
A Nagykanizsai Kilátó 

LÁTOGATÁSI SZABÁLYZATA 

 

A kilátót minden látogató kizárólag csak saját felelősségére veheti igénybe! 

A kilátóban egyidejűleg 50 fő tartózkodhat. Amennyiben a kilátóban tartózkodók száma 

eléri az 50 főt, a beléptető rendszer nem enged be újabb látogatót, akkor sem, ha érvényes 

jegye van, csak ha újra 50 fő alá csökken a létszám. Kérjük, hogy a belépőjegy 

megvásárlásakor vegye figyelembe a zárás időpontját és a bent tartózkodók számát.  

A belépőjegy ára: 500 Ft/fő, mely az jegyautomatán látható címletekkel készpénzzel, 

illetve PayPass-os bankártyával váltható meg. PayPass-szal egyszerre max. 9 belépőjegy 

vásárolható (PIN-kód nem adható meg). Áfás számla igénye esetén hívja: +36-93/500-200. 

30 fő feletti csoportok számára kedvezményes belépési lehetőséget biztosítunk előre 

egyeztetett időpontban (csak hétköznap!). Érdeklődni: +36-93/500-241.  

Kiskorú vagy gondozásra szoruló személy a kilátót csak felnőtt kísérővel együtt látogathatja! 

Szélsőséges időjárási körülmények között (viharos szél, zivatar, villámlás, havas, jeges 

időszakok) a kilátó látogatása az Ön érdekében tilos és életveszélyes! 

Kérjük, a kilátó használatáról személyes fizikai állóképességét és egészségi állapotát felmérve, 

értékelve döntsön!  

A kilátóba lépés előtt ruházatát és csomagját szíveskedjék ellenőrizni és az azon kívülről 

elhelyezett tárgyakat leesésbiztosan rögzítse!  

Kérjük, hogy a kilátóban balesetmentes járást biztosító, a rátapadt szennyeződésektől (sár, 

kavicsok) gondosan megtisztított lábbelit viseljen! Kérjük, hogy a kilátó tisztasága érdekében 

használja az épület előtt található sárlehúzó rácsot!  

A lépcső használata során csak a legindokoltabb esetben nézzen felfelé, hogy ne kerüljenek a 

szemébe lehulló idegen anyagok!  

Az időjárás miatt esetlegesen csúszóssá vált járófelülethez alkalmazkodni szíveskedjen!  

Tilos a korlát peremére felállni, a korlátokon áthajolni, saját és mások testi épségét 

veszélyeztető extrém sportot végezni!  

Tilos a kilátó teraszáról bármit kidobni, vagy kiönteni!  

Kérjük, hogy hulladékát ne hagyja az erdőben! Kérjük, hogy a kilátó felkeresése során az erdő 

látogatásának szabályait is szíveskedjen betartani! 

A kilátó egész területén tilos dohányozni! 



Tilos a kilátóba házi állatot felvinni!  

Tilos a kilátó forgókapujának működtetését bármilyen módon akadályozni! 

A kilátó és környezete kamerával megfigyelt és riasztóval ellátott terület.  

A kilátóval kapcsolatos bármilyen rendellenesség esetén a bejelentést az alábbi 

telefonszámokra kérjük megtenni: hétköznap: +36-93/500-200, hétvégén: +36-30/3538949.  

Segélyhívó számok: 

mentők: 104 

tűzoltóság: 105 

rendőrség: 107 

segélyhívó központ: 112 

A kilátó üzemeltetője a ZALAERDŐ Zrt. (Cím: 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6. Telefon: 

+36-93/500-200) 

Nyitva tartás: 

Március 1-jétől március 31-ig a hét minden napján 9.00–18.00 óráig. 

Április 1-jétől augusztus 31-ig a hét minden napján 9.00–20.00 óráig. 

Szeptember 1-jétől október 31-ig a hét minden napján 9.00–18.00 óráig. 

November 1-jétől február 28-ig a hét minden napján 10.00–16.00 óráig. 

Zárás után a beléptető rendszer nem enged be újabb látogatót, csak a bent lévők 

kijutását biztosítja! 

 

Köszönjük együttműködését, szép napot kívánunk! 

ZALAERDŐ Zrt. 

 

 


