


Kórház
7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. 
Telefon: 74/564-100

Orvosi ügyelet
7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. 
Telefon: 74/462-385

Tourinform Iroda
7200 Dombóvár-Gunaras, Kernen tér 1.
Telefon: +36-30/361-4466
E-mail: dombovar@tourinform.hu

Tiegel Utazási Iroda
7200 Dombóvár, Ady Endre utca 9/1.
Telefon: 74/466-222

Exclusive Change Valutaváltó
7200 Dombóvár, Köztársaság utca 7. 
Telefon: 74/465-137

Dombóvári Művelődési Ház NKft.
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
Telefon: 74/466-538
Fax: 74/466-614
Web: www.muvhaz-dombovar.hu
E-mail: dmhkft@gmail.com

Fix Taxi 70/429-2945

MÁV információ 40/494-949

Volán információ 74/466-434

Segélyhívó 112

Mentők 104

Rendőrség 107

Tűzoltók 105

Belföldi tudakozó  11-800

Nemzetközi tudakozó  11-811

Amikor kiadványunkat olvassa, már – reményeink szerint – bevezetésre kerül a 
Dombóvári Városkártya. A kártya nem csak a dombóvári lakosoknak nyújt előnyö-
ket, hanem az ide érkező vendégeknek is. Használatával számos szolgáltatónál, 
vendéglátóhelyen kedvezményben részesülhetnek!
A kártyával kapcsolatos részletekről, bővebb információkról a dombóvári Tourin-
form Irodában kérhetnek tájékoztatást!

KÖZÉRDEKŰ,  HASZNOS INFORMÁCIÓK



Legyen a vendégünk!

Kedves Utazó!

Dombóvár a dél-dunántúli régió középpontjában, három megye határán helyezkedik el. 
Amennyiben pihenésre, kikapcsolódásra vágynak, látogassanak el hozzánk, nálunk Önök ke-
rülnek a középpontba!

Mindannyian olyan élményekre vágyunk utazásaink során, melyekre szívesen emlékezünk 
vissza. Elsődleges célunk, hogy élményekkel teli napokat tölthessenek el városunkban, és 
pozitív tapasztalatokkal búcsúzzanak tőlünk! 

Turisztikai térképünk segítségével felkereshetik gyűjteményeinket, köztéri alkotásainkat 
– köztük az eredeti Kossuth-szoborcsoportot –, végigsétálhatnak a Hírességek útján, a Me-
seúton, megkóstolhatják a Magyar Rapszódia nevű bonbont vagy a Rákóczi túrós lepényt. A 
wellness és a fürdőzés szerelmeseinek Gunaras fürdő biztosítja a kellemes kikapcsolódást.  
Turisztikai kiadványunk az Önök részére készült, melyben minden fontosabb információt meg-
találnak városunkról, hogy zavartalanul, gond nélkül teljen pihenésük és a nálunk töltött idő 
alatt megtalálják azokat az értékeket, élményeket, ami miatt úgy érzik jó volt itt lenni, és jó 
lesz visszajönni.

Ha kiadványunk felkeltette érdeklődését és még többet szeretne megtudni városunkról, prog-
ramjainkról, vagy egy virtuális sétát tenne Dombóváron, böngéssze internetes felületeinket:

www.dombovar.hu  •  www.kondavolgy.hu  •  www.muvhaz-dombovar.hu

Szeretettel várjuk Önt!



A város épített örökségei, köztéri alkotások

Városunk közterei évről évre újabb alkotásokkal gazdagodnak. Szobrok, szökőkutak, melyek 
színesebbé teszik a város utcáit, országos hírű művészektől származnak. Kiemelkedik közülük 
Horvay János Kossuth-szoborcsoportja, amely egykor Budapesten, az Országház előtti téren 
állt. A szoborcsoport részletes történetet a Szigeterdőben feltárt középkori lakótoronyban te-
kinthetik meg. A város turisztikai térképét, melyen a köztéri alkotások is fel vannak tüntetve, 
megtalálják Tourinform Irodánkban. 

Köztéri szobrok

HORVAY JÁNOS
Kossuth-szoborcsoport (1927;1973)
Szigeterdő

VARGA GÁBOR
Aradi vértanúk emlékműve (2006)
Szabadság utca
Szent István intelmei (2005)
Gyöngyvirág körút
Álmodozók (1987)
Szabadság utca
Petőfi -szobor (2006)
Újdombóvár, Petőfi  tér



AMBRUS SÁNDOR
Hamulyák emlékoszlop (2009)
Szabadság utca
Assisi Szent Ferenc szobra (2008)
Jókai utca
József Attila szobor (2005)
Újdombóvár, Fő utca
Sárkányölő Szent György (2005)
Dombó Pál utca
Fürdőző gúnár (2005)
Gunaras, Kernen tér

PÁRKÁNYI RAAB PÉTER
II. világháborús emlékmű (2008)
Arany János tér
Gyöngy születik (2015)
Szabadság utca

FETTER KÁROLY
Hősök emlékműve (1925)
Szabadság utca



BARÁZ TAMÁS
1956-os emlékmű „A forradalom szele” (2006)
Szabadság utca

RAFFAI DÁVID
Tinódi Lantos Sebestyén (2000) – Hunyadi tér

FARKAS PÁL
Trianon emlékmű (2007) – Gárdonyi tér

BARTALIS MIHÁLY
Kálvária-domb a Rákóczi utcai temetőben
(1857, 2009)

Kőcsipke a Parlament 
épületéről – Hunyadi tér



SAMU GÉZA
Pogány mitológia (1979) – Hunyadi tér

MÓRA ÁGOTA
Teremtés (2005) – Hunyadi tér

ZSIDÓ MÁRTÍROK EMLÉKMŰVE (1947)
Deák Ferenc utca

ISMERETLEN MŰVÉSZ
Nepomuki Szent János-szobor (19. század)

a 611-es út és a szőlőhegyi bekötő út
kereszteződésénél

Szent Flórián-szobor (1813) – Erzsébet utca



Gyűjtemények, kiállítóhelyek

Ha Dombóvár múltját szeretné megismerni, tegyen egy sétát a városban! Egyre gazdagodó 
gyűjteményeinkből, kiállításainkból ismeretet szerezhet a városról és annak történetéről.

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Mivel városunk több ezer éve lakott település, így különböző korokból feltárt leletanyag van 
birtokunkban. Megismerhetik a térség kultúrfejlődését az erre vonatkozó tárgyi és egyéb em-
lékeket őrző gyűjteményünkből.
7200 Dombóvár, Szabadság utca 16. • Telefon: 74/465-715, 20/910-806
Weboldal: www.dombovarosvedo.hu • E-mail: dvve1984@gmail.com
Nyitvatartás: H-P: 8-16, hétvégén telefonos egyeztetéssel 

VASÚTTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Témájában Dél-Dunántúlon egyedülálló vasúttörténeti kiállításunk. Információt szerezhetnek 
a dél-dunántúli vasút kialakulásáról, és településünkre gyakorolt fejlesztő hatásáról.
7200 Dombóvár, Földvár utca 35. • Telefon: 74/465-715, 20/910-8066
Weboldal: www.dombovarosvedo.hu

FEKETE ISTVÁN MÚZEUM

Kertvárosban található a híres írónkról elnevezett Fekete István Múzeum, ahol nyomon követ-
hetik a szerző munkásságát, műveit, életútját személyes tárgyain keresztül.
7200 Dombóvár, Hóvirág utca 25. • Telefon: 74/466-087, 20/421-9307
Web: www.feketeistvanmuzeum.hu • Nyitva (előre bejelentkezéssel): H-P 15-18, Szo-V 10-18

TERMÉSZETVÉDELMI BEMUTATÓTEREM

A természet kedvelőinek lehetőségük van felfedezni a város egyetlen összefüggő zöldterüle-
tét, a Konda-völgyének és környékének élővilágát.
Látogatása előzetes bejelentkezés alapján történik.
7200 Dombóvár, Gyár utca 16. • Telefon: 20/369-7412

DOMBÓVÁRI PANTEON

Dombóvár híres szülötteinek állít emléket a Varga Gábor szobrászművész alkotása az Ivanich 
Üzletházban. Kapubejárójának falán dombóvári kötődésű világhírű művészek, sportolók, jelen-
tős személyek portréi láthatók, akik maradandót alkottak a város életében.
7200 Dombóvár, Szabadság u. 21.

424-ES GŐZMOZDONY

A vasútállomás épülete előtt áll a magyar gőzmozdonygyártás legismertebb sorozata, a ké-
sőbb európai hírnévre is szert tett 424-es gőzmozdony egyik kiállított példánya. Városunk 
nagymértékű fejlődését a vasútnak köszönhette, napjainkban is jelentős vasúti csomópont.





SZIGETERDEI LAKÓTORONY – TÉGLAGYŰJTEMÉNY ÉS KOSSUTH-KIÁLLÍTÁS

Az újjáépített középkori lakótorony második szintjén az első felelős magyar kormány tagjait 
és az őket ábrázoló szoborcsoport (Kossuth-szoborcsoport) történetét ismerhetik meg. Az első 
szinten bélyegestégla-gyűjtemény várja az érdeklődőket.
Telefon: 30/610-6848, 74/465-715 • Nyitvatartás: előzetes bejelentkezés alapján

GÓLYAVÁR

A Kapos hídján áthaladva, a 611-es út mentén találjuk a középkori vármaradványt, amely a 
Dombai (Dombó) család székhelye, majd Werbőczy Imre tulajdona volt. A vár történetéhez 
kapcsolódik Tinódi Lantos Sebestyén első műve is. Az egykori vár romjait Gólyavárként emle-
getik napjainkban.

ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM

Dombóváron kezdte középiskolai tanulmányait Illyés Gyula, akinek emlékét a gimnázium bejá-
ratnál álló mellszobor őrzi. Az épületben két restaurált secco díszíti a falakat. A gimnázium híres-
sé vált egykori tanulói: Buzánszky Jenő olimpiai bajnok labdarúgó, Ivanich Miklós zongoraművész 
és Pataki Ferenc fejszámolóművész emlékét kiállítások és a róluk elnevezett tantermek őrzik.

CUKRÁSZATI KIÁLLÍTÁS – GÁBOR SAROKHÁZ CUKRÁSZDA

Városunk büszkesége a „Magyar Rapszódia” nevű, kézzel készített, díjnyertes bonbon, amit 
Gábor Sándor cukrászmester álmodott meg. A csokoládékülönlegességet megkóstolhatják és 
megvásárolhatják a Gábor Sarokház Cukrászdában.
7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 8. • Telefon: 74/460-215



JELENTŐS ÉPÜLETEK

Városunk kiemelkedő fontosságú épületeire ismertető táblák kerültek, melyek alapján tájéko-
zódhatnak azok történetéről, jelentőségéről és fontosabb információkról. Ilyen épület például 
a Városháza, a Dombóvári Járásbíróság, a Helytörténeti Gyűjtemény, az Ivanich Üzletház, a 
Hotel Dombóvár, a vasútállomás, az Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium, az 
Illyés Gyula Gimnázium valamint a templomok épületei.
A múzeumokról és nevezetességekről további információkat a www.dombovar.hu valamint 
a www.kondavolgy.hu oldalakon találnak.



„Zöld programok” – irány a természet!

Egy kutatás szerint az ülőmunka az új „dohányzás”, mert az irodai dolgozóknál nagyobb a 
veszélye az elhízásnak, a szív- és érrendszeri betegségeknek, és az idő előtti elhalálozásnak. 
A munka sok időt és energiát vesz el az emberektől, így a sport kimarad a mindennapokból. 
Kerülje el a mozgáshiány okozta betegségeket, és fektessen nagyobb hangsúlyt az aktív pihe-
nésre az üdülés folyamán is!

Természetvédelmi területek
A város kiemelt fi gyelmet fordít a természetvédelmi területek és -értékek megóvására, me-
lyek tökéletes helyszínül szolgálnak, ha a város zaja elől a természet csendjébe szeretne 
menekülni. Biciklire pattanva, nordicwalking-botokkal a kézben, vagy túrabakancsot húzva 
minden alkalommal más és más nézőpontból csodálhatjuk meg a természet kincseit. 
A természetvédelmi területekről és értékekről bővebb információt a www.kondavolgy.hu 
weboldalon találnak. A Konda-völgyben QR-kódos szolgáltatás is segíti a tájékozódást, amely 
mobiltelefonos alkalmazás segítségével egy weboldalra vezet, ahol további ismereteket sze-
rezhetnek a területről.

Bringára fel!
A kerékpározás népszerűsítése kiemelt szerepet játszik Dombóváron a környezetkímélés és 
egészségmegőrzés érdekében. Ezt az is bizonyítja, hogy városunk több évben elnyerte a Ke-
rékpárosbarát Település címet. A biciklizés, számos pozitív hatása miatt nem csak az egész-
ség megőrzésében, hanem betegségek kezelésében is jelentőséggel bír. Emellett kerékpárral 
közlekedve olyan természeti értékekben gyönyörködhetünk, amit autóból észre sem veszünk. 
Pattanjon Ön is kerékpárra, és fedezze fel kisvárosunkat két keréken!
Az alábbi túraútvonalakat ajánljuk Önöknek:

CSALÁDI KERÉKPÁROS TÚRA DOMBÓVÁRON (15,5 km)

Gunaras (Sellő utca vége) – Kapos folyó töltése – Béke utca – Kórház utca – Kandó Kálmán 
utca – Földvár utca – Szabadság utca – Hunyadi tér – Árpád utca – Köztársaság utca – Gunarasi 
kerékpárút – Gunaras üdülőtelep

„IFLÁK” KERÉKPÁROS TÚRAÚTVONAL (32,4 km)

Dombóvár-Gunaras üdülőtelep – Szigeterdő – Gólyavár – Kaposszekcsői római katolikus és 
evangélikus templom – Kilátó és az „Úr kertje” Csikóstőttösön – Római katolikus templom 
Mágocson – Madármegfi gyelő a Béka-tónál – Információs tábla az egykor itt élt ifl ákok törté-
netéről

„WOSINSKY” KERÉKPÁROS KÖRTÚRA (52 km)

Dombóvár – Döbrököz – Kurd – Lengyel – Mekényes – Nagyhajmás – Mágocs – Dombóvár





Botokat a kézbe! – nordic walking, a „botsport”
A nordic walking (más néven: északi gyaloglás, botsport) speciális gyaloglási technika, ami 
az északi sísportok mintájára jött létre. A gyorsan terjedő gyaloglótechnika segítségével haté-
konyan fejleszthetjük állóképességünket, mozgáskoordinációnkat, izomerőnket. A fi ataltól az 
idősebb korosztályig mindenki űzheti. 
Több, mint 25 km hosszú nordic walking útvonal várja a sport kedvelőit. További információ-
kat és útvonalakat a www.kondavolgy.hu weboldalon találnak. Nordicwalking-bot bérlésére 
Tourinform Irodánkban van lehetőség.

Próbá l ja  k i  az  a lább i  ú tvona lakat !

KONDA-VÖLGYI TÓKÖR (12 km)

Gyár utca – Konda-völgy – Tüskei tórendszer megkerülése – Gyár utca

„HAT VÁR HAT RÁD” TÚRA (32 km)

A túra Dombóvár szomszédos falujából, Döbröközről indul. Az útvonal folyamán hat középkori 
vár maradványainak megtekintésére van lehetőség. Mindegyik állomásnál egy QR-kódot ta-
lálnak, melynek segítségével bővebb információhoz jutnak, így a sportolás mellett új ismere-
tekkel is gazdagodhatnak.
A túra részletesebb információit a www.hatvarhatrad.hu weboldalon találják meg.
Werbőczy-vár (Döbrököz) – Szarvasdi várrom – Gunaras – Leányvár (Kaposszekcső) – Dáróvár 
(Jágónak) – Gólyavár – Szigeterdei lakótorony

„HÍRESSÉGEK ÚTJA” (5 km)

Dombóváron újdonság az úgy nevezett „Hírességek útja”, ami az ismeretterjesztés egyedi 
formája. Az útvonal során felkereshetnek hat aszfaltfestményt, ami a városhoz kötődő híres 
emberek portréját ábrázolja. Induljanak egy felfedező túrára, és találják meg az összes portrét 
a városunkban! Ajánlott útvonal:
Pannónia út – Kórház utca – Gyár utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Katona József utca – Dózsa 
György utca – Szabadság utca – Hunyadi tér – Dombó Pál utca – Bezerédj utca – Pannónia út

„MESEÚT” (1,1 km)

Egy családi séta folyamán hét különböző, aszfaltra festett mesefi gurával találkozhatnak a gye-
rekek a belváros hét pontján. A festmények melletti tábla és nyilak segítségével induljanak 
útnak felkeresni a többi rajzfi lmhőst! Ajánlott útvonal:
Hunyadi tér (Művelődési Ház) – Dombó Pál utca – Bezerédj utca – Jókai utca – Hunyadi tér 
(Rossmann) – Hunyadi tér (Csillagház)

„PUSZTÁK NÉPE” ÚTVONAL (16 km)

Próbálja ki legújabb útvonalunkat, ami Dombóvár egyik legszebb „zöld” kerékpárösvényén 
halad végig két pusztát, Szarvasdot és Nagypáltelepet érintve. Az útvonal egyrészt Illyés Gyula 
Puszták népe című könyvéhez kötődik, másrészt az I. világháború egyik jelentős vasúti nyom-
vonalán halad végig. Ajánlott útvonal:
Gunarasi kápolna – Szarvasd – Nagypáltelep



Horgászat
Ne hagyja otthon horgászfelszerelését, ha ez az Ön hobbija! Gyönyörű környezetben horgász-
hat éjjel, nappal, a partról vagy akár csónakból is. Környékünkön biztosan megtalálja az Önnek 
megfelelő horgásztavat, ahol a legnagyobb a fogás. Jó kapást kívánunk!

Tüskei-tó, Nyergesi-horgásztó, Bontovai-horgásztó



Pihenjen, gyógyuljon, regenerálódjon!

Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt.

Dombóvártól mintegy 3 km-re helyezkedik el Gunarasfürdő, melynek jelentékeny fl uorid 
tartalmú alkáli-hidrogénkarbonátos gyógyvize rendkívül kedvező hatású az ízületi, reumati-
kus és mozgásszervi megbetegedések kezelésére. Magas fl uorid tartalma révén fogíny- és 
szájbetegségben szenvedők számára is hatásosan alkalmazható, továbbá kiválóan alkalmas 
műtéti utókezelésként, bizonyos légzőszervi, szív- és érrendszeri elváltozásoknál, valamint a 
bőrgyógyászat területén is. Gyógyászati részlegünkön mintegy 21 különböző kezelés igénybe 
vételére van lehetőség a legmodernebb orvosi eszközök, valamint szakképzett, nagy szakmai 
múlttal rendelkező munkatársak közreműködésével.
A kezelések OEP-támogatással is igénybe vehetők. Reumatológus szakorvosunk térítésmente-
sen áll betegeink rendelkezésére.



A gyógyszolgáltatások mellett a gyógyfürdőben az egyre nagyobb hangsúlyt kapó wellness 
szolgáltatások is megtalálhatóak: masszázsok, fi nn szauna, infraszauna, gőzkabin, sóbarlang 
és szolárium teszi teljessé szolgáltatásaink körét. Egyedülálló Feng Shui-testkezeléseink mé-
regtelenítő, stresszoldó programokkal várják vendégeinket.
A fürdő egy nyolchektáros parkban található. A szezonálisan üzemelő strandfürdőn minden 
korosztály megtalálja a számára megfelelő szórakozást: gyógyvizes ülőmedence, gyermek ka-
landmedence, strandmedence, úszómedence, élménymedencék, trambulinmedence, csúsz-
dapark, valamint gyermek kalandpark várja a látogatókat. Akinek sportolni támad kedve, ren-
delkezésre áll két homokkal borított strandröplabda-pálya, egy strandfocipálya, kosárpalánk 
és lábteniszpálya, valamint egy sétaösvénnyel rendelkező csónakázó tó.





Gunaras Resort Spa Hotel  superior
Az exkluzív és modern stílusú Gunaras Resort Spa  superior hotel 91 kétágyas szobával 
és 3 lakosztállyal rendelkezik. A szobák a mai kor igényeinek megfelelően különleges dizájn-
ban, letisztult, egyedi stílusban kerültek kialakításra. Felszereltségük minden igényt kielégít: 
LCD-tv, telefon, minibár, internet-hozzáférés, zuhanyzó vagy fürdőkád, fürdőköntös, hajszárí-
tó, fürdőszobai bekészítés és egyedi beállítású hőmérsékletszabályzó. Szobáink pótágyazható-
ak, egy részük egybe nyitható, illetve rendelkezünk kifejezetten mozgáskorlátozottak részére 
kialakított szobákkal is.

Superior szobáink különlegessége az üvegfalú fürdőszoba, míg de Luxe szobáink panorámás 
terasszal és kültéri jacuzzival felszereltek. Lakosztályaink több légterűek, privát beltéri jacuzzi-
val és infraszaunával biztosítják vendégeink meghitt, nyugodt pihenését.

Impozáns terasszal rendelkező első osztályú éttermünk akár 200 fő egyidejű befogadására is 
alkalmas. Vendégeink széles körű hazai és nemzetközi ételkínálatból, a diétás és reformkony-
ha remekeiből, valamint gazdag italkínálatunkból választhatnak. A szivarszobával kiegészített 
Drinkbár nemcsak remek kulináris élményeket tartogat, de az itt található bowling pályák és 
zenés mulatságok remek szórakozást kínálnak minden korosztály számára. Az esti szórakozás 
fénypontja lehet a karaoke party, ahol bárki megcsillogtathatja énektudását a nagyérdemű 
közönség előtt!



Rendezvénytermeink nemcsak céges rendezvények, hanem családi események, esküvők hely-
színéül is tökéletes választást jelentenek.

A szálloda falain belül korszerű fallabda pálya, valamint modern felszereltségű fi tnesz terem 
biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését, az izmok karbantartását. Könnyedebb szórakozást 
kedvelő vendégeink játékos formában mérkőzhetnek meg egy asztalifoci-bajnokság, darts, 
rex- vagy biliárdverseny keretében, míg a legkisebbeket jól felszerelt gyermekjátszó várja.

Igazi testi-lelki felüdülést nyújt Diamant Spa wellness részlegünk, ahol a fi nn szauna és infra-
szauna mellett bioszauna, gőzkabin és jacuzzi gondoskodik vendégeink kényeztetéséről. A na-
gyobbak részére melegvizes élménymedence, a kicsiknek babypancsoló és gyermekmedence 
biztosít vizes élményeket. A nyári időszakban privát napozóterasz, valamint a szállodához 
közvetlenül kapcsolódó strandfürdő is vendégeink rendelkezésére áll.

A szállodához tartozó gyógyfürdő európai színvonalú gyógyászati központ, ahol szakképzett 
személyzet, és a legmodernebb gyógyászati kezelések biztosítják vendégeink gyógyulását, 
regenerálódását.





Hotel Európa Gunaras
A családias hangulatú Hotel Európa Gu-
naras  a Dombóvárhoz tartozó gunara-
si üdülőtelep központjában, a Gunarasi 
Gyógy- és Élményfürdő, valamint a Szent 
Lukács Gyógy- és Wellnessközpont köz-
vetlen szomszédságában helyezkedik el.

Exkluzív kialakítású, modern berendezé-
sű, nagy alapterületű klimatizált szobák-
kal várja vendégeit a hotel, ami minden 
korosztály számára kényelmes elhe-
lyezést biztosít. Az 56 tévécsatornával, 
széffel, hűtővel, hajszárítóval, valamint 
ingyenes internet-hozzáféréssel ellátott 
kétágyas szobák közül 15 pótágyazható. 
A 32 szobás épületben lobbybár, kávé-
zó, konferenciaterem és szabadidős he-
lyiség is található.

A hotel klimatizált különtermei ideális 
helyszínei családi összejöveteleknek, ba-
ráti találkozóknak, céges rendezvények-
nek, termékbemutatóknak, konferenci-
áknak, képzéseknek és tréningeknek.

Dombóvár-Gunarasi Rehabilitációs Központ
A Dombóvár-Gunarasi Rehabilitációs Központ a gunarasi fürdőtelep központjában 2006 de-
cemberétől fogadja a betegeket a 80 ágyas épületében. A központban, ahol szintén a gyógy-
forrásból származó víz jótékony hatásai élvezhetők, akárcsak a gyógyfürdőben, gyógyvizes 
úszómedence, szauna, gőzfürdő, pezsgőfürdő, merülő medence és egy modern gépekkel 
felszerelt fi ttness terem áll a látogatók rendelkezésére. A Rehabilitációs Központ szolgáltatá-
sait a beutalt betegeken kívül külső látogatók is igénybe vehetik, belépőjegy megváltásával.



Programok – melyek csak nálunk találhatók!

„A TÚRA, AMI NEM VÁRHAT!”

A „Hat vár hat rád” elnevezésű túra minden év június utolsó szombatján várja a lelkes kirán-
dulókat. Az útvonal teljes hossza 32 kilométer, és Dombóvár szomszédos falujából, Döbrököz-
ről indul. Az túra folyamán hat középkori vár maradványainak megtekintésére van lehetőség. 
Mindegyik állomásnál QR-kódok segítségével letölthetik okostelefonjukra az egykori várakhoz 
kapcsolódó információkat, így sportolás mellett új ismeretekkel is gazdagodhatnak. Az útvo-
nal végén a Szigeterdőben középkori vásáron és egyéb érdekes programokon vehetnek részt 
a túrázók, de Tinódi Lantos Sebestyén dombóvári tartózkodása, törökökkel vívott harca, és 
munkássága is felelevenítődik a rendezvény folyamán. 
A túra részletesebb információit a www.hatvarhatrad.hu weboldalon találják meg.



Az egykor nemzetközi hírű Dőry Konzervgyárnak állít emléket a Dőry Lecsófesztivál, ami Dom-
bóváron, Gunaras fürdő területén kerül megrendezésre minden év augusztusának első szom-
batján. Előzetes regisztráció alapján jelentkezhetnek olyan csapatok, akik szívesen mutatnák be 
saját készítésű lecsójukat, melyet szakmai zsűri értékel a verseny végén. Az elkészült ételek a 
közönség számára is kínálhatóak. Ha szereti a lecsót, ne hagyja ki a főzőversenyünket!



Minden évben decemberben, advent negyedik vasárnapján kerül megrendezésre a Negyedik 
Láng Verseny- és Élményfutás Dombóváron. Az útvonal a „Hírességek útján” halad végig, 
melynek hossza 5 kilométer, de a bátrabbak kétszer is megtehetik az útvonalat, a 10 kilomé-
teres távot. A versenyfutás mellett lehetőség van élményfutásra és gyaloglásra is nevezni, 
amihez nordicwalking-botot is biztosítunk. A rendezvény során – számos műsor mellett – a 
Szállásréti-tóra kihelyezett úszó adventi koszorú utolsó gyertyája is fellobban.



Tinódi Lantos Sebestyén első műve, a Jázon és Médea Dombó várában 
született. Tinódi születésének helye, ideje bizonytalan, valószínűleg az 
1505–1510 közötti években született Tinód nevű településen. Iskoláit 
elvégezve katonaként próbált szerencsét Török Bálint szolgálatában, 
Szigetváron. Ezután került Dombó várába (Gólyavár), ami később Wer-
bőczy Imre tulajdona lett. Az 1530-as években Dombóvár környékén 
egy törökökkel vívott csatában megsebesült a keze, így alkalmatlanná 
vált a harcra. Felépüléséig a várban tartózkodott és a források szerint 
itt írta meg első művét, Jázon és Médea széphistóriáját. Emlékét a Hu-
nyadi téren felállított Tinódi-szobor és a róla elnevezett Tinódi Ház őrzi.

Buzánszky Jenő, a legendás Aranycsapat játékosa 1925. má-
jus 4-én Újdombóváron látta meg a napvilágot. A 49-szeres 
magyar válogatott az Aranycsapat hátvédjeként írta be ma-
gát a hazai és egyetemes sporttörténelembe. Egyedüli vidéki 
játékosként került be a világ akkori legjobb csapatába. Labda-
rúgó pályafutását 13 évesen kezdte a Dombóvári Vasutasban, 
1952-ben tagja lett az olimpiai bajnokcsapatnak, 1953-ban 
szerepelt az évszázad mérkőzésének nevezett Anglia–Ma-
gyarország találkozón, az 1954-es világbajnokságon ezüst-
érmet szerzett csapatával, 2011-ben a Nemzet Sportolójává 
választották. Az egykori jobbhátvéd – aki szívében örökké 
dombóvári maradt –, 89 esztendős korában hunyt el. Szülő-
háza megtekinthető Újdombóváron, a Fő utcában.

A sokak által ismert és kedvelt sütemény, a Rákóczi túrós lepény névadója 
nem II. Rákóczi Ferenc fejedelem, hanem Rákóczi János cukrász és mestersza-
kács, aki Dombóvár közelében, Felsőleperden született. 1958-ban a Brüsszeli 
Világkiállításon ő ismertette meg a lepényt a nagyközönséggel. Látogassa-
nak el valamelyik dombóvári cukrászdába, és kóstolják meg az eredeti recept 
alapján minőségi hozzávalókból készült egyik „legmagyarabb” desszertet!

TUDTA-E ,  HOGY…?

Becsali Büfé–Panzió 
7200 Dombóvár-Tüske, Tüskei horgásztó
(Monostor utca vége)
Telefon: 20/942-1675, 74/ 463-199

Termál Panzió
7200 Dombóvár-Gunaras, Termál utca 11.
Telefon: 30/487-9150
Web: www.gunaraspanzió.hu

Liget Vendégház
7200 Dombóvár–Gunaras, Liget utca 33.
Telefon: 30/487-9150, 
Web: www.gunaraspanzio.hu 

Pihenés Apartman
7200 Dombóvár–Gunaras, Pihenés utca 4.
Telefon: 30/487-9150
Web: www.gunaraspanzio.hu

Magánszálláshelyek
Dombóvár–Gunaras, Autóspihenő utca 37.

Telefon: 30/246-2929

Dombóvár–Gunaras, Séta utca 8.
Telefon: 30/937-0958

Dombóvár–Gunaras, Kedves utca 4.
Telefon: 74/466-183



Gunaras Resort Spa  Étterme
7200 Dombóvár-Gunaras, Kernen tér 1.
Telefon: 74/566-390 • Web: www.gunaras.hu
E-mail: hotel@gunaras.hu

Camping Étterem
7200 Dombóvár, Tó utca 3.
Telefon: 74/465-132, 30/348-4218
Web: www.gunarashotel.hu
E-mail: info@gunarashotel.hu

Hotel Dombóvár Étterem
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 5.
Telefon: 74/466-155
Web: www.hoteldombovar.hu
E-mail: info@hoteldombovar.hu

Fortuna Étterem
7200 Dombóvár, Ady Endre utca 14.
Telefon: 74/466-911
Web: www.fortuna-dombovar.hu
E-mail: fortunadombovar@gmail.com

Bohém Caffé és Pizzéria
7200 Dombóvár, Madách utca 6.
Telefon: 30/860-5878, 74/670-000
Web: www.bohempizza.hu

Pasta e Pomodoro
7200 Dombóvár, Tulipán utca 2.
Telefon: 74/887-247, 30/891-2000
Web: www.pastaepomodoro.hu

Konrádó Étterem
7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 8/a
Telefon: 74/464-941
Web: www.konradopizzeria.hu
E-mail: info@konradopizzeria.hu

Szicília Étterem és Pizzéria
7200 Dombóvár, Katona József utca 37.
Telefon: 74/464-253, 70/546-1666
Web: www.sziciliaetterem.hu
E-mail: sziciliaetterem@hotmail.com

Junior Tanétterem
7200 Dombóvár, I. utca 65.
Telefon: 74/465-068, 20/294-8967
Web: www.junior-tanetterem.webnode.hu
E-mail: etterem.junior@gmail.com

Fregatt Bistro Étterem
7200 Dombóvár, Köztársaság utca 31/c
Telefon: 74/736-636, 70/236-1600
Web: www.fregattbistro.hu
E-mail: szofelho@gmail.com

Julius Borozó
7200 Dombóvár–Gunaras, Fürdő utca

Kissler Sörfőzde
7200 Dombóvár, Búzavirág utca 70.

Kissler Sörkert
7200 Dombóvár–Gunaras, Kernen tér

HA MEGÉHEZNE  –  HA MEGSZOMJAZNA…

HA SZÁLLÁST  KERES…

Gunaras Resort Spa  
7200 Dombóvár-Gunaras, Kernen tér 1.
Telefon: 74/566-390 Web: www.gunaras.hu
E-mail: hotel@gunaras.hu

Gunaras Apartmanpark
és Gyógykemping
7200 Dombóvár, Tó utca 5.
Telefon: 74/463-337, 30/348-4218
Web: www.gunarashotel.hu
E-mail: info@gunaras.info

Hotel Európa Gunaras  
7200 Dombóvár, Tó utca 3.
Telefon: 74/463-337, 30/348-4218
Web: www.gunarashotel.hu
E-mail: info@gunarashotel.hu

Hotel Dombóvár
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 5.
Telefon: 74/466-155
Web: www.hoteldombovar.hu,
E-mail: info@hoteldombovar.hu
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