
HÉT VEZÉR IFJÚSÁGI ÉS TURISTASZÁLLÓ GELSE 

Gelse Zala megye egyik legszebb települése. A Nagykanizsa felől közeledő enyhén kanyargós 
úton - a Principális-csatornával párhuzamosan - érkezik abba a völgybe, aminek a távolban 
mindkét oldalán szelíd dombok sora zárja le a látóhatárt. A gondosan megművelt szántóföldek 
parcellái, az akác-, tölgy- és gyertyánerdők harmóniája, a szőlőtáblák között megbúvó kis pincék 
kellemes látványa vonzza az ide látogatót. 
A faluba érkezők takaros portákat, virágos kerteket és közterületeket látnak, ami az itt élő, alig több 
mint ezeregyszáz szorgos ember keze munkáját dicséri.  
 
Településünk közúton és vasúton egyaránt jól megközelíthető.  
Gelse a Nagykanizsa – Pacsa országút mentén elhelyezkedik el.  
Községünkön keresztülhalad a Szombathely - Nagykanizsa - Pécs útvonalon közlekedő vonat.  
 

 
A település a Belső-Zala egyik centruma, nagy 
vonzáskörzettel, jó megközelíthetőséggel. 
Kulturális élete jelenleg is meghatározó a környéken. 
Csodálatos tájak, kirándulóhelyek, borospincék 
várják az idelátogatókat. A védett területeken ritka 
állat- és növényfajok találhatók. Ipari tevékenységtől 
mentes, érintetlen, nyugodt környezet várja az 
idelátogatókat. 
Gelse és környékének természeti, településtörténeti és 
még megőrzött néprajzi értékei nemzeti örökségünk 
részét képezik.  
 
A településen megtalálhatók: élelmiszerboltok, fagylaltozó, presszók valamint étterem is.  
Községünkben házi-, fog- és állatorvosi rendelő, gyógyszertár, posta, takarékszövetkezet is 
működik.  
 

 

Szobák száma: 7  
Férőhelyek száma: 30 fő 
 
A szállóban rendelkezésre áll egy jól felszerelt 
konyha, kötetlen beszélgetésre lehetőséget ad a 
társalgó helység, valamint felújított környezet ad 
otthont a pihenésre vágyóknak. 
 
Adott a sátorozás lehetősége is az épület udvarán. 
 

Töltődjön fel Zala megye szívében, Gelsén, ahol minden korosztály kikapcsolódhat, feltöltődhet, 
minderre lehetőséget ad:  
 

• piknik udvar: kemencével és szalonnasütővel ellátott hely, ami tökéletes lehetőséget 
biztosít esti programokhoz 
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• füves, valamint műfüves pálya, ahol nem csak gyermekek, hanem felnőttek is 

sportolhatnak 
 

• a füves pályát körül öleli egy gyönyörű parki sétány 
 

• Millenniumi Emlékpark, amelynek közepén csobog a szökőkút 

    
 
 

 

• a műfüves pálya szomszédságában 
található a Zöld Péter Népmese 
Játszótér, mely a mese világába repít 

 

• kézművesek által készített játékok 
várják a kisgyermekeket 

 
 
Kék és piros túraútvonalak keresztezik a települést. A hegyháton található a pár éve avatott 
Szent-Orbán szobor, a borászok védőszentje. 
 

Szeretettel várjuk gyermekcsoportok, kisgyermekes családok, fiatal és idős baráti 
társaságok jelentkezését. 



 3 

Programajánló: 

Túrázási lehetőség (10 km-en belül): 

- gyalogtúra 

- kerékpártúra 

 

Újudvar  

• Csibiti-völgy 

Újudvar Gelsétől 8 km- re fekvő település.  
Újudvartól északra fekvő Púpi-hegy és a 
Gózon-erdő között rejtőzik a szurdok és annak 
végén a másfél méter magas völgyzáró gáttal 
kialakított tavacska, melyet források és szurdok 
táplálnak. A völgy és annak közvetlen környezete 
természet közeli erdőállománnyal büszkélkedhet, 
ami több védett virágos növény élőhelye. 
Csodálatos a környezete kirándulók számára. 
 
 
 

 

• TV- torony 

 

 

 

Az adótoronyban mindig van valami misztikus, valami bizsergető, 
ráadásul olyan magaslatra épült, amit érdemes meglátogatni. 
 
Az újudvari adótorony uralja környezetét, megfelelő helyekről 
pedig (pl. a Balaton-felvidék hegyeiről vagy a Mecsekből) egészen 
távolról is jól azonosítható pont. 
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Kerecseny: 

• Állatsimogató 

 
 
Gelsétől 9 km-re található Kerecseny.  
 

A települést rendkívül szép környezet veszi körül, igazi 
Zalai dombvidék. Kerecsenyben található a "Réti Tanya", 
ahol sok jellegzetes magyar házi állatfajta talált otthonra. 
Állatbarátok az udvarban az állatsimogatót kereshetik fel, 
ahol ló, szamár s más négylábú várja az érdeklődőket. 
 
 
 

 
 
Orosztony: 
 
Gelsétől Orosztony 9,5 km-re található, Kerecseny község közvetlen szomszédságában. A falutól 
északra lelhető fel a nevezetes bortermő terület, Pogányvár. A település emlékparkjának 
megtekintését nem lehet kihagyni, mely a kereszténység kétezredik, a magyar állam alapításának 
ezredik évfordulójának állít emléket. 
A községet átszeli az országos kéktúra útvonal, mely érinti a Thury György kopjafát, a Hervaszkúti 
forrást, és a Nagykanizsa Postás SE kulcsos házát, ahol a fáradt gyalogos turisták megpihenhetnek. 
A község műemlék jellegű építménye a Szentháromság szobor. 
    

 

Thury kopjafa 
 
 
Pölöskefő: 
 
Gelsétől 3 km-re fekvő település. Itt van Dr. Mező Ferenc olimpiai bajnok szülőháza. A volt 
Pálffy-kúria, jelenleg faluház. Csodálatos természeti adottságai miatt is érdemes gyalogtúrát 
tervezni a község határába. 
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Kacorlak:  
 
 

 

Gelsétől 6,5 km- re, Pölöskefőtől 3,5 km-re található 
település. A Principális menti település két pompás 
zsúpfedeles lakóházáról nevezetes, melyek igazi 
különlegességek és szép példái a zalai népi 
építészetnek.  Gyalogtúrára kiválóan alkalmas hely, 
a Zalai lankák övezte hely az állom világát tárja 
elénk. 
 
 
 
 

Felsőrajk:  
 
Felsőrajk Gelsétől 9 km-re fekvő település.  
Külön érdekesség a falu központjában 16. századi minta után felépített cölöpvár, amely folyamatos 
bővítésen megy keresztül. Fontos a falu életében, mivel a létesítmény az egykori rajki vár 
kicsinyített másaként némi fantáziával ötvözve hozták létre. Nagy hangsúlyt fektetnek az 
odalátogatók igényeinek kielégítésére és a vár bemutatására. A várba érkező csoportoknak igény 
szerint előadást tartanak az építmény egykori funkciójáról és a jelenlegi működéséről. Nyári 
időszakban szabadtéri előadásokat rendeznek minden korosztály számára, ahova szeretettel várják 
az érdeklődőket. Minden hónap utolsó szombatján termelői piac is várja az ideérkezőket. 
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Látnivalók a közelben: 
 
Tömegközlekedéssel (vonat, autóbusz) jól 
megközelíthetők az ajánlott célpontok. 

 
• Állatsimogató Fenyvespuszta    

• Lovaglás pónin 
• Csikós bemutató 
 

• Kehidakustány 
• Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő 
• Deák-kúria 
 

• Keszthely 
• Helikon park 
• Festetics kastély 
• Balaton part 
• Balatoni Múzeum 
• Csigaparlament 
 

• Zalaegerszeg 
• Göcsej Falumúzeum  
• Csácsi arborétum 
• Göcseji Múzeum 
• Aqua City 
 

• Zalakaros 
• Gyógyfürdő                                       Sztúpa 
 

• Zalaszántó 
• Emberi jogok parkja   
• Tátikai várrom 
• Tátikai ősbükkös 
• Sztúpa 
 

• Kis-Balaton 
• Kányavári sziget 
• Kis-Balaton Bemutatóház, 

Zalavár  
• Kápolnapusztai 

Bivalyrezervátum 
 

                                                      Kányavári sziget 

Csácsi arborétum 
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Ár:  

 

Turistaszállóban 1 éjszaka a fűtési szezonban: 4000 Ft/fő 

 

 

 

Elérhetőség:  
 

e-mail:  gelseszallo@gmail.com 

telefon:  93/560-010         30/309-0530 

cím:  8774 Gelse, Kossuth L. u. 90. 

honlap:  www.gelse.hu 

              www.facebook.com/gelseszallo 

 

A szálló képekben: 
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