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Orfűről - röviden 

 
• Pécstől 16 km-re helyezkedik el 

• 996 a lakónépesség száma (desztináció: ~1600 fő) 

• 5 település összeolvadásából jött létre 

• Tórendszere 4 tóval rendelkezik 

• Magas az intézményi ellátottsága 

• Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet része 





            Élménykategóriák létrehozása 

 

A termék-portfolió ‘Élménykategóriák’ szerinti 
besorolása 

‘Természetesen’ 

‘Csepptől a csobbanásig’ 

‘Zöld ritmusban’ 

‘Régmúlt idők varázsa’ 

‘Kicsiknek és nagyoknak’ 



Természetre épülő vonzerő 

• 4 tó (fürdőzés, horgászat, rezervátum,sportolás) 

• Barlangok 

• Abaligeti-cseppkőbarlang  

• Kalandturizmus: overallos barlangi túrák 

• Kerékpár- és lovasturizmus 

• Pécs-Orfű-Abaliget kerékpárút 

• Tanösvények, szervezett túrák 

 



            Az elmúlt évek fejlesztései 

 

Mecsek gyöngyszemei projekt 

 

• Pécsi-tó revitalizálása 

• Sétány és kerékpárút kialakítása (Pécsi-tó 
Nyugati oldala)  

• Tanösvények építése (Tekeresi, Csermaaljai) 

• Barlangász-ház építése 



            Az elmúlt évek fejlesztései 

 

Baranyai élménykörút 

 

• Orfűi Aquapark 

• Aktív Víziturisztikai Központ 

• Pécs-Orfű erdei kerékpárút 



           Az elmúlt évek elismerései, 
elnyert pályázatai  

2009. 

Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet létrehozása  

EDEN: legígéretesebben fejlődő ökoturisztikai 
desztináció – döntőbe jutása 

2010. 

EDEN: legígéretesebben fejlődő vízi turisztikai 
desztináció – döntőbe jutása 

Dél-Dunántúl Turizmusáért Díj elnyerése 

KEOP: gyermeklovas találkozó elnyerése 

Leader: tematikus útvonalak létrehozása 

 



              Az elmúlt évek elismerései, 
elnyert pályázatai 

2011.  

EDEN: ‘Régi értékek – új funkciók’ témában I. 
helyezése 

Agrármarketing Centrum támogatása – ’Borudvar 
kialakítása a Fishing on Orfű fesztiválon’ 

Agrármarketing Centrum támogatása – ’I. Orfűi 
Borfesztivál megvalósítása’, mely az Orfűi Napok 
keretei között került megrendezésre 

 

 



             (Sárkány-) Kútba esett 
terveink 

 

Sárkánymítosz nyomában – Interaktív környezeti 
nevelés témapark Orfűn c. pályázat elkészítése 

 

Pályázat beadásra került 2010-ben -> először 
befogadták, majd visszavonták a pályázatot 

 

 



           (Sárkány-) Kútba esett 
terveink 

 

Projekt elemei: 

• Ökoturisztikai Látogatóközpont 

• Sárkány-láp (sétaút, les, oktató-táblák, 
útbaigazító táblák elhelyezése) 

• Sárkány-hasadék (függő-híd, oktató – és 
tájékoztató táblák) 

• Orfű-tető, Kilátó , Sárkány-kút rendbetétele 

• Ökoház, Látogató-központ 

 



            Jelenlegi/jövőbeni tervek 

 

Elképzeléseket befolyásolják a pályázati kiírások! 

• TDM pályázat 

• IPA pályázat 

• TÁMOP pályázat 

• DDOP pályázat hivatásforgalmú kerékpárút 
építése 

• DDOP pályázat attrakciófejlesztésre 

• +egyebek 



TDM pályázat 

 

Futókapu, modern chipes mérőrendszerrel 

Felnőtt játszótér, Kneipp sétány 

Csónakok beszerzése 

Futótáblák kihelyezése 

Turistatáblák elkészítése 

Garantált programok szervezése 

Aktív-és öko turizmussal kapcsolatos 
rendezvények szervezése 



IPA pályázat 

 

Cél: Orfűn egy kerékpáros paradicsom létrehozása 

Tevékenységek:  

• Nyitott és fedett pályák megépítése 

• Szervízpontok és mosók kiépítése 

• Rendezvények szervezése 

• Kerékpárbarát szálláshelyek fejlesztése 

 



TÁMOP pályázat 

A TÁJ(ház) öröksége eleink nyomában – 
képzések az orfűi tájházban 

Cél: civil egyesületek képzési tevékenységének 
támogatása 

 

- Kézművesség 

- Képzőművészet 

- Építészet terén 



DDOP-s pályázatok 

 

Hivatásszerű kerékpárturizmus c. kiírás: 

• Orfű-Kovácsszénája közötti kerékpárút 
megépítése  

DE: a forrásokat átcsoportosították 

Attrakciófejlesztéses pályázat 

• „Malom a múltból, látogatóközpont a jövőből” 

Beadás: 2012. október 



Egyebek 

 

Sporttábor fejlesztése 

Vitorlástelep fejlesztése 

Rendezvények támogatása 

Gyalogos turizmus fejlesztése 

Nordic walking elképzelések 

Műfüves focipálya kihasználása 

Sportnapok, csapatépítő programok kidolgozása 



Köszönöm megtisztelő 

f igyelmüket!  

Viszontlátásra Orfűn!  


