


A Budapesttől délre, 125 km-re található roman-
tikus kisváros, Kalocsa ezer éves érseki szék-
hely, amely hungarikumairól: a fűszerpaprikáról,

és népművészetéről híres. A látnivalók nagy része hangulatos belvárosi
séta során megtekinthető, a központi Szentháromság téren található Ast-
riceum Érseki Múzeum, az Érseki Palotában látható Könyvtár, és a
Főszékesegyház mellett a Láto-
gatóközpont és Paprikamúze-
um egyaránt közel van a Viski
Károly Múzeum jelentős népraj-
zi gyűjteményéhez, vagy Vinc-
zellér Imre festőművész állandó
kiállításához az egykori zsinagó-
ga épületében. A buszpályaud-
var előtt láthatjuk a modern
„Chronos 8”-at, avagy a „Schöffer-tornyot”, Nicholas Schöffer kiberne-
tikus szobrászművész alkotását, és közelben találjuk egykori szülőházá-
ban múzeumát. Látogatást tehetünk a Kalocsai Porcelán Manufaktú-
rában, vagy akár horgászhatunk a buszpályaudvar mögötti halastónál.
Sétálhatunk az Érsekkertben és frissítőt vehetünk magunkhoz a Platán
Rendezvényközpontban. A park fogadóépülete egyben a Hagyomá-
nyőrzők Háza, mely a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület gondozásá-
ban működik, népi eszközökből összeállított kiállítás mellett színvonalas
programokkal csábít. Kalocsa egyik hungarikuma a pingálás, díszített fa-
lakat a Viski Károly Múzeumban, a Népművészeti és Tájházban és a
Vasútállomáson is láthatunk. A Csajda kertben, a Kalocsai Gyógyfür-

dő és Uszoda medencéiben is
kellemes időtöltés vár ránk. A vá-
rosi programok leghíresebbike az
őszi Kalocsai Paprikafesztivál,
amely gasztronómiai és művészi
élményekben gazdag programo-
kat ígér minden résztvevőnek.

Kalocsa Az Érseki Főszékes-
egyházzal szemben

álló, egyemeletes, későbarokk stílusú, kontyolt nyeregtetős egykori kanonoki pa-
lota Patachich Ádám érseksége alatt, 1779-ben épült, két kanonok számára, két
bejárattal. Az 1950-es évek elejétől volt itt érseki iroda, hosszú ideig honvédségi
épületként működött, majd ismét egyházi kezelésbe került. 1976-tól nyugdíjas Papi
Otthon, majd 2000-től diákkollégium. A 2015-16 években végzett felújítással, le-
fejtve az új kor rárakódásait, feltárult korai díszítettsége, gyönyörű, korhű falfesté-

sei. A kanonokház visszanyerte építéskori hű
arculatát, mind külsőben, mind belső terei-
ben, bővítésével mintegy 1500 m2 kiállítótér-
rel méltó helyet ad az ASTRICEUM Érseki
Múzeum számára.

Astriceum Érseki Múzeum

6300 Kalocsa, Szentháromság tér 
06 30 575 0702
infokincstar@gmail.com
www.astriceum.hu

Az Érseki Palota keleti szárnyának díszes
könyvtártermében Patachich Ádám érsek

közel húszezer kötetet számláló magánkönyvtára különleges könyvpéldányokkal
látogatható. Tegyen egy feledhetetlen sétát a barokk olvasóteremben és tekintse
meg könyvtárunk ritkaságait! 
A kalocsai egyházmegye érseki székhelyén kezdetben erődített várkastély állott,
majd a 18. században alakult át barokk kastéllyá. A kétemeletes, klasszicista ele-
meket is hordozó épületet 1775-ben Batthyány József érsek, későbbi bíboros
kezdte meg, de mai kinézetét báró Patachich Ádám kalocsai érseknek, korábbi

nagyváradi püspöknek köszönheti, aki
1776-ban a váradi palotájának mintájára
terveztette meg „U” alaprajzú, középri-
zalitos főhomlokzatú érseki rezidenciá-
ját, mely a nyugati szárny kivételével
1780-ra be is fejeződött.

Érseki Könyvtár

6300 Kalocsa, Szentháromság tér 
78 465 280 és 06 30 539 7461
kalbib@asztrik.hu
www.astriceum.hu

A Magyar Zarándokút útvona-
lán található a Zarándokház: ki-

állítóterme bemutatja a hajósi kegy-
hely történetét. Rendezvények, gyer-
mektáborok helyszíne. Teljesen fel-
szerelt konyhával, 6 szobás, 42 férő-
hellyel. Az udvaron bográcsozási, gril-
lezési lehetőség és parkolók.

Kovács János: treffkalocsa@freemail.hu
Horváthné Csortán Krisztina: csortan.krisztina@gmail.com
Bolvári Ferdinánd: ferdinand@rovidaru.com
Orcsik Csaba: orcsik.csaba51@gmail.com
Anvikor Kft.: rideg@anvikor.hu 
Bévárdi-Major Kft.
DunaRégió Víziturisztikai Szövetség: pandi.laszlo@vadkacsa.hu
Magasztro Vendéglátó és Szolgáltató Kft.: magasztro@gmail.com
Pataj Vadásztársaság
Solt Város Önkormányzata: solt.pohi@gmail.com

Zarándokház - Hajós

További tagjaink:

Kalocsa és Térsége Hírnevéért 
Vendégváró Egyesület kiadványa
www.iranykalocsa.hu
+3630/500-8498
tdmkalocsa@gmail.com

A kiadvány megjelenését 
támogatta a 
NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI
ALAP KÖZÖSSÉGI  
KÖRNYEZET KOLLÉGIUMA

Impresszum:

6344 Hajós Szigeti Fő u. 10.
+3670/331-3950
zarandokhazhajosi@gmail.com 
www.hajosvaros.hu
facebook.com/zarandokhaz.hajos

Hajós-Pincefalu, Borbíró u. 73. 
+3630/979-021; +3630/336 5424
szieglpince@gmail.com 
www.szieglpince.hu

Kézműves, csalá-
di borászat. Saját

művelésű szőlőültetvényeiken gazdál-
kodva igyekeznek évről-évre fejlődni és
szép borokat készíteni. Borkóstoló, va-
csora, szálláslehetőség.

Sziegl Családi Pincészet



Az ide látogató vendégek egy jól fel-
szerelt fazekas műhelyt láthat-

nak,ahol minden olyan eszköz és technika megtalálható amivel régen és ma is dol-
gozik egy fazekas. lehetőségük van betekinteni az éppen folyó munkálatokba,va-

lamint ki is próbálhatnak egy ,két fo-
gást,pl: korongozást.Nyáron felnőttek-
nek és gyermekeknek tartunk foglalko-
zást,szakköröket.Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt! 

Fazekas Alkotóház

Kalocsa, Kunszt József utca
06-78/465-259; 06-70/430 5404
info@fazekasmester.hu
www.fazekasmester.hu

Webshopunkban ajándéktárgyak,
terítők, párnák, népviseleti ruhák,

blúzok, farmerok, táskák, ékszerek is talál-
hatók kalocsai motívumokkal. Műhelyünk-
ben is várjuk az érdeklődőket .

Folkart Webshop

6300 Kalocsa, Vörösmarty Mihály u. 38.
06-78/ 466-410, 06/30 967 8178
folkart@kalocsakom.hu
www.kalocsafolkart.hu

Az egyesület önálló néptánccsoportként
már 1983 óta működik, többszörös kiváló
minősítés és számos magyar és külföldi
szakmai díj tulajdonosa. Tagjai között töb-
ben Népművészet Mesterei, fellépéseik
mellett a térség népiművészeti-néprajzi ha-
gyományainak aktív őrzői, bemutatói.

Kalocsai Hagyományőrző Egyesület 

6300 Kalocsa, Gábor Lajos u. 2.
30/475-9811
sztako.eva@gmail.com 
www.hagyomanyorzo.eoldal.hu

A város felé közeledő látogató figyelmét messzi-
ről felkeltik az 1000 éves érsekség Főszékes-
egyházának égbe törő tornyai. Az 1734-1774-ig
épült székesegyház a 2009-től kezdődő, teljes
felújítást követően visszanyerte barokk architek-
túráját. Jelenleg különleges barokk templomtere
látogatható.

Nagyboldogasszony  Főszékesegyház 

6300 Kalocsa, Szentháromság tér
06 30 575 0702
infokincstar@gmail.com
www.astriceum.hu

A közel 3 hektár karámozott terület 14
lónak ad otthont, ahol biztonságos felté-
telek mellett lehet elkezdeni a lóval való
ismerkedést. Kínálnak: gyermek és fel-
nőtt lovaglás oktatást, bértartást, lóki-
képzést, túraszervezést, táboroztatást.

Kalocsa Lovas Egyesület-Kisfoktőn

6331 Kisfoktő, Szállás 37. 
+3630/249-6057 
kisfoktolovasiskola@gmail.com

A Piros Rózsa 1980-ban alakult , szá-
mos díjjal, arany és kiváló minősítéssel
büszkélkedhetnek. Színvonalas szak-
mai munkával szolgálják hagyománya-
ink bemutatását fellépéseik alkalmával
a legszélesebb közönség előtt is.

Piros Rózsa Táncegyüttes Egyesület

6300 Kalocsa, Ecetgyár u. 29. 
+3630/367-0652 
kaloczinorbert@gmail.com

„A Hajósi Pincefalu borospincéje, ahol
ötvözzük a hagyományokat a modern
szemléletű borkészítéssel.” Borkósto-
lók, pincelátogatás, saját készítésű bo-
rok értékesítése.

Harmadik generációs családi borászat.Kü-
lönleges, 20 méter hosszú, balra görbülő
ívű pince.Tradicionális sváb kisszoba a
présházban.2012-ben „A hajósi pince-
mustrán legszebbnek tartott pince” díjat
nyert. Borkóstolók, pincelátogatás.

Hodován Pince

Huber Pince

Hajós-Pincefalu Borbíró utca 44.
+3630 548 0291
hodovanpince@gmail.com 
facebook.com/HodovanPince

Hajós-Pincefalu, Kút tér 1. 
+36 70 /324-8800
info@kellermotel.hu 
www.kellermotel.hu

6344 Hajós Pincefalu, Csárda sor 7.  
+36305483904; 
huberpince@gmail.com 
www.huberpince.hu

Hajós Pincefalu, Présház utca 51. 
+3630-8838-066;  
facebook.com/bertapince/

6344 Hajós, Fácános u. 103. 
+36 78/504 067 
www.bwa-kft.hu

„Készítünk reduktív fehér- és rozébo-
rokat, késői szüretelésű fehérborokat
és oxidatív eljárással készített vörös-

borokat. Vendégeket egész évben foga-
dunk, előzetes bejelentkezés alapján 4-20
főig.Szállás pince apartmanokban.”

Berta Pince

A 200+200 fő fogadására alkal-
mas Borház és „Vidám Sváb” ren-

dezvényház szervezett borkóstolók,
konferenciák, családi rendezvények
helyszíne. Az udvaron a gyerekeknek
játszórész,a vendégházban 8 db igé-
nyesen kialakított szoba.

TERMELŐ, KERESKEDELMI ÉS 
SZOLGÁLTATÓ KFT. A hajósi B.W.A. Kft.
1992-ben alakult a holland Wendjoe
B.V. leányvállalataként. A feldolgozási
tevékenység ük során fűszerpaprikát,
fokhagymapépeket,magyaros ízű ter-
mékek mellett a keleti ízvilágú szószo-
kat gyártanak.

B.W.A. 

Kovács Borház

6344 Hajós-Pincefalu, 54 sz. út 
+3670/336-6997 és +3670/338-1413
kovacsborhaz@freemail.hu 
www.kovacsborhaz.hu

Kényelmes és jól felszerelt szobáink,
wellness-, fitness részlegünk garantálják
a zavartalan pihenést. A kertben napo-
zóterasz, játszótér, lehetőség van tolla-
sozásra, egyéb labdajátékokra. Rendez-
vényhelyszín.

Kellermotel Bor- és Vadászház



„Célunk a hagyományok őrzése mellett a
fiatalos, friss, lendületes borászkodás. Pin-
cénk ékességei a Cabernet, a késői szü-
retelésű- és desszertborok. Szervezünk
borkóstolókat, bortúrákat .”

A manufaktúrában ötvözik Kalocsa vi-
lághírű népművészetének hagyomá-
nyait a porcelánfestés művészetével.
A látogatókat szakemberek avatják
be a porcelánfestés mesterfogásaiba.
Mintabolttal is rendelkeznek.

Kalocsai Porcelán Manufaktúra

6300 Kalocsa, Malatin tér 5.
+3678/462-017 
office@kalocsaiporcelan.hu
www.kalocsaiporcelan.hu

A Sendula Pálinka- és Borházban 1993
óta, bor, szőlő- és törkölypálinkák saját ter-
melésű szőlőből, míg díjnyertes kézműves
gyümölcspálinkák helyi termelőktől vásá-
rolt gyümölcsökből készülnek.

Sendula Pálinka és Borház - Kecel

Kecel, Vágóhíd u. 17. 
+3620/921-0665
sendula@sendula.hu

A Vad-és Vízivilág Park az 51-
es út mellett, 11 hektáros terü-
leten várja vendégeit. Progra-
mok: állatsimogató, horgászat,
látványetetés, bográcsolás,
sportolás, rendezvények, bála-
vár. Szálláslehetőség.

Vad- és Vízivilág Park  Foktő-Kisfoktő

+36 20 223 5277
info@vizimadarpark.hu
www.vizimadarpark.hu

Központi elhelyezkedés,  a klima-
tizált, füstmentes, tv-vel, hűtővel
felszerelt, fürdőszobás szobákkal.
Ingyenes Wifi,kiváló parkolás, ke-
rékpártároló. A kicsik részére ki-
ságy, etetőszék, babakocsi bizto-
sítása.

Alexandra Panzió

6300 Kalocsa, Széchenyi út 12. 
+3630/445-0692 , +3678-465-170
info@alexandrapanzio.hu
www.alexandrapanzio.hu

Kalocsa belvárosában, a
Grande Chico Ételbár eme-

letén ,22 vendég fogadására al-
kalmas panzió füstmentes, klima-
tizált,fürdőszobás,82-106 cm-es
LED televíziókkal,wifivel felszerelt
szobákkal.  

Alice Panzió Gold

6300 Kalocsa Szent István út 85/a  
+3630 6379709, +3630 9687411
info@alicepanzio.hu
gold.alicepanzio.hu

Csendes városrészben, a Reptér
Söröző emeletén,fiatalos,18 ven-
dég fogadására alkalmas  panzió,
klimatizált, saját fürdőszobás,
LED tv-s szobákkal. WiFi, számí-
tógépes terminál, társalgó. A szál-
lás melletti igényes játszótér. 

Alice Panzió

6300 Kalocsa Paksi köz 10.  
+3630 6379709, +3630 9687411
info@alicepanzio.hu
www.alicepanzio.hu

Hajós-Pincefalu, Kadar u. 26. 
+3670/3366996 
balintborhaz@gmail.com 
www.hajosipincefalu-balintborhaz.hu

Kalocsától 20 km-re található Hajós, melynek számos látnivalója és kul-
turális-néprajzi érdekességei mellett egyik nevezetessége a Barokk Kas-
tély. A volt érseki vadászkastélyt 1739-ben építette a kalocsai érsek,
2010-ben újították fel. A városközpont egyedülálló barokk épületei: a kas-
tély, a templom, a parókia, a gyógyszertár, az elemi leányiskola, az egye-
sületek háza. A sváb hely-
történeti házat (Heimat-
museum) egy eredeti ál-
lapotára felújított és be-
rendezett korabeli lakó-
házban alakították ki.
Hajóstól 3 km-re helyez-
kedik el a hangulatos pin-
cesorairól ismert Pincefa-
lu, amely több mint 1200
löszbe vájt borospincéjé-
vel a présházak alkotta szabályos utcákból áll, így egyedülálló népi épí-
tészeti látnivaló, az itt készülő kiváló hajósi borok pedig méltán kedvel-
tek. Jellemző fajták Cabernet, Kékfrankos, Kadarka, Szürkebarát, Cser-
szegi Fűszeres. A települést kerékpárút köti össze a tájvédelmi körzettel,

ami a Kiskunsági Nemze-
ti Park része. Májusban itt
zajlik az Orbán-napi Bor-
ünnep, amely a zenéről
és a jó borok hagyomá-
nyairól szól. Emellett a
pincegazdák és borászok
az év során számos más
„boros” programmal is
várják a vendégeket.

Hajós és a Hajósi Pincefalu Központi elhelyezkedésű présház, 3 für-
dőszobás szobával, 6 fő részére. Föld-
szinten konyha, tv, hifi, dvd-lejátszó.A kert-
ben grillezési, bográcsozási lehetőség. Sa-
ját parkoló. Pincelátogatás, borkóstolás.

Bagó Pince

6344 Hajós-Pincefalu, Borbíró u. 11. 
+3678/405-083, +3670/381-9246
sabago@freemail.hu

6344 Hajós-Pincefalu, Kadar utca 5.
+3620/436-2012; +3620/318-8189
maliganmeister@gmail.com

Hagyományos művelésű szőlőből,
hagyományos módszerekkel ké-

szített borok.Családbarát pince, gyereknek
játékprogramok,kádár bemutatóterem,
hordófenekelés.108 fős alsópince, 240 fős
borterasz, rendezvényhelyszín.

Bálint Borház

Beck Pince



A Kávéház Kalocsa sétálóutcáján, az év
minden napján várja vendégeit édessé-
gekkel, facsart gyümölcslevekkel, a legfi-
nomabb Dallmayr kávéval és kávékülön-
legességekkel.

Belvárosi Dallmayr Kávéház

6300 Kalocsa, Szent István király út 37-39.  
+3630/317-2300
belvarosikave@gmail.com
facebook.com/belvarosikavehaz

A közelmúltban megújult egykori legen-
dás szórakozóhely az Érsekkert szívé-
ben,a Szabadtéri Színpad szomszéd-
ságában, hangulatos terasza mellett
szökőkúttal. Közelben gépkocsiparkoló,
játszótér.

Platán Rendezvényközpont

Kalocsa, Érsekkert   
+3630/317-2300, +3630/554-9700 
csajdacsarda@freemail.hu
facebook.com/platanrendezvenykozpont

A Club 502 a város központ-
jában, 7 klimatizált, tv-s, für-
dőszobás szobával  várja pi-

henni vágyó vendégeit, akár csa-
ládostul is. Pizzéria és söröző han-
gulatos terasszal, széles pizza- és
italválasztékkal.

Club Hotel 502

Kalocsa, Szent István király út 64.
+3678-562-804, +3630/205-5502 
clubhotel502@gmail.com
www.club502.hu

A 2001 áprilisa óta működő nép-
szerű pizzéria mellett színvonalas
söröző is várja a vendégeket.

Corona Pizzéria és Pelikán Sörbár

6300 Kalocsa Búzapiac tér 9.  
+3678/465-656 és +3620/566-3080
coronapizzeria@gmail.com
www.koronapizza.hu

A Kalocsai uszoda mel-
lett található étterem ma-

gyaros és nemzetközi ételekkel,
hétköznaponként menüvel is várja
vendégeit. Klimatizált különterem,
nagy képernyős tv-vel, projektor-
ral felszerelve.  .  

Csajdakert Étterem

6300 Kalocsa, Csajda utca 2. 
+3678/467-604
info@csajdakertetterem.hu
www.csajdakertetterem.hu

Bátya központjában (Kalocsától
3km-re) található  16 fős falusi jel-
legű szállás. Zárt udvari parkolás.
Nyugodt,Csendes,Biztonságos
környék. 

Kákonyi Vendégház- Bátya

6351 Bátya, Bocskay u. 2  
+3620/310-6185 , +3678/464-779 
kakonyilaszlo@hotmail.com

6328 Duanpataj-Szelidi-tó, Nádas u. 6.
+3678/425-067; +3620/352-1335
gyulakollar@freemail.hu 
www.apartmandellastrada.hu

Erkélyes, minikonyhás, fürdőszobás,
strandközeli szobák. Internet, Kábeltévé,
DVD lejátszó, grillezési,bográcsozási le-
hetőség, zárt udvari parkolás.

Diófa Apartman - Szelidi-tó

Az elhelyezés 2-4 ágyas, valamint 8-12
ágyas /emeletes ágyak/ szobákban és 4
ágyas faházakban, 65 fő részére. A szo-
bákban hűtő van, a tisztálkodási lehetősé-
get két vizesblokk biztosítja..

HOLDFÉNY KEMPING - Szelidi-tó

Vendégházunk 4 fős, melyben 1 szoba,
étkező, zuhanyzó, és főzőfülke találha-
tó.Vendégeink számára hétköznap me-
leg étkezést, hétvégén hideg étkezést tu-
dunk biztosítani.

HOLDFÉNY VENDÉGHÁZ - Szelidi-tó

Dunapataj-Szelidi-tó, Tópart u. 6. 
+3620/278-2286 vagy +3678/425-707
dti@patajnet.hu 
www.dunapataj.hu/dunapataji-telepu-
lesgazdalkodasi-intezmeny

Dunapataj-Szelidi-tó, Kastély utca 2. 
+3678/425-710, +3630/856-6063
dti@patajnet.hu 
www.dunapataj.hu/dunapataji-telepu-
lesgazdalkodasi-intezmeny

Dunapataj-Szelidi-tó, Kastély u.1.
+3620/278-2286 vagy +3678/425-707
dti@patajnet.hu
www.dunapataj.hu/dunapataji-telepu-
lesgazdalkodasi-intezmeny

45 férőhelyes
panzió. Az üdü-

lőben apartmanok, különálló faházak, és kö-
zös vizes blokkal rendelkező szobák is van-
nak. Zárt, parkosított kerttel, tekepályával,
pingpongozóval, parkolóval rendelkezik.

CSEPEGI ÜDÜLŐ - Szelidi-tó

Strandközeli, 10 pótágyazható szoba, a
szobában mosdó. Közös zuhany/WC a fo-
lyosón. Konyha, társalgó, nagyterem áll
rendelkezésre.Az udvarban főzési és par-
kolási lehetőség.

Szelidi üdülő (I.) - Kalocsa Vagyon Kft.

Strandközeli,2 -3-6 személyes
szobák külön konyhával, zu-
hanyzóval.Klíma, kábeltv,wifi,
zárt udvari parkoló. Külön kert
rész – Bográcsozási, grillezési
lehetőség – A földszinten élel-
miszerbolt.

Nádas Apartmanok

6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 14.
+3630/574-7945 és +3620/222-9792
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

Szelidi-tó, Nádas u. 2. 
+3678/425-772 v. 
+3630/381-1707
varadigy1em@t-online.hu



Közvetlenül a Duna-parton, festői környe-
zetben található, 4 szobás, 16 fős üdülő.
Az udvarban grillezési és bográcsozási,
sátrazási lehetőség is biztosított fák ár-
nyékában, füves területen.

Meszesi üdülő  Kalocsa, Meszes-Dunapart

6300 Kalocsa, Meszes- Dunapart; 
+3630/574-7945 és +3620/222-9792
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

Meszesen, a hajóállomás és az Euro-
Velo6 kerékpárút mellett található,
260-300 férőhelyes, hagyományos
magyar ételeket és a halételeket kí-
náló étterem, hangulatos teraszáról ki-
látással a Dunára.

Kék Duna Vendéglő – Meszesi Dunapart

6300, Kalocsa, Meszes – Dunapart
+36-30/257-7838  
szavai@kekdunavendeglo.hu
www.kekdunavendeglo.hu

Hangulatos, 1 db 3 ágyas és 1 db
4 ágyas apartmanból álló szállás-
hely, mindkét apartmanhoz saját
felszerelt konyha és zuhanyzós
fürdőszoba tartozik. Zárt parkoló
biztosított az autóknak.

Li-Di Apartmanok

Kalocsa Kossuth L. u. 12. 
+3620/562-6016 
lidihausekft@freemail.hu

A belvárosi hotel egy klasszicista la-
kóház átalakításával kelt életre; 15
csendes, a belső kertre néző, klima-
tizált, WI-FI-s, tv-s szoba mellett, pin-
ceszinti bortrezor, kávézó, szauna és
60 fős  hangszigetelt, sötétíthető, fel-
szerelt konferencia teremmel.

Pilvax Hotel

6300 Kalocsa, Szent István király út 21. 
+3678/678-678 
info@pilvaxhotel.hu
www.pilvaxhotel.hu

6328 Dunapataj, Vasút u. 35.
+3670/6098135
bringapanzio@bringapanzio.hu
www.bringapanzio.hu/

A belvárosi Piros
Arany Hotel kelle-

mes környezetben várja vendégeit. Akár
10-20 fős csoportokat tudnak fogadni, a
szobák tv-vel, wifivel felszereltek. A Kft.
saját tulajdonú ingatlanainak bérbeadá-
sával is szolgálja ügyfeleit.

Piros Arany Hotel Pikk Kft.

6300, Kalocsa, Szent István király utca 37. 
+3678/462-220 
info@pirosaranyhotel.hu
www.pirosaranyhotel.hu

A kétszintes vendégházban nap-
pali,konyha-étkező, két 2 ágyas
szoba, kettő zuhanyzós WC-mos-
dó; továbbá egy 4 fős különálló
apartman, valamint egy 4 fős mi-
nigarzon áll a vendégek rendelke-
zésére.

Rózsa Vendégház és Apartman Kalocsa

6300 Kalocsa, Bátyai út 48. 
+3630/558-4077 +3678/462-969

Dunapataj Kalocsától 15-km-re helyezkedik el, egyedülálló egykori uni-
tárius temploma, a Pataji Múzeum. Természeti értékei: az 1976 óta vé-
dett Szelidi-tó, Miklapuszta, a Duna holtága és szigetei. 
A Szelidi-tó térségünk legkedveltebb üdülőhelye. Homokos strandok,
vendéglők, magánüdülők, szálloda, és kemping, fesztiválok, népün-
nepélyek várják a szórakozni és pihenni vágyókat. 800 méter hosszú-
ságú strandja kicsiknek és nagyoknak egyaránt remek szórakozási-pi-
henési lehetőség. Természetesen horgászatra is alkalmas. A tó 5 km
hosszú, 150-200 m széles, átlagos víz-
mélysége 3-4 m, fürdőzésre kiválóan
alkalmas. 360 hektáros természetvé-
delmi terület övezi, a Kiskunsági
Nemzeti Park egyik gyöngyszeme. A
2,4 km hosszú, 12 állomásos Kékmo-
szat Tanösvény is itt található, ame-
lyen sétálva az egész tó bejárható, a tó
keletkezése, a víz jellegzetességei, a
benne élő élőlények ismerhetők meg. 

Dunapataj és Szelidi-tó

Az 51-es főút mentén Bakodpusztán talál-
kozhat őshonos állatfajtákkal, gazdag
programokkal: lovas bemutató,istállóláto-
gatás, kocsikázás a pusztába (szürkemar-
ha, ménes, mangalica, racka juh),lovagol-
tatás már 4 éves kortól. A  Bakodi Csárda
600 férőhelyes  rendezvényhelyszín.

Bakodpuszta Idegenforgalmi Centrum

+3630/945-9771, +3630/508-3938 
sales@kalocsakoronatours.hu
www.koronatours.hu

- Golf-Szelid Bt.- Du-
napataj-Szelid puszta

A major tenyészetében 2001 óta folyik
nagy genetikai értékű lacaune juh tenyé-
szállatok nevelése, és intenzív tejtermelés
korszerű technológia alkalmazásával, de a
hagyományos paraszti gazdálkodás esz-
közeinek megőrzésére is nagy gondot for-
dítanak.

Juh bemutató mintatelep 

6328 Dunapataj, Petőfi Sándor u. 10.
+3678/425718, +3630/3382-304
www.mjksz.hu/tenyeszto/golf-szelid-bt

Dunapataji, kellemes hangulatú, stílusos
panzió, 300m-re az európai kerékpárúttól.
4+2 szoba, étterem, kávézó, rendezvény-
helyszín. További négy,korszerűen felújí-
tott vendégházzal.

Bringa Panzió és vendégházak  - Dunapataj

Pótágyazható,teraszos apartmanok. Pince-
szinten 50 fős rendezvényterem. Grill kony-
ha és terasz, kerti medence, infra szauna.
Parkolás zárt udvarban.

Apartman della Strada - Szelidi-tó

6328 Dunapataj-Szelidi-tó, Kastély u. 4.
+3620/352-1335
gyulakollar@freemail.hu és
info@apartmandellastrada.hu 
www.apartmandellastrada.hu


