Projekt címe: „Termáltó és Ökopart”
(NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005)

Projekt leírása:
Zalakaros Város Önkormányzata a Nyugat-dunántúli Operatív Program
Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése tárgyú felhívás keretében
280 000 000 Ft támogatásban részesült. Az Önkormányzat Termáltó és Ökopart
létesítését tűzte ki céljául, mely sok érdekes attrakcióval várná a Zalakarosra
látogató vendégeket.
A Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázat keretén belül
megvalósítani kívánt projekt célja, a zalakarosi gyógyfürdőkínálathoz kiegészítő
attrakció kialakítása. Projekt keretében tervezett Ökopark létrehozásának legfőbb
célja, hogy szélesítse a település turisztikai kínálatát.
Ennek eredményeként Zalakaroson a gyógyturizmus mellett jelentős méretű és
összetettségű kiegészítő program valósul meg.
A tervezett mesterséges tó közvetlenül a Fő tér vonulatából, a Dísz térről indított
sétányon végighaladva közelíthető meg. A sétány a Fürdőtől leválasztott területen
vezet keresztül, attól magasabb színvonalú építészeti eszközökkel lehatárolva. A
sétány a koros platánok alatt vezet, egyik oldalán a Fürdő területével, másik oldalán a
rekreációs és kondicionáló park területével. A mesterséges tó teljes egészében
körüljárható és megközelíthető, legnagyobb részben a Fürdő területétől függetlenül,
közforgalom számára megnyitott módon.
szabadidő eltöltő létesítményhez parkoló is tartozik, mely parkolóból a sétányon
keresztül a gyalogosok azonnal a város központi területét képesek elérni.
Zalakaros Fürdőváros, mely a feltörő termálvíz, mint erőforrás felhasználásával
képez gazdasági erőt a térségben.
Az ide érkezők megfigyelhetik a termálvizű tavat és a körülötte lévő parton
kialakított tematikus pontokat, végigjárhatják a Termáltó és Ökopart látnivalóit.
Megismerkedhetnek a természet hangjaival a Hangok Pavilonjában, különböző
kőzeteket kereshetnek meg a Labirintusban, a föld forgását – a nap mozgását és a
hozzá kapcsolódó folyamatosan változó fényeket tanulmányozhatják a Fények
meditációs terében, megismerhetik a védett, a területen őshonos növényeket a
Tanösvényeken (lábakra állított fa pallójárdák), a legkisebbek a Meseparkban
játszhatnak a terület regényekből, mesékből is ismert állatvilágával.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Zalakaros Város Önkormányzata 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6.
Projekt tervezett összköltsége: 387.639.996,- Ft
Támogatás mértéke:

280.000.000,- Ft

