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          Magyarszerdahely 

Térj be hozzánk, a Zalai-dombság szívében található 
Magyarszerdahelyre, ahol számtalan izgalmas természet 
közeli kaland vár Rád!  Íme, a turisztikai attrakcióink, 

szolgáltatóink:  

Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér (IKSZT) 

  

Magyarszerdahely, Petőfi u 4.  GPS koordináta: 46.554722, 16.934444  

  5 Postakocsi Turisztikai Pajta: Magyarszerdahely, Petőfi u 4., GPS koordináta: 46.554722, 16.934444 

Az IKSZT mögötti ligetben természet közeli anyagokból épült 260 m2 pajta alkalmas kora tavasztól- késő 
őszig különböző rendezvények lebonyolítására. A pajta mellett a kisebbeket játszótér, a sportolásra 

vágyókat Nemzeti Sportpark várja.  

   

 

 

 

TELE-KA-LAND Mesepark:  Magyarszerdahely, Petőfi u 4, GPS koordináta: 46.554722, 16.934444 

Az IKSZT és az 5 Postakocsi Turisztikai 
Pajta mögötti ligetben került kialakításra a 
TELE-KA-LAND Mesepark. 3 ismert 
mesefigurával – Ludas Matyi, az Iciri-Piciri, 
Ökröcske, Okos lány – találkozhattok, 
interaktív táblán meséjüket is 

meghallgathatjátok, valamint fotófal segítségével belebújhattok a 
mesefigurák bőrébe, kirakózhattok, amőbázhattok, valamint különböző 

szabadtéri játékeszközöket is kipróbálhattok. 

Szent Kristóf Pihenő:  A Régi Csárda mögötti szőlőhegyen, GPS koordináta: 46.544028, 16.911694 

A pihenőt a 74-es útról Magyarszerdahely elágazóval szemben lévő Régi Csárda mögött induló földúton, a 
turista jelzések mentén haladva a szőlődombok ölelésében találod. Ha meglátod a hegyi kápolnát, már el is 
érted a Szent Kristóf pihenőt. Ide gyalogosan, lovasan, autóval is feljuthatsz, sőt a gyakorlottabbak 

túrakerékpárral is megpróbálhatják száraz időben. Kikötheted a 
lovadat vagy a kerékpárodat, megpihenhetsz a fedett pergola 
alatt vagy elfogyaszthatod a 
frissítődet padokon. Sütögethetsz a 
szabadtéri tűzgyújtóhelyen, a 
gyerekek pedig bebújhatnak a fa 

indiánsátorba.  
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Szent Orbán Kilátó:  

A Régi Csárda mögötti szőlőhegyen, GPS koordináta: 46.5415189, 16.9106378     

A magyarszerdahelyi szőlőhegy egyik legmagasabb pontján 2012-ben építettük a 
Szent Orbán-kilátót; tőle 300 m-re található egy kis kápolna és a Szent Kristóf 
pihenőhely. A 258 m magasan álló kilátó a piros turista jelzés útvonalába esik, az 
építményről pompás kilátás nyílik a Principális völgyre és tiszta időben az összes 
település templomtornyát és háztetőit láthatod! A Szent Orbán kilátót a 74-es útról 
Magyarszerdahely elágazóval szemben lévő Régi Csárda mögött induló földúton 

haladva a szőlődombok ölelésében találod. 

Hegyi kápolna: A Régi Csárda mögötti szőlőhegyen, GPS koordináta: 46.544068, 16.910991 

1832-ben szentelték fel a Szent Kereszt tiszteletére. Nemrég a  
hegybirtokosok teljesen új tetőzettel fedték be, új oltárt emeltek és a 

falakat is megemelték. 

Szent István király templom és Szent 

István szobor:  

Magyarszerdahely, Petőfi u 3.                                                                                                                            

GPS koordináta: 46.554861, 16.935694 

 A település központjában látható az 1838-
ban épült késő barokk stílusú katolikus 
templom. A Szent István szobor a község 
templomának védőszentje tiszteletére a 

millennium alkalmából készült.  

Héthatár Kecskefarm:  Magyarszerdahely, Fő út 102, GPS koordináta: 
46.556694, 16.945944, Gálné Kiss Viktória: 00 36 70 318 – 8630  
„Vidéki élet, nyugalom, kecskék, finom ízek, mennyei illatok.” 

 
Márfi Vendégház Magyarszerdahely, Petőfi út 36. 
GPS koordináta: 46.553085, 16.930922 
 Papp Erika: 00 36 20 357-9853   
„Vadregényes környezetben kínál nyugodt pihenési lehetőséget a Zala- 
dombság lenyűgöző szépségű részén, ahol a pihenni vágyók elbújhatnak a 
világ elől.” 
  

Régi Csárda Panzió:  A 74-es út mentén. GPS koordináta: 46.547018, 16.921870, 
Bartyik Szilvia: 00 36 30-335-1609.   BŐVEBB INFORMÁCIÓK:                               

http://turizmus.magyarszerdahely.hu  
 

 


