetődött a kollektív kultu-
rális értékek ápolása (Batthyány-Strattmann kultusz - Felbár, Dunakiliti) 
mellett a hasonló és a különböző gasztronómiai ínyencségekre alapuló kí-
nálat összefűzése (pl. ecetes hal, diós hal stb.) is. 

Jelenleg a Győr-Szigetköz-Csallóköz térségben az attrakciók pontszerűen 
helyezkednek el, a települések és a szolgáltatók nem működnek együtt. 
Jelen kalauz alapjául szolgáló kutatás során is egyértelműen kikristályo-

Összegzés

sodott, hogy a szolgáltatói összefogás és a keresztpromóció hiánya jel-
lemző a térségre. Kijelenthető, hogy mindként oldal meglehetősen jól is-
meri saját értékeit és szolgáltatásait, ugyanakkor a hasonló természeti 
kínálattal rendelkező határ túloldala jelenleg még „vakfolt” minkét fél 
számára. 

Térségi szakmai turisztikai kalauzunk lehetővé teszi a turisztikai szol-
gáltatók számára egymás szolgáltatásainak alapos megismerését, ezáltal 
segíti a későbbi, szorosabb szakmai együttműködéseket. A fotóval szí-
nesített kalauzunkban lehetőség nyílt nemcsak a szolgáltatások, hanem 
a célcsoportok bemutatására is, melynek hosszú távú célja a több szeg-
menst vonzó Győr-Szigetköz-Csallóköz térségi turisztikai termékek kiala-
kítása volt. 

Elfogultság nélkül állíthatom, hogy a Győr-Szigetköz-Csallóköz turisztikai 
térségben rejlő potenciál óriási, de ezidáig még kiaknázatlan. Jelenleg 
a térségben pontszerűen működő attrakciók és szolgáltatások a későbbi 
kooperációknak és keresztpromócióknak, képzéseknek köszönhetően ösz-
szekapcsolhatják a három márkaprofilú desztinációt. Biztos vagyok abban, 
hogy a study touron a baráti beszélgetéseken megfogalmazott konkrét 
térségi szolgáltatás összekapcsolások, a térségben megtalálható értékek 
és szinergiák a jövőben jó alapot biztosítanak arra, hogy az elkövetkezen-
dőben Győr-Szigetköz-Csallóköz egységes márkakép alatt élénkíthesse a 
city, a leasure, az aktív és az egészségturisztikai célú turisztikai keres-
letet.

Németh Tamás Zoltán,
Arrabona EGTC igazgató
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Partnerséget építünk

 Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az 
Európai Unió hivatalos álláspontját.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

www.skhu.eu
www.rdvegtc-spf.eu

9 786156 023094
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