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Péntekenként 17 órától 22 óráig; szombatonként 
12 órától 22 óráig, vasárnaponként 12 órától 20 
óráig 

Nyitott órák a Farm Inn Fogadóban - Farm Inn 

Fogadó, Zalacsány 
Hétvégenként délután várja a vendégeit a Farm Inn 
Fogadó helyi termékből készült ételekkel, italokkal, 
kamrabolttal. 
    
Szerdától vasárnapig 10 órától 19 óráig 

Nyitott órák az íjászpályán - Aktívklub-Zala24, 

Kehidakustány 
Nyári nyitvatartás az Aktívklub-Zala2 pályáin. 
  
  
  
Minden pénteken 7 órától 15 óráig 

Nyitott órák pincetúrával a Dóka Éva 
Pincészetében - Dóka Éva Pincészete, Zalaszentgrót 

Nyáron péntekenként vásárlási és pincetúra lehetőség 
a Pincészetben. 
  
   
Minden pénteken 13 órától 18 óráig 

Nyitott órák a Skapér méhészetben - Skapér 

méhészet, Zalaszentgrót 
Minden pénteken vásárlási lehetőség a Skapér 
méhészetben, előzetes bejelentkezéssel séta 
lehetőség a méhesben. 
  
   
Minden szerdán 8 órától 11 óráig, illetve 16 órától 
19 óráig 

Zöldségtermesztés a gyakorlatban - Rózsa-kert, 

Zalaszentgrót 
Hogyan jut el a zöldség a kerttől a felhasználóig 
  
   
2020. július 31.; augusztus 1-2.; szeptember 11-12-
13. napokon 14 órától 20 óráig 

Kötetlen borkóstoló - Medvebor Pince, Zalaszentgrót 

Szeretettel várjuk borteraszunkon egy (pár) pohár 
borra és kötetlen beszélgetésre a Medvebor Pincénél. 
 

  
2020. július 25.; augusztus 8.; augusztus 22. 
napokon 13 órától 20 óráig 

Sajtkóstoló - Nubia Sajtház, Zalaszentgrót 
A Nubia Sajtház újrainduló termékeiből válogatunk. 
  
    
   
2020. július 18. szombaton 9 órától 21 óráig 

Kisgörbői pálinkák kóstolója - Kisgörbői hegyi porta, 

Kisgörbő 
Jó levegő, gyönyörű táj, kiváló pálinkák, gyere és 
élvezd! 
  
   
2020. július 18. szombaton 10 órától 23 óráig 

Borkóstoló a Keszler Birtokon - Keszler Birtok, 

Zalaszentgrót 
Minőségi borok kóstolója a Keszler Birtok első nyitott 
napján. 
 
   
2020. július 18. szombaton 10 órától 12.30 óráig, 
illetve 13 órától 15.30 óráig 

Perecnap - Mézespatkó Alkotóműhely, Zalaszentgrót 

Ismerjük meg együtt a hagyományos zalai lakodalmas 
sütemény, a cukorperec elkészítésének módját! 
  
  
  
2020. július 18. szombaton 14 órától 18 óráig 

"Túra" Mangalica - Zsankó Kistermelői Gazdaság, 

Zalaszentlászló 
Séta a Zsankó Kistermelői Gazdaságban, bográcsos 
étel kóstolással. 
  
2020. július 18. szombaton 14 órától 19 óráig 

Délután a Kacika Állatsimogatóban és 
Hagyományos Kertben - Kacika Állatsimogató és 

Hagyományos Kert, Ligetfalva 
Állatsimogatás, séta a gazdaságban, kilátó, ügyességi 
játékok. 
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2020. július 18. szombaton 16 órától 18 óráig 

Bor's más - Sebestyén Pince, Zalaszentgrót 
Egyéni élmény társaságban. Borkóstoló és Bach 
virágterápia a Sebestyén Pincében. 
  
 
 
 2020. július 22. szerdán 16.30 órától 18 óráig és 
további 4 alkalommal  

"Seprűnyélen, angyalszárnyon" - patikasorozat 
hölgyeknek - Gyógynövények Völgye ökológiai 

gazdaság, Zalaszentlászló 
A Gyógynövények Völgye lányoknak és asszonyoknak 

szóló sorozata a természetesség és szemléletváltás jegyében. Elmélet és 
gyakorlat öt héten keresztül. 
 

 
2020. július 24. péntek 19 órától 23.30 óráig 

Örvényeshegyi Kertmozi - Pálos Resort, Zalacsány 
Nyári szabadtéri filmvetítés borozással, 
dámszarvaslessel, játékokkal egybekötve a Pálos 
Resortban. 
 

 
 

 
2020. július 25. szombat 14 órától 20 óráig 

Két borászat egy Portán! - Medvebor Pince, 

Zalaszentgrót 
Keszler Viktor és Nagy Gabssy borai egy helyen, és 
Stenszky Cili mesél mindehhez. 
 

 
 
2020. július 25. szombaton 15 órától 19 óráig 

Porta túra - Pitypang Porta + Medvebor Pince + Nubia 

Sajtház + Csáford-völgyi Natúr Pont, Zalaszentgrót 
Egy 4 kilométeres körtúrával 4 helyszínen, 7 porta 
kincseivel ismerkedhetünk meg. 
 
 

 
 

   
2020. július 25. szombaton 16 órától 21 óráig 

Séta a méhesben a Skapér méhészetben - Skapér 

méhészet, Zalaszentgrót 
Méhészetbejárás Skapér Zoltán méhész vezetésével. 
  
  

 
  
2020. augusztus 3. hétfőn 9 órától 14 óráig 

"De la Lé" almapréselés - Gyógynövények Völgye 

ökológiai gazdaság, Zalaszentlászló 
Almapréselés a gyakorlatban. A mosástól a 
csomagolásig minden műveletben részt vehetsz a 
Gyógynövények Völgyében. 

  
  
  
2020. augusztus 19. szerdán 13 órától 19 óráig 

Délután a gyümölcsösben - Görbői Gyümölcskert, 

Kisgörbő 
Érik az alma és a körte a Görbői Gyümölcskertben. 
  
   
2020. augusztus 21. pénteken 15.30 órától 18.30 
óráig 

Kézműves szezonális szörp 
készítése - Gyümölcsműhely, Döbröce 

Mitől kézműves egy termék? Milyen lépésekkel készítjük 
szörpjeinket? Most betekintést nyerhet a szedéstől a 
késztermék előállításáig. 
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