
  Krisna-völgy ajánló 2017



EURÓPÁBAN EGYEDÜLÁLLÓ INDIAI 
KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS BIOFARM

VALLÁS, 
KULTÚRA

Krisna-völgy hivatalos elnevezése: Indiai Kulturális Központ és Biofarm 
Aki saját szemével látja létesítményeit, érezheti lelki békéjét és észreveheti, hogy 
Krisna-völgy valójában ennél jóval több. 1993-ban azzal a céllal alapítottuk meg, 
hogy bemutassuk és népszerűsítsük az ősi hindu-vaisnava kultúra értékeit. 
Mit jelent ez a valóságban? 
A tehénvédelmet, valamint az önellátó, vegetáriánus, természetes és isten-
központú életmódot. Krisna-vögy India kapuja Európa szívében, mely 
a látogatókat arra inspirálja, hogy elmélyüljenek India Időtlen tanításaiban, 
és gazdag lelki kultúrájában.

A Krisna-tudat nem csupán egy vallás, hanem életforma, kultúra is, mely me� elenik 
az életünk minden területén, mint például étkezés, oktatás, zene, tánc, meditáció. 
Fontos missziónknak tekintjük, hogy a megszerzett tudást ne csak birtokoljuk, hanem 
tovább is adjuk, szóljon az akár a környezettudatos szemléletről, az önismeretről, vagy 
a tudatos életvitelről. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy aktívan segítsük nehéz 
sorsú embertársainkat, ezt célozzák jól ismert, kiterjedt ételosztásink.

A Krisna-tudat a hinduizmus legősibb 
és legismertebb irányzata, mely Indiából 
ered. Fő szentírásunk a Bhagavad-gita. 
Nyugaton az 1960-as évek közepétől 
vált ismertté a monoteista Krisna-hit. 
Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada (1896-1997) 1966-ban 
alapította meg a Krisna-tudatú Hívők 
Nemzetközi Közösségét (ISKCON) 
az Egyesült Államokban.



SZEZONÁLIS 
PROGRAMOK

INTERAKTÍV 
PROGRAMOK 
március, április, május, 
szeptember, október hónapokban
A nagy érdeklődésre tekintettel 
egyéni vendégeink részére is elérhetővé 
tesszük csoportos programjaink legkedveltebb műsorait. 
Ezáltal betekintést nyerhetnek az indiai zeneművészet, a hagyo-
mányos viseletek és a mantra-meditáció rejtelmeibe.
Minden szerdán 12:00 órai kezdettel: Lélek han� a, Zene varázsa
Minden szerdán 15:00 órai kezdettel: Kelet divatja

ÖKRÖS SZEKÉR TÚRA
június, július, augusztus
A recepciótól a templomig, 
vagy a templom körül, 
érintve a lakóövezetet is.

HENNAFESTÉS
június, július, augusztus - hétvégenként

KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÉS
május és szeptember között

ÉTTEREM
nyitva tartás: 11:30-17:30-ig, minden nap, 
május 1 – október  1. között
menü ára: 1500 Ft, gyermek adag: 900 Ft

AJÁNDÉKBOLT
Krisna-völgyi termékek, indiai füstölők, ruhák, ékszerek, 
természetes kencék, meditációs kellékek, faliszőnyegek, fém- és rézedények
nyitva tartás: 11:00-17:30-ig, minden nap, május 1 – október  1. között

szeptember, október hónapokban
A nagy érdeklődésre tekintettel 
egyéni vendégeink részére is elérhetővé 



PROGRAMKÍNÁLATUNK 
CSOPORTOK RÉSZÉRE 
Minden csoport program tartalmazza  a Szentély látogatást. Ebéd, illetve ételkóstoló 
külön rendelhető. Csoport programjainkról bővebben honlapunkon olvashat:
www.krisnavolgy.hu

CSOPORTOS PROGRAMOK MÁR 6 FŐTŐL! 

5+1 AKCIÓ 
A csoportos jegyvásárlás esetén a csoport 6. ta� a 90%-os kedvezménnyel válthatja 
meg belépőjegyét. Érdemes kihasználni az akciót, ugyanis csoportos programjaink 
2017-ben már 6 főtől kérhetők.

KULTÚR-KÓSTOLÓ
    • Isteni ízek - melegen ajánljuk keleti fűszerezésű csemegéinket
    • Kelet divatja – próbálja fel tükör előtt a díszes indiai öltözékeket
    • Lélek han� a – töltődjön fel a béke szigetén a meditáció által
    • Zene varázsa – tradicionális dallamok, lélekemelő zenei élmény

BARANGOLÁS 
KRISNA-VÖLGYBEN 

Krisna-völgyi körséta
Ökoiskola - Tehénvédelmi Központ - 
Biokertészet - Szentély

Öko tanösvény túra
Nádgyökérzónás víztisztító rendszer, 
megújuló energiaforrások, tehén-
védelem és ökrös munka, ökoiskola, 
fenntartható mezőgazdaság, 
biokertészet és szentély látogatás.



KRISNA-VÖLGY 
TÉRKÉPE 
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 1.  Recepció, parkoló 
2. Elefántos vendégház
3. Sri Prahlád Általános Iskola  
4. Tehénvédelmi központ
5. Játszótér
6. Bio kertészet
7. Indiai Szentély 
    (körbevezetés egész óránként),   
    étterem, ajándékbolt



KIEMELT 
RENDEZVÉNYEINK

LEGELSŐ LEGELTETÉS 
2017. április 15. 10:00-12:00
Tehenek a legelőn, zene, tánc, előadások

II. MAGYARORSZÁGI HENNA 
FESZTIVÁL ÉS INDIAI SZÉPSÉG NAP
2017. június 4. 10:00-17:00
Szépülj velünk! Szárik, hennafestés, kajal 
festés, hajfonás, egyéb programok, va-
lamint a természetes kencék és magyar 
kultúra alkotásainak vásárával.

JÚNIUSI VIRÁGÜNNEP
2017. június 17. 10:00-15:00
Virágkertészet megtekintése, virágfüzér, 
virágékszer készítése, virágfelajánlás a 
főoltárnál.

KRISNA SZÜLETÉSNAPJA
2017. augusztus 15. 10:00-21:00
Ének, zene, tánc, előadások, zenés kirán-
dulás Krisna-völgy különböző pontjaira, 
virágeső a szent folyóba.

FRISS KARELA ÉS OKRA NAP
2017. augusztus 19. 10:00-17:00
Kertészeti körbevezetés, karela mag 
vásár, karelás ételkülönlegességek.

BIO SÜTŐTÖK NAP
2017. október 14. 10:00-17:00
Sütőtökös ételkülönlegességek, sütemé-
nyek, művészien festett sütőtökök, kéz-
műves foglalkozások a gyermekeknek, 
felnőtteknek, játék és élménykavalkád.

ÉDESSÉGHEGY ÜNNEPE
2017. október 22. 10:00-15:00
Édesség, amerre a szem ellát! 
Ökrös szekér menet, zenés felvonulás, 
tehenek etetése, édességkóstoló…

XXII. KRISNA-VÖLGYI BÚCSÚ
3 NAPOS CSALÁDI ÉLMÉNYFESZTIVÁL
2017. július 21-23. 9:00-20:00

Ízelítő a programokból:
- 800 m2-es étteremsátor, tandori sütés, 
  (indiai, magyaros és olaszos ízvilág)
- Boci simogató, pónilovaglás, további gyermek programok
- Kézműves termékek, helyi piac, dísznövény és frangipáni virág vásár 
- Nagyszínpadon zenés, táncos programok, indiai esküvő és harci bemutatók 
- Interaktív helyszínek: íjászat, kérdezz-felelek sátor, szépségsziget, stb.  
- Öko porta, kisvasút, ökrös szekerezés
   Bővebben: www.bucsu.krisnavolgy.hu



INFORMÁCIÓK 
KRISNA-VÖLGYRŐL 

Hiteles tudás és praktikus, 
alkalmazható technikák. 
Stresszkezelés, személyiségfejlesztés, 
jóga, ájurvéda, reinkarnáció, karma, 
környezetvédelem, mantra-mediáció, 
motivációs témakörökben. 

Ezen kívül várunk hétvégi, egyhetes 
önismereti és önkéntes képzéseinkre is.

További információk: 
www.tanfolyamok.krisnavolgy.hu

TANFOLYAMOK

Hiteles tudás és praktikus, 
alkalmazható technikák. 
Stresszkezelés, személyiségfejlesztés, 
jóga, ájurvéda, reinkarnáció, karma, 
környezetvédelem, mantra-mediáció, 
motivációs témakörökben. 

Ezen kívül várunk hétvégi, egyhetes 
önismereti és önkéntes képzéseinkre is.

További információk: 
www.tanfolyamok.krisnavolgy.hu

A biofarm 280 hektáros területén a következő 
nagyobb egységek találhatók:

BOTANIKUS KERT
Legelők, erdők, mocsarak, vizek fás társulások, 
szent kertek. Számos madár- és állatfaj mely 
újra otthonra lelt Krisna-völgyben.

KERTÉSZET
Közel 5 hektáron található a bio gyümölcsészet, 
zöldség- és virágkert, 3 hajós pince, egyedülálló magbank. 
Különleges növényeink az okra és a karela.

TEHÉNVÉDELMI KÖZPONT
Öt tehénfajta és azok keverékei találhatók meg 
központunkban: magyar tarka, magyar szürke, 
tiroli borzderes, svájci barna és zebu. Vendégeink 
kedvence a tehénovi, érdekesség a tehén 
nyugdíjasotthon. 80 hektár legelő tartozik hozzá.

MEZŐGAZDASÁG
32 hektáron folytatjuk biogazdálkodásunkat. 
Az ökörerővel megművelt földeken vegyszerek helyett 
tehéntrágyát használunk. Termesztett gabonáink: 
búza, tönköly, hajdina, árpa, rozs, amaránt, stb.



FONTOS TUDNIVALÓK,
HÁZIREND

EGYÜTTMŰKÖDŐ 
PARTNEREINK

Látnivalók környékünkönKrisna-völgy megalapítása óta arra törekszünk, hogy vendégeinkkel megismertessük az ősi 
indiai kultúra hagyományaira épülő környezettudatos életmód modelljét. Az alábbiakban 
minden olyan információt igyekeztünk összegyűjteni, amelyek segítenek Önnek, hogy itt 
tartózkodása alatt a lehető legkényelmesebben és legotthonosabban érezze magát.

Házirend 
Krisna-völgy lakói a mindennapjaikban is a természetközeli, tiszta életmódot követik. Látogatóinkat is erre 
bíztatjuk, s kérjük szépen, ezt vegyék fi gyelembe ittlétük alatt.

• Kérjük, tartózkodjanak a dohányzástól, az alkohol, és más kábító, mámorító hatású szerek fogyasztásától!

• Krisna-völgy egész területén tilos a hús-, hal- és tojáskészítmények behozatala és fogyasztása.

• Kérjük, hogy öltözékükkel alkalmazkodjanak a helyi szokásokhoz; vallási és erkölcsi normáinkat fi gyelembe  
véve ruházatuk megfelelően takarja a testet. A hölgyek ne viseljenek mély dekoltázsú ruhát, miniszoknyát - 
szükség esetén a templom épületében, a szentély látogatásához biztosítunk szoknyát, vállkendőt. A férfi ak 
kellőképpen fedjék be felsőtestüket! 

• Kutyát, vagy más háziállatot ne hozzanak be Krisna-völgy területére, mivel a természetes élővilág megmen-
tésén, visszatelepítésén dolgozunk. Látogatásuk ideje alatt kedvenceik a recepció épületénél várhatják meg 
Önöket. Ivóvizet biztosítunk számukra. 

• Kérjük, hogy az itt lakók nyugalma érdekében ne látogassák a lakóövezetet. Az érintett területeken táblákkal 
hívjuk fel erre a fi gyelmet.

• A főépületben levő szentélyt óránként induló körbevezetéssel tekinthetik meg.

• Kérjük, ne lépjenek be cipővel a templom épületébe! Igény szerint használhatnak vendégpapucsokat, 
amelyek a főbejárat mellett találhatók.

• A parkolás ingyenes (kivéve a Búcsú ideje alatt).

www.desedaegyesulet.hu www.szennai.skanzen.huwww.igal.hu

www.szarvasfarm.ke.hu

www.viragfurdo.hu

www.szaszendre.comwww.szaszendre.com www.meteor-kaposvar.hu www.katicatanya.hu

www.meistro.hu  www.tourinformkaposvar.hu



 INFORMÁCIÓK
NYITVA TARTÁS 
Nyitva tartás: egész évben, naponta 10-17 óráig

ELÉRHETŐSÉGEINK 
8699 Somogyvámos Fő u. 38.
telefon: (30) 436 3900
info@krisnavolgy.hu
www.krisnavolgy.hu, www.bucsu.krisnavolgy.hu

BELÉPŐJEGY ÁRAK 
Felnőtt: 1 490 Ft/fő, Gyermek 990 Ft/fő (6 éves korig ingyenes)
Csoportos programok jegyárai honlapunkon elérhetőek

SZÁLLÁSHELYEK
Radhe Resort és Syam Meditációs és Wellnes központ
www.radheresort.hu, info.radheresort@gmail.com, (20) 411-9199

Falusi vendégházak: (30) 212-70-17; 

Krisna-völgyi Zarándokházak: (30) 455-6570
http://navavrajadhama.hu/hu/elefantos-vendeghaz

Kempingezési lehetőség Somogyváron: (20) 618-8259

KÖSZÖNJÜK, HOGY ELLÁTOGATNAK HOZZÁNK! 
Hálásak vagyunk, hogy sokan segítik tevékenységeinket adományaikkal, önkéntes szolgálataikkal. 

Kérjük, fogadják sok szeretettel tőlünk az alábbi mantrát, mely segít harmóniát teremteni szívünkben 
és elménkben. Ez a hangsor a legédesebb lelki táplálék, kis sziget a rohanó hétköznapokban. 
Pár percnyi kikapcsolódás, melyet bárhol, 
bármikor alkalmazhatunk! HARÉ KRISNA HARÉ KRISNA 

KRISNA KRISNA HARÉ HARÉ
HARÉ RÁMA HARÉ RÁMA 
RÁMA RÁMA HARÉ HARÉ


