
• Kaposvártól 12 km-re, a Zselic szívében, Somogyország
legkisebb falujában

• Megközelíthető napi 8 autóbusz járattal, valamint köz-
úton

• A Dél-dunántúli Kéktúra útvonalán

Hol található a Katica Tanya?

Magyar Turizmus Z t.
Kreatív Termékfejlesztési Díj

2005

r

A Gyeregyalog.hu – Összefogás
a Dél-Dunántúl Aktív- és

Ökoturizmusáért Közhasznú Egyesület
minősített tagja

Aki egyszer ellátogat a Katica Tanyára,
az gazdagabb lesz

egy nagyszerű élménnyel!

I t t h o n o t t h o n v a n

INFORMÁCIÓ, HELYFOGLALÁS
Telefon: (06-30) 411-6002

: info@katicatanya.hu
Levélcím: Katica Tanya, 7477 Patca
Honlapok: www.

www.

Drótposta

katicatanya.hu
kalandpark.hu

TURISTAHÁZ
és KEMPING

KATICA PORTA

• 8 központi fűtéses szobában 74 ágy,
• Egy 50 fős és egy 20 fős társalgó
• A lófogadóban 8 túraló talál éjszakai menedéket
• 80 fős fedett, szabadtéri fészer és kemence

,
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Katica Turistaház

• 70 sátorhely tágas területen, erdő és tó partján,
• Önálló, női-férfi vizesblokk
• Tűzrakó helyek, padok, főzési lehetőség

,
.

Katica Kemping

• 8 központi fűtéses zobában 42 ágy,s
• Egy 30 fős és egy 10 fős társalgó
• 0 fős fedett, szabadtéri fészer3 .

Katica Porta

• Folyamatos üzemelés
a Kalandpark éttermében

,
Ellátás , részletek a túloldalon,•

• Modern, felszerelt konyha és egy-egy (női, illetve férfi)
vizesblokk gondoskodnak a kényelemről

• Játszóterek és sportpályák
• Térképet, kész túraútv nalakat adunk a környék látnivalóival
• Ingyenes parkolási lehetőség

,
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Általános információ

Katica Tanya
A P

K
ktív ihenés

özpont

Kalandpark
Játszva tanulás
Hagyományőrzés

Családi kikapcsolódás

2010-2011

Ahová a madár
is pihenni jár...
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Szállás áraink:
• Saját hálózsákkal

Ft/fő/éj
• Saját ágyneműhuzattal

Ft/fő/éj
• Ágyneművel

Ft/fő/éj
• empingben sátorhely (2-6 fő)

Ft/sátor/nap,
valamint személyenként

Ft/nap
• edvezményes „egészház”

bérlet
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Tur i s taháza ink  – az Élményköz-
pont-közeli tisztáson, illetve a faluban 
egész évben üzemelő, központi fűtéssel 
ellátott két házban összesen több, mint 
110 férőhely társalgóval, cserépkályhá-
val, szabadtéri tűzrakóhellyel – ideális 
osztályoknak, csoportoknak, baráti 
társaságoknak 

Kemping  –  sátrazók-
nak és lakókocsival érke-
zőknek;  árnyas területen, 
erdőben, önálló vizes-
blokkal, tűzrakóhelyekkel, 
padokkal, kemencével, 
elektromos árammal

Apartmanok  – 
a faluban található önálló 
családi házak egyenként 
2-9 fős család, vagy társaság részére 
tavasztól őszig, saját udvarral, teljesen 
felszerelt konyhával, 2-3 hálószobával és 
nappalival

 Az Élményközpont Éttermében a be-
lépőjegyet váltó látogatók részére a la 
carte típusú étkezést, a nálunk meg-
szálló csoportoknak menüt kínálunk 

 Igény szerint napi 1-5 étkezést 
biztosítunk az étteremben vagy 
szálláshelyre történő kiszállítással 

 Házias ételek, kóstoló saját 
termékeinkből: tej, sajt, túró, 
tejföl, szürkemarha termékek

 Hagyományos kemencében kenyeret 
és kenyérlángost sütünk hétvégente 
vagy kérésre.

Az élmények 
        hazája...

Összhangban 
   a természettel

Szállás-kínálatunk

A Dél-Dunántúli 
Ökoturisztikai Klaszter 

minősített tagja

Magyar Turizmus Zrt.
Kreatív Termékfejlesztési Díj 

2005

 Az Élményközpont Éttermében a be-
Ha megéhezel...

Az Európai Unió 
Környezetvédelmi 
Fődíj 2016-17 

NYERTESE

2016-2017

Greennovációs Nagydíj 
nyertese 2014

Hol találod a Katica Tanyát?

Információ, helyfoglalás

Nyitva tartás

Attrakcióink 95%-a 
a belépőjeggyel igénybe vehető!

 Kaposvártól 12 km-re, a Zselic szívében, 
Somogy megye legkisebb falujában, Patcán
 Megközelíthető napi 8 autóbusz 
járattal, valamint közúton és 
kerékpár úton
 A Dél-dunántúli Kéktúra 
útvonalán

 március 13-tól  augusztus 31-ig: minden nap 9-20 óráig
 szeptember 1-től március 12-ig:  kedd-péntek: 11-19 óráig

    hétvégén és iskolai   
    szünetekben: 9-20 óráig
    hétfő: csak előzetes 
    csoportos bejelentkezéssel

Belépődíjak:

 1790-2090 Ft/gyermek,  1700-1990 Ft/felnőtt, 
 990-1290 Ft/nyugdíjas, (2 éves kor alatt ingyenes)

Szállásdíjak:  
 turistaházban: 1750-1990 Ft/fő/éj (max 120 ágy), 

kedvezményes egész ház bérlet,
 kempingben: 1300 Ft/sátor/éj+600 Ft/fő/éj 
 apartmanokban: 1 éjszaka esetén: 4975 ft/fő/éjtől, 

több éjszaka esetén: 4625 ft/fő/éjtől 

Kedvezményes jegyek és bérletek családoknak, csoportoknak 
és szállóvendégeknek.

+36(30)411-6002, www.katicatanya.hu,
info@katicatanya.hu

SOMOGY MEGYE

Katica Porta
300 m

apartmanok
50-900 m

patcai
buszforduló Turistaház

és
kemping

sportpályák

bemutatógazdaság, csúszdapark, étterem, lovagvár
Élmények völgye:

Tópart
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Handó János és felesége, Eszter – a Katica Tanya 
megálmodói, létrehozói és fejlesztői – tapasztalt 
utazók. Céljuk minden látogatót visszacsalogatni 
a természetbe, hogy érezze a friss levegő erejét, 
ismerje meg elődeink bölcsességét és aktívan, 
játszva-tanulva töltse szabadidejét. 

 szállás: több, mint 150 férőhelyen turista-
  házi, kemping- és apartmanszállással
 ellátás: éttermünkben házias ételeinkkel 

   és rugalmas ellátással
 program: több mint félszáz választható prog-

   ram és tucatnyi játszóalkalmatosság

 Magyarországon egyedülálló, óriás beltéri 

csúszdaház és játszóbirodalom, ahol 
   minden generáció játszhat
 XIII. századi tervek alapján készült középko-

ri Lovagvár és hajítógép, lovagi bemutatók 
helyszíne

 több tucat kül-és beltéri játék; ügyességi 
akadálypálya, óriás labirintus, pedálos 
gokartok, vízipark, kültéri csúszdák, 
légágyúpajta, öreg géppark 

 30 féle őshonos és hagyományos tartású 
háziállatnak otthont adó Bemutatógazdaság 

gondozási, simogatási programokkal
 a Jeles Napok több mint félszáz kézműves, 
gazdálkodási, hagyományőrző és természet-
ismereti programja

 egész évben nyitva vagyunk
 csoportoknak ajánlott az előzetes bejelentkezés
 igény szerint túraútvonalat ajánlunk, 
túraleírást adunk

 kerékpárok bérelhetők
 teljeskörű rendezvény-, 
és programszervezést vállalunk
 jelentős mértékben akadálymentesített 
létesítmény
 ingyenes parkolási lehetőség

Általános tudnivalók

Az Élményközpont

Katica Tanya: 
az élmények hazája

ORSZÁGOSAN EGYEDÜLÁLLÓ ATTRAKCIÓK ÉS ÉLMÉNYEK!
50 különböző  
gazdálkodási, 
természetismereti, 
hagyományőrző 
és kézműves program

Több tucat játszva-tanító 
játszóalkalmatosság egész évben
Több tucat játszva-tanító 

Hasznos helyek

1. Parkoló

2. Fogadóporta, ajándék-

bolt, értékmegőrző

3. Tavi belépés

4. Étterem és fedett terasz

5. Mosdó, WC, pelenkázó

6. Gazdálkodási múzeum

7. Gyökérmezős tisztító

8. Társalgó, olvasósarok

9. “Fenntartható    

    Földgolyónkért” ház

10. Napelemek

Élményt adó helyek

11. Óriás játszó-

     és csúszdaház

12. Játszóház

13. Focibiliárd
*

14. Gokartpálya kicsiknek

15. Gokartpálya nagyoknak

16. Lovagvár és hajítógép

17. Telibe-Találda

18. Kiütlek-ügyességi játék
*

19. Akadálypálya

20. Játszóterep

21. Homokozók

22. Kiszolgált masinák parkja

23. Kemence

24. Fejőhely

25. Sövénylabirintus

26. Kézműves műhelyek,   

      szülinapos termek

27. Puhi Dühi, Kockasarok

28. Erdei kötélpálya és óriás  

      lecsúszók
*

29. Focipályák

30. Ugrálódombok

31. Bolyongó labirintus

32. Lufi csúzli
*

33. Trambulinok

34. Pontonhíd és kézikomp 

35. Vízijárgányok

42. Kültéri csúszdapark

43. Vízipark

44. Rekeszépítő
*

Ahol állatokat láthatsz

36. Lóistálló és kifutó

37. Kisállat-lak

38. Nyári legelők

39. Állatsimogató

40. Tehénistálló

41. Lovaglás
*

(időjárás függvényében)

*Külön díjas attrakciók

A Katica Tanyán csak olyan attrakciót 
fejlesztünk, amely nem fogyaszt energiát,

vagy ha igen, azt mi magunk 
termeljük meg megújuló forrásból!


