Isten hozta, kedves Vendég!
Welcome to Pálos Resort!

Ebben a mappában összegyűjtöttünk néhány olyan információt, látnivalót, melyet meleg
szívvel tudunk programként, látnivalóként ajánlani az itt töltött néhány nap kellemes és
hasznos eltöltéséhez.
Kérjük, tartsanak velünk!

In this booklet we persent you all useful information about us with interesting sights
and activities that we recommend with a warm heart, for a pleasant and useful time spent
here.

A szálláshely
Szálláshelyünk

gyógyfürdők

szomszédságában, az erdőszélen áll,
távol a városok és a forgalom zajától, 10
hektáros családi birtokunkon ZalacsányÖrvényeshegyen. 2013-ban 4 szobával
és 12 fős kapacitással indítottuk el
szálláshelyünket, 2022-től a népszerű és
egyedi Safari Lodge szálláshelyeinkkel együtt kapacitásunk 50 fősre nőtt. Szálláshelyünket
tradicionális magyaros, falusias hangulatban alakítottuk ki és berendezésében felhasználtuk a
helyi kézműves motívumokat.
A Pálos Resort 2018-ban és 2021-ben is bekerült a 28 legjobb európai szálláshely közé:
elnyertük az International Hospitality Awards díját a Best Etno Hotel és Best Country Hotel
kategóriákban.
Házaink történelmi jelentőségű területen fekszenek. Az 1200-as években itt épült fel a Pálos
Rend központi jelentőségű kolostora, mely egészen az 1600-as évekig virágzott.
4 db franciaágyas szobával, 3 db teraszos apartmannal valamint egyedi élményt nyújtó safari
szálláshelyekkel várjuk vendégeinket.
A safari szálláshelyek az afrikai szavannákon felállított szálláshelyek stílusát tükrözi mind
felépítésében, mind külső-belső stílusában.

The resort
Our accommodation is located next to spas, on the edge of the forest, away from the
noise of cities and traffic, on our 10-hectare family estate in Zalacsány-Örvényeshegy.
Pálos Resort was ranked among the 28 best hotels in Europe in 2018 and 2021: we won the
International Hospitality Awards in the Best Etno Hotel and Best Country Hotel category. We
designed our accommodation in traditional Hungarian, rural atmosphere and used local
handicraft motifs in its furnishings.
Our houses are located in an area of historical significance. In the 1200s, the central
monastery of the Pauline Order was built here, which flourished until the 1600s.
We are waiting for our guests with 4 double rooms, 3 apartments with terraces and safari
accommodation offering a unique experience.
The 4-room house and the apartments were designed in a traditional Hungarian, rural
atmosphere and used local handicraft motifs. Safari accommodations reflect the style of
accommodations set up in the African savannahs in both their design and exterior and interior
style.
---------------------

A területünk története
A Pálos Rend örményesi kolostora
Örvényeshegyen,

az

Örvényes-patak

völgye felett állt. Alapítója Kanizsai
Miklós tárnokmester. Története 1263-tól
követhető. A Szűz Mária tiszteletére
szentelt kolostor több monostor élén álló
rendház lett, 1576-ban pedig itt tartották a
rendi káptalant és választották meg a rend perjelét. A Kanizsai család kriptájában, az alapítót
itt helyezték örök nyugalomra. A hagyomány szerint Deák Ferenc szívesen pihent meg sétái
során a romoknál, az „örményesi csonka torony” tövében. A fennmaradt kőemlékek arra
utalnak, hogy igen gazdagon díszített, gótikus stílusú épület volt.
Régészeti kutatása 2017-ben kezdődött el. A Magyar Pálos Renddel együttműködésben
közösen hoztunk létre itt emlékhelyet, ahol évente szabadtéri szentmisét szervezünk.

The history of our area
The monastery of the Pauline Order stood on Örvényeshegy, above the valley of the
Örvényes stream. It was founded by Miklós Kanizsai, master master. Its history dates back to
1263. The monastery dedicated to the Virgin Mary became a convent headed by several
monasteries, and in 1576 the chapter of the order was kept here and the slash of the order was
chosen. In the crypt of the Kanizsa family, the founder was laid here forever. The surviving
stone monuments suggest that it was a very richly decorated Gothic-style building.
Its archaeological research began in 2017. In cooperation with the Hungarian Pauline Order,
we created a memorial here, where we organize an annual Mass.

---------------------

Dámszarvasok, alpakák és nanduk a birtokon
Szarvasaink minden este napnyugta előtt kijönnek
erdei pihenőhelyükről, hogy kedvenc csemegéiket
elfogyasszák. A legjobban az almának és körtének
örülnek, de a friss répát, karalábét, salátákat is
örömmel majszolják el, mindenki nagy örömére.
Alpakáink
és nanduink nem mindennapi kinézetükkel tarkítják a
birtok élővilágát. Kíváncsi természetűek ugyan, de a
látogatókat,

vendégeket

tisztes,

biztonságos

távolságból figyelik, szívesen eszegetik a répát, almát.
A fák között és a teraszokon napozóágyak, függőágyak segítenek a kényelmes pihenésben.
Az esti borkóstolgatást halk zene és a naplementével elcsendesülő végtelen madárének kíséri.

Fallow deers, alpacas and nandus on the estate
Our deer come out of their forest resting place every night before sunset to enjoy their
favorite treats. They enjoy apples and pears the most, but they also delight in fresh carrots,
turnips and salads, to everyone's delight.

Our alpacas and nandus colour the wildlife of the estate with their unusual appearance.
Although they are of a curious nature, they watch the visitors and guests from a far, safe
distance, they like to eat carrots and apples.

Sun loungers and hammocks between the trees and on the terraces help to relax. The evening
wine tasting is accompanied by soft music and endless bird songs at sunset.

---------------------

A reggeli

8-tól 10-ig szolgáljuk fel a házban a
földszinti

közösségi

apartmanokhoz

és

térben,

safarikhoz

az
pedig

vendégeink által 8 és 10 óra között
választott időpontban „ágyba” szállítjuk.
A

repertoárról

helyettünk

a

pedig

beszéljenek

következő

szavak

(welovebalaton.hu): "A szálláshoz jár reggeli, amely szigorúan kerüli a bolti gépsonkás, kis
dobozos lekváros vonalat. Helyette szó szerint a környék ízeit kapjuk házi alma- és szőlőlével,
a környékbeli gazdák által készített sajtokkal, kolbászokkal és helyben sütött pékáruval. A
mindenhol kapható joghurtnál és tojásrántottánál többet szeretnének adni, pontosan azért,
mert céljuk, hogy bemutassák vendégeiknek, mi mindent tud a helyi gasztronómia.”

The breakfast

We serve from 8 a.m. to 10 a.m. in the house in the common area on the ground floor,
and for the apartments and safaris at their terrace at the time chosen by our guests between 8
am and 10 am.
Let the following words speak for us in the repertoire (welovebalaton.hu): "The
accommodation comes with breakfast, which strictly avoids the in-store machine-packed,
small boxed jam line. Instead, we literally get the flavors of the area with homemade apple
and grape juice, cheeses, sausages and locally baked baked goods from the local farmers.
They want to give more than the ubiquitous yogurt and scrambled eggs, precisely because
their goal is to show their guests what local gastronomy knows. We can only choose from
several varieties of honey, which lands on the breakfast table of Pálos Vendégház thanks to
the bees of the neighbor. "
---------------------

Túrák

A természetet kedvelők számára ez a környék
igazi

Paradicsom.

A

közvetlen

környezetünkben több gyalogos és kerékpáros
túraútvonalat
követhető

jelöltünk
térképen,

kirándulóútvonalakat

ki
de

mobiltelefonon
a

térségi

prospektusokban

és

nyomtatott térképen is meg tudjuk mutatni.
Saját terep e-bike flottával rendelkezünk, az arra megfelelő időjárás esetén szervezünk
vezetett túrákat vendégeinknek, az eseményeket Facebook oldalunkon hirdetjük meg.
Kölcsönözhető MTB kerékpárjaink több méretben elérhetőek, a foglalhatóságuk, bérlésünk
kapcsán munkatársaink tudnak segíteni.

Ha sík, könnyű terepen, akár gyerekkekel

szeretnének kerékpár túrázni, akkor erre a Kis-Balaton kerékpárutat javasoljuk és a Kis
Balaton Háznál kölcsönözhető bicikliket (tőlünk 25-30 percre)
érkezéskor és ezt megelőzően is szívesen segítünk!

Programszervezésben,

Túraútvonalak Örvényeshegyen és környékén
Az alábbiakban a legkedveltebb, ajánlott túraútvonalainkat mutatjuk be Zalacsány
Örvényeshegyen és környékén. Az útvonalak térképe fotókkal letölthető oskostelefonokra és
túratérképes alkalmazásokban kitűnően használható a túraútvonalak megismeréséhez,
követéséhez. Az alábbi útvonalak nincsenek a természetben kijelölve, így az alkalmazás és az
online térkép használata javasolt. Androidos telefonokhoz és tabletekhez mi a Locus Maps
ingyenesen elérhető térképalkalmazás használatát javasoljuk, melyben a Magyar Turistatérkép
is megtalálható. Amennyiben a használattal kapcsolatban segítségre van szükségük, szívesen
segítünk. IOS telefonokra jelenleg mi fizetős alkalmazást ismerünk, de ennek az ára nem
jelentős hozzávetőleg 1.200 Ft.
1.Örvényeshegyi körtúra oda-vissza 2,9 km - 40 perces gyalogtúra (terepkerékpárral is
lehetséges)
A Pálos Vendégháztól kiindulva forduljon keleti irányba, és a villanyvezeték mellett a dombra
vezető úton induljon el a tetőre. Érdemes visszanézni közben a völgyre, a háttérben
kiemelkedik majd az Ekler család ligetfalvi kilátója. A tetőn forduljon balra majd hosszan kb.
1,5 km-en át haladjon északi irányba az úton. Közben az út jobb oldalán kitekintés nyílik a
Zala folyó völgyére, a zalacsányi golfpályára,a kehidai gyógyfürdőre, háttérben a keszthelyi
hegység, a zalaszántói sztúpa is látható. Később a távolban már felfedezhető lesz a Somló
hegy vulkanikus kalapja is. Az út a végén ketté ágazik, egyik része a dombról lefelé
folytatódik és Kehidára vezet, a balra kanyarodó részen pedig vissza tudunk fordulnia
völgybe. Végig balra tartva teljesen visszafordulunk dél felé, miközben ereszkedünk
fokozatosan az Örvényes patak völgyébe. Jobbra és a tetőn tartva itt lenne lehetőség Kallósra
kirándulni, melyet alább ismertetünk részletesen. Ahogy haladunk balra tartva lefelé völgybe,
mellettünk megjelennek újra Örvényeshegy első házai. 1-1,5 km séta után visszaérkezünk a
Pálos Vendégház elé.
2. Ligetfalva az Örvényes patakon át oda-vissza 3 km - 1 órás gyalogtúra
Kifejezetten nehezebb útvonal, kalandvágyóknak, mivel nincsen jelölés az erdőben, és a
tájékozódás is nehezebb, az út első szakaszán a magasabb aljnövényzet, az alacsony fák és
meredek patakpart is nehézséget okoz. Gumicsizma vagy vízálló bakancs viselete javasolt. A

Pálos Vendégház alatti rétről könnyen elérhető az Örvényes patak partja. Mivel itt a túlpart
kifejezetten meredek, érdemes a réten jobbra haladva egészen a volt kolostorig haladni, majd
onnan a 3 forrás alatt átkelni a patakon és az erdőben a tetőt megközelíteni. Mivel jelölés
nincsen az első tetőre vezető úton érdemes egyenesen a tetőt megcélozni, és ha szerencsésen
választottunk egy 20 perces séta után elérhetjük a ligetfalvi temetőt. Vonalvezetésnek
érdemes figyelni a villanyvezetéket, legkönnyebben természetesen ennek mentén érhető el
Ligetfalva, bár, az erdőben szebb és kalandosabb az út. Találkozhatunk vadakkal is,
elsősorban őzekkel, szarvasokkal.
3. Kallósdi kerektemplom 12,8 km oda-vissza 3,5 órás gyalogtúra (terepkerékpárral is
lehetséges)
Haladóknak, gyakorlott túrázóknak meg se kottyan ez a hosszabb gyönyörű zalai erdőkön és
dombok/völgyek között vezető túraútvonal. A cél a kallósdi Szent Anna-templom országosan
is jelentős műemlék, az Árpád-kori körtemplomok egyik jelentős képviselője. A körtemplom
az egyik legmisztikusabb épületforma, eredete több ezer évre nyúlik vissza. A középkorban a
világ mintájára a tökéletes templomot is kör alaprajzúnak képzelték, különösen, miután a
keresztes lovagok hírét hozták, hogy Jeruzsálemben is ilyen áll Krisztus sírja felett. A
Kárpátmedencében különösen sok kerektemplom áll, a legszebbek egyike a kallósdi templom.
Az útvonal első része megegyezik az örvényeshegyi körtúra első felével, majd a kehidai
elágazótól kell elindulni északi irányban tovább. Kisebb letéréssel a kehidai Deák-kút is
elérhető. Kerékpárkölcsönzés Kerékpárkölcsönzésre a legjobb javaslatunk a Kis-Balaton
Látogatóközpont. Hétfő kivételével minden nap nyitva vannak és megfizethető áron
biztosítanak kitűnő kerékpárokat, egy autóforgalomtól védett, emelkedőmentes, gyönyörű
természetvédelem alatt álló területen. Gyerekekkel is ideális túralehetőség.

Tours

For nature lovers, this area is a real paradise. In our immediate vicinity, we have
marked several hiking and cycling routes on a map that can be tracked on a mobile phone, but
we can also show the regional hiking routes in brochures and on a printed map.

We have our own off-road e-bike fleet, we organize guided tours for our guests in case of
suitable weather, we advertise the events on our Facebook page.

We are happy to help you organize your program, on arrival and before!
Hiking trails in and around Örvényeshegy
Below we present our most popular, recommended hiking routes in and around Zalacsány
Örvényeshegy. The route map can be downloaded with photos to smartphones and can be
used in hiking map applications to get to know and follow hiking routes. The following routes
are not marked in nature, so using the app and the online map is recommended. For Android
phones and tablets, we recommend using the free Locus Maps application, which also
includes the Hungarian Tourist Map. If you need help with your use, please contact us. At the
moment, we only know a paid application for iOS phones, the price of which is not significant
at approximately HUF 1,200.
1. Örvényeshegy round trip 2.9 km - 40 minutes walking tour (also possible by off-road bike)
Starting from the Pálos Resort, turn east and start on the road leading to the hill next to the
power line. In the meantime, it is worth looking back at the valley, in the background the
lookout tower of the Ekler family in Ligetfalva will stand out. On the roof, turn left and then
for approx. Head north on the road for 1.5 km. Meanwhile, on the right side of the road there
is a view of the valley of the river Zala, the golf course of Zalacsány, the spa of Kehida, in the
background you can also see the mountains of Keszthely and the stupa of Zalaszántó. Later,
the volcanic hat of Mount Somló will be discoverable in the distance. The road branches off at
the end, one part continues down the hill and leads to Kehida, and on the left turn we can turn
back into a valley. Keeping all the way to the left, we turn completely back south as we
gradually descend into the Valley of the Örvényes Creek. Keeping to the right and on the
roof, it would be possible to hike to Kallósd here, which is described in detail below. As we
head left down the valley, the first houses of Örvényeshegy reappear next to us. After a 1-1.5
km walk we return to the Pálos Resort.

2. Ligetfalva 3 km - 1 hour walking tour through the Örvényes stream

It is a particularly difficult route for adventurous people, as there is no signage in the woods
and it is also more difficult to find your way around, with higher undergrowth, low trees and a
steep creek on the first leg of the road. It is recommended to wear rubber boots or waterproof
boots. The shore of the Örvényes Creek is easily accessible from the meadow below Pálos
Vendégház. As the other side here is particularly steep, it is worth going to the right in the
meadow all the way to the former monastery, then crossing the creek under the 3 springs and
approaching the roof in the woods. Since there is no sign on the road leading to the first roof,
it is worth aiming straight for the roof, and if we have chosen it for a 20-minute walk, we can
reach the cemetery in Ligetfalva. It is worth paying attention to the electricity line, of course
Ligetfalva is the easiest way to reach it, although the road in the forest is more beautiful and
adventurous. We can also meet games, especially roes and deers.
3. Kallósd round church 12.8 km round trip 3.5-hour walk (also possible by off-road bike)

For advanced and experienced hikers, this is the longest hiking trail in the beautiful forests of
Zala and between hills / valleys. The goal is the church of St. Anne in Kallósd, which is a
nationally significant monument, and one of the significant representatives of the Árpádian
round churches. The round church is one of the most mystical forms of building, dating back
thousands of years. In the Middle Ages, following the example of the world, the perfect
temple was also thought of as having a circular floor plan, especially after the news of the
Crusaders that the tomb of Christ stood in Jerusalem. There are especially many round
churches in the Carpathian Basin, one of the most beautiful being the church in Kallósd.

Bicycle rental
We have MTB bikes in several sizes available for rent. Our best recommendation for bicycle
rental near secenic and easy asphalt bike road is the Kis-Balaton Visitor Center. They provide
excellent bikes at an affordable price, in a car-protected, ascending, beautiful nature reserve.

Rendezvényeink

Az erdőszéli szabadtéri színpadunk ötlete
már 2010-ben még a nagyobb szálláshely
kivitelezési munkák megindítása előtt
megszületett. Sőt, már a helye is megvolt,
még mielőtt bármi más épült volna itt.
2010

nyarán

volt

szerencsénk

családunkkal részt venni Toscanában egy különleges koncerten. Pontosabban annak
főpróbáján, ami így kötetlensége okán még adott egy egyedi és megismételhetetlen
hangulatot. A szántóföldekkel borított toszkán dombok között Lajaticoban Andrea Bocelli és
barátai egy egyedi atmoszférájú színpadot építettek, itt hozták létre a Teatro del Silenzio-t. A
színpadhoz közel 15 percen át kellett autózni a földutakon, környezetében semmilyen épített
környezet, infrastruktúra, csak a természet és csend. Meghatározó élmény volt és nagy
ösztökélést adott.
Eltelt pár év és eljött a megfelelő pillanat, Így jött létre aztán 2016-ban a zalai dombok között
is egy nagyszínpad, mögötte hatalmas erdőkkel, amit 2017 májusában a Magyar Pálos
Renddel avattunk fel. Célunk az volt, hogy a környezethez méltó egyedi, színvonalas
kulturális eseményeket vonzzunk ide.
2017 őszén megismerkedtünk a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvánnyal és azonnal
elindult egy közös gondolkodás, amiből villámgyorsan kész program kerekedett. Megszületett
és elindult útjára az Örvényeshegy Piknik, ami egy családias, egyedi hangulatú összművészeti
fesztivál. Minden év május végén 3 napon át megtörjük az itt egész évben honoló csendet. A
birtok átalakul és 3 színpadon megtölti az irodalom, zene, színház és gyerekjátékok. 2018ban a világ egyik legjobb gitárosa, a Grammy díjas Al Di Meola nyitotta meg a programokat,
2019-ben pedig az olasz Barry White-nak titulált Mario Biondi varázsolta el közönségünket,
egyedi, különleges és megismételhetelen élményt szerezve azoknak a szerencséseknek, akik
itt lehettek.

A nyári hónapokban szervezünk kisebb akusztikus koncerteket, borkóstolóval, tapas
falatokkal, és néhány alkalommal kertmozit is szoktunk szervezni. A több méteres óriás
vásznat az erdei nagyszínpadunknál állítjuk fel, a filmeket plédről, nyugágyakról, a csillagos
ég alatt nézzük. Aktuális programjainkat Facebook oldalunkon hirdetjük meg.

Our events
The idea for our outdoor stage on the edge of the forest was born in 2010, even before
the start of the construction of the larger accommodation. In fact, it already had a place before
anything else was built here.

In the summer of 2010 we had the good fortune with our family to attend a special concert in
Tuscany. More precisely, on the rehearsal of what thus gave it a unique and unrepeatable
atmosphere due to its non-binding nature. Between the Tuscan hills covered with fields,
Andrea Bocelli and his friends built a stage in Lajatico with a unique atmosphere, where the
Teatro del Silenzio was created. We had to drive on the dirt roads for almost 15 minutes to the
stage, no built environment, infrastructure, only nature and silence. It was a defining
experience and a great encouragement.

A couple of years passed and the right moment came. So in 2016 a big stage was created
between the hills of Zala, with huge forests behind it, which we inaugurated in May 2017 with
the Hungarian Pálos Order. Our goal was to attract unique, high-quality cultural events
worthy of the environment.

In the autumn of 2017, we got acquainted with the Arts for Rural Development Foundation
and a joint thinking started immediately, from which a program was completed in a flash. A
new festival, Örvényeshegy Picnic was born and set off, which is a family-friendly festival
with a unique atmosphere. Every year at the end of May, we break the silence that lasts all
year round for 3 days. The estate is transformed and filled with 3 stages of literature, music,
theater and children’s games. In 2018, one of the best guitarists in the world, Grammy Award
winner Al Di Meola, opened the programs, and in 2019, Mario Biondi, titled Italian Barry
White, enchanted our audience, providing a unique, special and unrepeatable experience.

In the summer months we organize smaller acoustic concerts with wine tastings, tapas snacks
and a few times we also organize garden cinemas. The several-meter giant canvas will be
erected at our large forest stage, and we will watch the films on a blanket and deckchairs
under the starry sky. We advertise our current programs on our Facebook page.

Programlehetőségek
A következőkben szeretnénk néhány lehetőséget bemutatni, kedvet adni az élménydús
nyaraláshoz. A látnivalókat az elérésükhöz megtett út hossza szempontjából csoportokra
bontottuk, így könnyebb az eligazodás és a nap megtervezése.

Program options

In the following, we would like to present some possibilities and encourage you to have
an adventurous holiday. The sights have been grouped according to the length of the journey
to reach them, making it easier to find your way around and plan your day.
At the end of each sight we have collected the websites of the sights so that you can easily
browse and get informatio.. You just have to type in the Hungarian name of the website and
mainly at the right top of the page you can choose the right language. For those sights that
doesn’t have a webpage or foreign language versions on the website, we have written
here some information in English.

8-15 perces autóút / 8-15 minutes by car
1. Zala Springs Golf Resort
A Zala Springs Golf Resort Hévíz és a Balaton
közvetlen

szomszédságában,

minden

igényt

kielégítő kényelemmel, elegáns luxussal várja
nem csak a golf sport szerelmeseit, hanem
mindazokat,

akik

értékelik

a

kiemelkedő

minőséget, kifinomult designt és színvonalas
szolgáltatásokat. A klubházban működő exkluzív
Zala Springs Golf Bistro kiemelkedő kulináris élményt nyújt a látogatóknak. A klubház
szolgáltatásai közé tartozik a céges rendezvények, borestek és egyedi esküvők lebonyolítása.
Kapcsolat (Tee-time foglalás) / Contact (Tee-time booking) +36-20/403-4960
Honlap / website: zalasprings.hu

2. Kehidakustány
Kehida Termálfürdő / Kehida Thermal Bath
A

hazai

gyógyfürdők

kalcium-magnézium

között

kimagasló

hidrogén-karbonátos

minősítésű gyógyvíz igazi rekreációt nyújt a
vendégeknek. Szabad téren egy gyógyvizes
ülőmedence és egy úszómedence, a fedett
élményfürdőben

egy

súlyfürdős,

nyakzuhanyos gyógymedence (mozgássérültek
részére beemelő készülékkel) és egy 36-38 fokos ülőmedence biztosítja a vendégek nyugodt
kikapcsolódását. A Kehida Termál Gyógy-és Élményfürdő 2.400 m² vízfelülettel, mediterrán
belső terekkel, 13 medencével, 94 méteres óriáscsúszdával, kinti kamikaze csúszdákkal,
szabadtéri

34-36

°C

fokos

meleg

vizes-

és

gyógymedencékkel,

pezsgőszigettel,

sodrómedencével, gyermekpancsolóval, pool bárral, szaunavilággal és még sok egyéb csábító
élményelemmel várja kedves hotel- és fürdőző vendégeit.
Kapcsolat / contact: +36 83/ 534 500
Honlap / website: kehidatermal.hu

Deák Ferenc kúria / Deák Ferenc mansion
Deák Ferenc 1808-tól 1854-ig élt az épületben, a
kiállítás Deák életpályáját hivatott bemutatni. A
kúria teljes, külső-belső felújítása Deák Ferenc
születésének 200. évfordulójára, 2003-ra készült el.
Az épület keleti szárnyában, mely a földesúr
lakrésze volt, ekkor nyílt meg a Deák Ferenc
alakját,

életútját,

máig

érvényes

gondolatait

bemutató "A haza bölcse, Zala büszkesége" című
állandó kiállítás.
Honlap / website: kehidakustanytdm.hu

Deák-kút / Deák fountain
Deák nagyon szerette a természetet. Sok időt töltött kehidai
birtokán. A legenda szerint gyakran üldögélt a Deák-kutat
körbeölelő fák alatt gondolataiba mélyedve. A radiesztéziai
mérések tanúsága szerint itt jótékony hatású földsugárzás
uralkodik – a föld mélyén Szt. György vonal húzódik.
Megközelítése: Kehidakustányból a Kúria úton kell
elindulni. A hegyi úton táblák jelzik a Deák kút lelőhelyét.
Honlap/website: kehidakustanytdm.hu

Tájház / Traditional house and cultural yard
Kehidakustány kustányi falurészen található az 1900-as
években épült paraszti ház, melyben állandó helytörténeti
kiállítás található. A kialakított tájház legfőbb célja a vidéki
élet bemutatása, a magyar identitástudat erősítése.
Honlap/website: kehidakustanytdm.hu

Romtemplom / Ruins of a gothic church
A gótikus templom a falu külterületén, a Zala parti erdőben áll. A
téglafalazatú templomot a 14. században emelték. Ma már csak
nyugati homlokzatának egy része, valamint az északi és a déli fal
egy-egy kis szakasza áll. A nyugati falon barokk és középkori
boltozat maradványai vehetők ki. A török időkben erősen
megrongált templomot a 18.században helyreállították,majd a
19.században pusztulásnak indult.
Honlap/website: kehidakustanytdm.hu

3. Kallósd - Szent Anna Kerektemplom
Kallósd – St. Anne’s rounded church
A kallósdi Szent Anna-templom országosan is jelentős
műemlék, az Árpád-kori kerektemplomok egyik jelentős
képviselője. Minden évben számos turista keresi fel
miatta a Zala egyik mellékvölgyében megbújó, száznál is
kevesebb

lakosú

falut.

Érdekessége,

hogy

kívül

féloszlopok tagolják, belsejében pedig hat csúcsíves
ülőfülke van.
Honlap/website: https://kehidakustanytdm.hu/en

4. Zalacsányi horgásztó / Zalacsány fishing pond
A zalacsányi körforgalom Zalaegerszeg felé kivezető
szakaszán helyezkedik el a szabadidő központ, 27
Hektáros területen 13 hektár vízfelülettel.
A Zalacsányi-tó, köszönhetően az intenzív telepítésnek,
igen népszerű a horgászok körében, ahol rekord méretű,
kapitális halak kifogására nyílik lehetőség. Turisták
számára a tó mentén található a Körtvélyesi Tanösvény.

At the roundabout at Zalacsány you have to head towards Zalaegerszeg and after
400meters the leisure center is located on the left hand site on an area of 27 hectares with a
water surface of 13 hectares.
Thanks to the intensive fish farming, Lake Zalacsány is very popular among anglers, where it
is possible to catch capital fish of record size. For tourists, there is the Körtvélyesi
Educational Trail along the lake.
Kapcsolat: +36-30/945-4432

5. Béke Stupa – Zalaszántó / Peace Stupa - Zalaszántó
A

magyarországi

Szentély

Buddhista

Alapítvány

Béke-

elnökének,

Tiszteletreméltó Bop Jon (Sunim) koreai
buddhista
kezdeményezésére

szerzetesnek
jött

létre

a
ez

a

szentély, amelyhez jelentős segítséget
nyújtottak a tibeti buddhista szerzetesek.
A 316 méter magas Világosvár hegyről
néz a Balatonra a zalaszántói Béke Sztúpa, mely 30 méter magas és 24 méter széles. Ez
Európa egyik legnagyobb sztúpája.
Buddha tanításai, ereklyéi és egy 24 méteres életfa található a Sztúpa belsejében.

At the initiative of the President of the Buddhist Peace Shrine Foundation of Hungary,
the Reverend Korean Buddhist monk Bop Jon (Sunim), this shrine was established with the
significant assistance of Tibetan Buddhist monks.
The Peace Stupa in Zalaszántó, which is 30 meters high and 24 meters wide, overlooks Lake
Balaton from the 316-meter-high Világosvár hill. It is one of the largest stupas in Europe.
There are Buddha’s teachings, relics and a 24-meter tree of life inside the Stupa.
Kapcsolat: +36 30 143 9460
Honlap: bekestupa.hu

18-30 perces autóút / 18-30 minutes by car
1. Hévíz

Ha Hévíz, akkor a gyógyító elemek közül mi mást is lehetne az első helyen említeni, mint a
termáltóban való fürdőzést. a Hévízi-tó vagy Hévízi-gyógytó 4,44 ha kiterjedésével és az őt
körülvevő 50 ha területű véderdővel Európa legnagyobb gyógyító erejű melegvizes tava. Ez a
tó különleges képződmény, hiszen ellentétben a többi melegvizes tóval, melyek általában
vulkanikus eredetű helyeken, agyag- vagy sziklatalajban vannak, a Hévízi-tó tőzegmedrű
forrástó. A Keszthelyi-fennsík nyugati lejtője mentén, a Hévízi-völgyben található, Hévíz
városa mellett. A víz lágy, selymes simogatása és a lebegés érzése, a ringatózó lótuszok, a víz
gyógyító illata, a fák zöldellő lombkoronája nyugtatja az idegrendszert, s együttesen a
gyógyulás pszichikai elemét jelentik. A hévízi gyógyhatások kiinduló alapja tehát a
fürdőkúra, de emellett több olyan egyedi gyógyterápiás kezelést is ki kell emelni, mint például
az iszappakolás, a híres súlyfürdő, a gyógymasszázsok, valamint az ivókúra.
Ebben a kis ékszerdoboznak beillő városban
természetesen nemcsak gyógyulni lehet, hanem
csodás hely arra, hogy megőrizzük testünk aktív
fizikai

állapotát,

erősítsük

szellemi

frissességünket, valamint megtaláljuk a lelki
harmóniát, a nyugalmat (még ha csak pár napra
is...). A számos kulturális program, borfesztivál
mellett az aktív mozgásprogramok, mint például a nordic walking séták, kerékpártúrák, séta a
városban, a tó melletti kifolyónál vagy az egregyi borozósorra, mind-mind a feltöltődést
segítik.

Téli időszakban érdekes élményt nyújt a Hévízpatakon az evezés a virágzó tündérrózsák között.
Nagyon kellemes és nem megerőltető program
leevezni. Már a vízre szállás is kalandos a
Hévízi-tó alatti zsilipnél, de ami utána jön, az
szép is és mulatságos is. Az út eleje vízben
gazdag, de később próbára teszi az evezősök
tudását a kisebb vízállás és a vízbe beérő ágak, törzsek kikerülése. A túra nem megerőltető, de
nem árt, ha ez evezősök között van olyan, aki ült már kenuban és volt a kezében evező.
December elejétől már kinyitja kapuit a hévízi
jégpálya, a Széchenyi utca elején, a Termelői Piac
szomszédságában. A fedett sátorban kialakított pálya
különlegessége, hogy nem előre fagyasztott lapokból
alakítják ki, hanem a víz helyszíni lefagyasztásával
biztosítják a sima jég felületet.

Egregyi pincesor
Hévíz központjától úgy 1,5 kmre található a híres egregyi
pincesor. Kedves borospincék és
hangulatos
válogathatunk.

éttermek

közül

Mindenképpen

érdemes felkeresni a Római
pincét, ahonnan páratlan panoráma tárul a Balatonra és a környékre.
A pincesor másik jelentős étterme az Öreg Harang borozó. Az étlapon igazi különlegességek,
egyebek között szürke marhából, vízi bivalyból, mangalicából, gyöngytyúkból és nyúlból
készült ételek is vannak.
Hévíz és Keszthely között idilli zöld övezetben található a Vadaskert csárda, mely
természetesen vadhúsokból (szarvas, őz, vaddisznó, fácán és fürj) készült ételekkel várja a
vendégeket. A gyerekeknek jó szórakozást ígér az étterem mellett kialakított kicsi vadaspark
és játszótér.
Tourinform Iroda kapcsolat / Tourinform contact: +36-83/540-131
Honlap / website: heviz.hu

2. Keszthely

Keszthely 765 éves múltra visszatekintő település, a Balaton fővárosa. A város és közvetlen
szomszédságának természeti adottságai a Balaton partján fellelhető történelmi emlékekben, és
kulturális hagyományokban leggazdagabb településként ma is turisztikai, és szellemi központ.
A patinás városkép, a különböző korok történelmi
örökségének találkozása, a Balaton egyetlen korhűen
felújított szigetfürdője sajátos hangulatot kölcsönöz
Keszthelynek.
A város központjában lévő sétálóutcán hangulatos
éttermek, kávézók várják a vendégeket.
Az

ország

legigényesebben

helyreállított és berendezett
kastélya a Festetics-kastély. A
kastély Keszthely kiemelkedő
jelentőségű műemléke, ma az
egész épület múzeum. A város
minden évben több kulturális eseménynek ad helyet, amelyek egy részét a Festetics-kastély
dísztermében szervezik. A felújítás után az új múzeumépületben állandó vadászati múzeum
nyitotta meg kapuit. Az új épület tetőterében a történelmi modellvasút kiállításon Európa
egyik legnagyobb terepasztala látható.
A kastély parkjába a díszes főkapun juthatunk be. Az előkertet Festetics György gróf
mellékalakokkal kiegészített bronzszobra és egy nagy szökőkút díszíti. A sétányok ősöreg fák
között kanyarognak, köztük 400 éves is akad. A kastélykert hátsó traktusában áll a kocsiház
és istálló díszes épülete, amelyben a Hintómúzeumot találjuk. A kastély 500 éves

pincerendszerében 2005 óta helyet kap a Balatoni Borok Háza, amely borkóstolóval
egybekötött tárlatvezetést kínál.
A

Balaton

történetét

bemutató Balatoni Múzeum
jól mutatja a város kitüntetett
szerepét a Balaton partján. A
múzeum állandó kiállítása az
Aranyhíd.
kialakulásáról,

A

Balaton
állat-

és

növényvilágáról, a halászat és a hajózás történetéről, a balatoni fürdőéletről és a környék
várairól, ásatásairól is tájékozódhat a látogató. Az egykori fürdőruhadivatot, egy lángosos
bódé és egy tipikus hétvégi ház kialakításával a balatoni fürdőkultúra, a sport, a vendéglátás
és a hajózás huszadik századi történetét is bemutatja a tárlat. A múzeum család- és
gyermekbarát, míg a szülők a kiállításokat tekintik meg, addig a gyerekek sem unatkozhatnak.
A „Játékos Múzeum” program kínálatából: játszótér a múzeumudvaron, délelőttönként
Múzeumi Nyári Óvoda (Játszóház), valamint az egész Kultúrpalota területén kialakított
játszósarkok; érintőképernyős, interaktív játékok és múzeumpedagógiai foglalkozások is
várják a kicsiket.
A Kossuth és Georgikon utcák sarkán
található, az 1820-as években épült egykori
késő

barokk

magtárépületben

stílusú,

fa

gerendás

Nádler

József

helyi

vállalkozó 2007-ben alapította meg a Rádió
és Televízió Múzeumot, így július közepétől
közkinccsé

lett

a

600

darabos

gyűjteményének több mint fele. A látogatókat
a harmincas-negyvenes évtizedbe repítik a korabeli hanganyagok és zenék is.
Keszthely belvárosában több egyedülálló múzeum is várja az érdeklődőket: Népviseletes
babamúzeum (a Történelmi Magyarország 720 népviseletének bemutatása), Történelmi
Panoptikum (közel félszáz magyar király, fejedelem, hadvezér, költő és író megtévesztésig
hű viaszszobra), Csigaparlament (a Magyar Parlament 4,5 millió pannon-tengeri csiga
felhasználásával felépített hű mása), Vidor Játékmúzeum (a játékgyártás utóbbi száz évének
bemutatása), Matulárium (Fekete István emlékszobra, az író életét és a filmgyártás
kulisszatitkait bemutató kiállítás, valamint diorámatechnika segítségével megelevenedő, a

Kis-Balatont hűen megidéző panoptikum), Horrárium és kínzómúzeum (fél évezred
kínzásai a Középkortól az Újkorig,Távol-Kelettől Amerikáig viaszfigurák és képillusztrációk
segítségével), Középkori erotikus panoptikum (panoptikumi viaszfigurák által elevenednek
meg elődeink pajzán históriái), Nosztalgia Múzeum - Giccsmúzeum (letűnt idők
dizájncentere), Cadillac Múzeum (értékálló gyűjtemény a kiállított veterán autókból),
Marcipán Múzeum (mintegy 100, marcipánból készített díszmunkából álló kiállítás).
Tourinform kapcsolat / Tourinform contact: +36-83/314-144
Honlap / website: keszthely.hu

3. Rezi Vár / Rezi castle

A Balatontól északnyugati irányban, Rezi
település határában, a Keszthelyi-fennsík
egyik 427 méter magas sziklaormának
kiugró részét koronázzák meg Rezi várának
kőfalai. Szabadon és ingyenesen látogatható.
A rendbe hozott romok szívderítő látványt
nyújtanak, igaz a maradványok vad romantikája a rekonstrukcióval elveszett. A környékre
nyíló panoráma pazar, a várromok szerelmeseinek kötelező meglátogatni.

To the north-west of Lake Balaton, on the border of the settlement of Rezi, the
protruding part of one of the 427-meter-high cliffs of the Keszthely Plateau is crowned by the
stone walls of the castle of Rezi. It is free to visit. The tidy ruins provide a heartbreaking
sight, though the wild romance of the remains is lost with the reconstruction. The panorama of
the surroundings is magnificent, lovers of the castle ruins must visit.

4. Rezi Kaland- és Dinópark / Rezi Adventure and Dino Park
A park visszakalauzolja a látogatókat a 230 millió évvel ezelőtti időkre, amikor még az
őshüllők éltek. A dinoszauruszok kutatási munkák eredményeit figyelembe véve készültek el.

Életnagyságukkal, hangjukkal, mozgásukkal próbálják
visszaadni

a

természet

lenyűgöző

egykori

teremtményeinek varázsát.

The park takes visitors back to 230 million years
ago, when reptiles were still alive. The dinosaurs were
made taking into account the results of research work. With their life size, voice, movement,
they try to recreate the charm of nature’s stunning former creatures.
Kapcsolat / Contact: +36-83/555-025
Honlap / website: dinoparkrezi.hu

5. Zalaszentgrót
Zalaszentgrót, a Zala folyó völgyében
megbújó kis város a Nyugat-Dunántúlon,
ahol vidéki romantika, madárcsicsergés,
festői

szépségű

zalai

dombok,

vendégszerető emberek, helyi borok és
ételek várják a látogatóba érkezőket.
Pihenhetünk a termálfürdőben, amely idilli
fekvésével,

hamisíthatatlan

zalai

panorámájával különleges kikapcsolódási élményt jelent akár kevésbé jó idő esetén is. Az
aktív pihenésre vágyóknak indulhat a lovas túra, kerékpárra pattanhatunk, vagy folytathatjuk a
pincék bebarangolásával a napunkat.
Szent Gróth Termálfürdő /St.Groth Thermal Bath
A fürdő 2001-ben nyitotta meg kapuit a vendégek előtt, 2003-ban készült el a négy medencét
magába foglaló fedett épület, pihenési, felüdülési és szórakozási lehetőséget nyújtva minden
korosztály számára.
Jelenleg 4 fedett medence (egy ülő, úszó- és egy tanmedence, a gyermekeknek pancsoló), finn
szauna és gőzkamra valamint a külső rész nyitása után 4 szabadtéri (két ülőpados, egy úszó és
egy gyermekmedence) és egy csúszdás élménymedence várja a vendégeket.

Igazi különlegességként említhetők a két
részre

osztott,

fákkal

határolt

ülőmedencék, valamint az, hogy az úszni
vágyók is a termálforrásból nyert vízben
úszhatnak.
A teljes kikapcsolódást nem csak a
kellemes termálvíz, a festői környezet és a
tiszta levegő, hanem sportlétesítmények - teniszpályák, foci, és strandröplabda pálya,
játszótér- is elősegíti.

The spa opened its doors to guests in 2001, and the indoor building, which includes
four pools, was completed in 2003 to provide relaxation, recreation and entertainment for all
ages.
There are currently 4 indoor pools (one sitting, a swimming pool and a training pool, a
paddling pool for children), a Finnish sauna and a steam room, and 4 outdoor swimming pools
(two benches, a swimming pool and a children’s pool) and a slide experience pool.
A real special feature is the tree-lined seating pools, which are divided into two parts, and the
fact that those who want to swim can also swim in the water obtained from the thermal spring.
The complete relaxation is facilitated not only by the pleasant thermal water, the picturesque
environment and the clean air, but also by the sports facilities - tennis courts, football and
beach volleyball courts, and a playground.
Honlap / website: szentgrotfurdo.hu

Romtorony / Tower ruins
Az egykoron kolostorral egybeépített templom
eredetéről

nem

feltételezések
Templomosoké
időkben

sokat

léteznek,
lehetett.

védhetetlenné

tudunk,
miszerint
Miután
vált

csak
az

a

a

török

építményt

elhagyták a szerzetesek, pusztulásnak indult. A
leírások szerint azonban még az 1800-as évek
végén is állt mind a két tornya, a falai és a

boltozatok is, ekkor azonban gróf Batthyány Ferenc lebontatta, hogy abból az urasági majort
megépítse. A polgárvárosiak kérésének eleget téve meghagyták az egyik tornyot, hogy
haranglábként szolgálja az ott lakókat.

We do not know much about the origin of the church, which was once integrated with a
monastery, there are only assumptions that it may have belonged to the Templars. After the
monks had left the building, which had become defenseless in Turkish times, it was
destroyed. However, according to the descriptions, even at the end of the 1800s, both towers,
its walls and the vaults stood, but then Count Ferenc Batthyány demolished it to build a
manorial major. At the request of the citizens, they left one of the towers to serve as a belfry
for the residents.

6. Kápolnapuszta
Bivalyrezervátum / Buffalo reserve
Kápolnapusztán egy hatalmas, elkerített
terület csakis az őshonos magyar bivalyok
nyugodt

életét

fennmaradását
kilométer

és

génállományuk

szolgálja.

hosszú,

A

másfél

interaktív

bivaly

tanösvényen szinte mindent megtudunk a
700 kg-ot nyomó állatok szaporodási és
viselkedési szokásairól, táplálkozásáról (welovebalaton.hu).
At Kápolnapuszta, a huge, fenced area serves only the peaceful life of the native
Hungarian buffaloes and the survival of their gene pool. On the one and a half kilometer long,
interactive buffalo educational trail, we learn almost everything about the reproductive and
behavioral habits and nutrition of animals weighing 700 kg (welovebalaton.hu).
Kapcsolat: +36-70/774-8559

7. Fenékpuszta - Madárgyűrűző állomás és kórház / Bird „hospital”

A Balaton északi csücskében megbúvó falucskában
Fenékpusztán található Madárgyűrűző és Repatriáló
Állomás. Jelentősége nagy, hiszen Magyarország
területén nem sok olyan állomás létezik, mint az itteni.
A területen jelenleg is működő madárgyűrűző telep
kibővítésére és felújítására az egyre több érdeklődő és
kikapcsolódni vágyó igénye az indok.
Az itt dolgozók elhivatott munkájának köszönhetően jó kezekben vannak madarak, hiszen ők
magukra vállalják a természetvédelmi nevelőmunkát kicsik és nagyok részére egyaránt. A
látogatót bevezetik a madárgyűrűzés rejtelmeibe, a madárkórház életébe és mindezeken felül
megtekinthetjük a madárkunyhót, a legelőt vagy a tanösvényt is.
The Bird Ringing and Repatriation Station is located in Fenékpuszta, in the village at
the northern tip of Lake Balaton. Its significance is great, as there are not many stations in
Hungary like here. The reason for the expansion and renovation of the bird ringing plant that
is still operating in the area is the need of more and more people who want to relax.
Thanks to the dedicated work of the people who work here, birds are in good hands, as they
undertake nature conservation education for young and old alike. The visitor is introduced to
the mysteries of bird ringing, to the life of the bird hospital and in addition to all this we can
also see the bird hut, the pasture or the study trail.
Kapcsolat / Contact: +36-30/38-8272, +36-30/558-1388

7. Nemesbük
Korosajt Műhely / Korosajt Handmade
Cheese Farm
A

Hévíztől

alig

7

km-re

található

Nemesbükön, idilli környezetben található
Korosa András sajtműhelye. Az eredetileg
keszthelyi származású Korosa András, alig 3
éve, mindenféle előismeret nélkül vágott bele
a

gazdálkodó

életmódba.

Azóta

az

állatállomány szépen gyarapodott és az utánpótlás is folyamatos, azonban András szeretné

megőrizni a vállalkozás családi gazdaság jellegét és nem szeretne “ipari termelésbe” kezdeni.
A sajtkészítő filozófiája, hogy “csak a boldog tehén ad jó minőségű tejet, amely alapja a
kiváló minőségű Korosajtnak.” Ez a szemléletmód kiemeli és követendő példává teszi az itt
folyó gazdálkodást. A Korosajt Műhelyben jellemzően félkemény sajtok készülnek. Az
ízesítetlentől a fűszeresen át (bazsalikom, csili), a lilahagymás sajtig igen széles a repertoár. A
manufaktúra rendelkezik egy sajtérlelő helységgel, ahol a 3-6 hónapig érlelt keményebb
sajtok pihennek, ízük és illatuk a parmezánéhoz hasonlatos. (dinneralfresco.hu)
András Korosa's cheese workshop is located in an idyllic setting in Nemesbük, only 7
km from Hévíz. András Korosa, originally from Keszthely, has been involved in the farming
lifestyle for almost 3 years without any prior knowledge. Since then, the livestock has grown
nicely and the supply is continuous, but András wants to keep the family farm and does not
want to start “industrial production”. The cheese-maker's philosophy is that "only the happy
cow gives good quality milk, which is the basis of high-quality age cheese." This approach
highlights and makes the farming here an example to follow. The Korosajt Workshop
typically produces semi-hard cheeses. The repertoire is very wide, from unflavoured to spicy
(basil, chili) to red onion cheese. The manufactory has a cheese maturing room where harder
cheeses matured for 3-6 months rest and taste and smell similar to parmesan.
Kapcsolat / Contact: +36-70/318-1940

8. Remetekert / Hermit’s garden
Nyugalom, béke és harmónia, varázslatos zalai táj – ez fogad
bennünket,

bármelyik

évszakban

is

látogatunk

el

a

Zalaegerszeg irányában, Nagykapornak határában húzódó
Remetekertbe. A kertnek vallási, történelmi és turisztikai
vonatkozásai is vannak, ezért bármilyen okból indulunk
útnak, biztosan célba érünk.
A Remetekertet magukénak érzik a szomszédos falvakban
élők (összesen hét kis zalai település található öt kilométeren
belül: Nagykapornak, Misefa, Padár, Tilaj, Szentpéterúr,
Nemesrádó és Orbányosfa), az ottani erdőket kezelő Zalaerdő

Zrt. munkatársai, és a Balatonfelvidéki Nemzeti Park is, amelynek Ciklámen tanösvénye a
kerten vezet keresztül. A tanösvény állomásai között föllelhetjük az erdőrezervátumot, a
szálaló és a vágásos erdőgazdálkodást bemutató területeket, és a Remetekert ékét, a kis
kápolnát, mellette a haranglábbal és a közelében fakadó Mária-forrást.
Búcsújáróhelyként, felszentelt zarándokhelyként is számon tartják, sőt, egyre többen
látogatják az augusztus 15-e utáni első vasárnapon, a Nagyboldogasszony-napi búcsú
alkalmával.
A Remetekert története egészen a török időkig nyúlik vissza, amikor Nagykapornak kiürült,
az emberek az erdőbe menekültek, és ott kezdtek el gazdálkodni. Később szép lassan
visszaszivárogtak a faluba. Az 1600-as évek közepén jezsuiták telepedtek le, és mintaértékű
gazdálkodást folytattak. Ebbe beletartozott a mezőgazdaság, az állattenyésztés és az
erdőgazdálkodás is.
A harangláb története Makovecz Imre nevéhez fűződik. A Kossuth-díjas építész apai
nagyszülei Nagykapornakon élték le életüket, gyermekkorának nyarait ő is ott töltötte, így
szívén viselte a környék sorsát. Az eredeti harangot nyolcvan év „szolgálat” után lopták el
2004-ben. Makovecz Imre megtervezte az új haranglábat, lerajzolta, és arra kérte a helyieket,
hogy csináltassák meg, ő majd intézi a harangot. Így is lett. Az új harangot 2005-ben szentelte
fel Márfi Gyula, veszprémi érsek.
A kertben néhány tiszteletreméltó személy fából készült szobra is helyet kapott, többek között
II. János Pál, Szent József és Szent Pál; a kápolnát és a környékét pedig egy erdész és egy
remete őrzik. Vértanúk emlékkeresztje, pihenőhely, szalonnasütő és a Mária-forrás található
még itt.

Tranquility, peace and harmony, the magical landscape of Zala - this welcomes us,
whatever the season we visit the Hermitage Garden in the direction of Zalaegerszeg, on the
border of Nagykapor. The garden also has religious, historical and tourist aspects, so for
whatever reason we set off, we are sure to reach our destination.
The people living in the neighboring villages (there are seven small settlements in Zala within
five kilometers: Nagykapornak, Misefa, Padár, Tilaj, Szentpéterúr, Nemesrádó and
Orbányosfa), the employees of Zalaerdő Zrt., Which manages the forests there, and the
Balatonfelvidéki National Park whose Cyclamen study path leads through the garden. Among
the stations of the study trail we can find the forest reserve, the areas showing the woodland

and the cutting forest management, and the wedge of the Hermit Garden, the small chapel,
next to the bell tower and the nearby Mary spring.
It is also considered a place of pilgrimage, a consecrated place of pilgrimage, and more and
more people visit it on the first Sunday after August 15, the occasion of the Assumption Day.
The history of the Hermit Garden dates back to Turkish times, when it was emptied into
Nagykapor, people fled to the forest and started farming there. Later, they leaked back into
the village pretty slowly. In the mid-1600s, Jesuits settled and engaged in exemplary farming.
This included agriculture, animal husbandry and forestry.
The history of the belfry is named after Imre Makovecz. The paternal grandparents of the
Kossuth Prize-winning architect lived their lives in Nagykapornak, and he also spent the
summers of his childhood there, so he bore the fate of the area in his heart. The original bell
was stolen in 2004 after eighty years of “service”. Imre Makovecz designed the new belfry,
drew it and asked the locals to make it, he would arrange the bell. So it was. The new bell was
consecrated in 2005 by Gyula Márfi, Archbishop of Veszprém.
The garden also houses wooden statues of some venerable people, including II. John Paul, St.
Joseph, and St. Paul; and the chapel and its surroundings are guarded by a forester and a
hermit. Martyrs' Memorial Cross, a resting place, a bacon grill and the Mary's Spring can still
be found here.

30-45 perc
1. Zalaszabar - Zobori KalandoZoo / Zalaszabar Adventure park
A Kis-Balaton nyugati partján, Zalaszabarban
található kalandpark az aktív pihenést, ökoturizmust kedvelő fiatalok, családok, baráti
társaságok, iskolák és cégek számára remek
kikapcsolódási,
lehetőséget

szabadidő
kínál,

nyugodt,

eltöltési
idilli

környezetben, a friss levegőn. A csodálatos
panoráma már önmagában felüdítő, de a
kalandparkba érkezve egy igazi kaland-oázis fogadja az idelátogatókat, a Balatoni
Hullámvasúton, 400m hosszan pedig garantált az őszinte, örömteli sikítás! A parkban
felsorakoztatott játék arzenál gyereket és felnőttet magával ragad, csak a naplemente vethet
véget a játéknak. A kalandpark kültéri és
beltéri
rendelkezik.

szolgáltatásokkal
4XD

egyaránt

MOZI,

beltéri

csúszdaház, ovis-bölcsis korosztály számára
kialakított

beltéri

játszóház

várja

a

vendégeket. A kalandparkban megújult
gasztronómiával, önkiszolgáló étteremmel
válogatott

étel-ital

választékkal

csillapíthatják éhségüket a vendégek, a hagyományos büfé jellegű gyors ételektől, snackektől
egészen a tájjellegű ételekig minden finomság fellelhető.
Kapcsolat / contact: +36-30/362-8118
Honlap / website: zobori.hu

2. Zalakaros - Zalakarosi Fürdő / Zalakaros Thermal Bath

A zalakarosi fürdő többszörösen is különleges, itt a gyógyulásnak, pihenésnek, lazításnak és
az önfeledt szórakozásnak is helye van.
A fedett és szabadtéri létesítményeivel a fürdők a legfiatalabb és az idősebb korosztály részére
is magas színvonalú szolgáltatásokat nyújt, 10 hektáros, gondosan kialakított parkos területen.
Nyáron több mint 5000 m2 vízfelület áll a vendégek rendelkezésére, melyből 1500 m2 fedett,
vagyis egész évben látogatható. Gyógy,- termál,- élmény,- hullám,- gyermek és
sportmedencék, csúszdák színesítik az önfeledt szórakozás, kikapcsolódás örömét az év
minden napján. A vendégek a fürdőzés mellett kedvükre válogathatnak a kényeztető wellness
és fitness kezelésekből valamint az újonnan bevezetett gyógy, medical- wellness és
alakformáló kezelések számos változatából.
Kapcsolat / contact: +36-93/340-420
Honlap / website: zkf.hu

3. Fenyvespuszta – Állatsimogató / Fenyvespuszta animal farm
Fenyvespuszta Zala megye peremén, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén helyezkedik el,
a Kis-Balaton és a Kányavári-sziget közvetlen
szomszédságában. Az itt található major közel 40
éven

át

telepként

termelő
működött,

szövetkezeti
majd

megszűntével sokáig üresen állt.

az

tehenészeti
állattartás

Az állatsimogatóban közelebbről is megismerkedhetünk a háziállatokkal. Itt lehetőségünk
nyílik: pónin lovagolni, csacsira ülni, sétakocsikázni a Kis-Balatonhoz, kecskegidákkal
játszani, igazi íjjal célba lőni, emlékérmet készíteni, asztalra rajzolni, labdázni, hintázni,
lovasbemutatón részt venni.

Fenyvespuszta is located on the outskirts of Zala County, in the Balaton Uplands
National Park, in the immediate vicinity of Kis-Balaton and Kányavári Island. The major here
operated as a cooperative dairy farm for nearly 40 years, and then stood empty for a long time
after the cessation of animal husbandry.
In the petting zoo you can get to know the pets in more detail. Here we have the opportunity:
to ride a pony, to sit on a chick, to ride a carriage to Kis-Balaton, to play with goat kids, to
shoot at the finish line with a real bow, to make a commemorative medal, to draw on a table,
to play ball, to swing, to take part in a horse show.
Kapcsolat / contact: +36-30/287-0249
Honlap / website: fenyvespuszta.hu

4. Kis-Balaton

A Kis-Balaton 1951 óta nemzeti szinten védett, 1979 óta a nemzetközi jelentőségű vizes
élőhelyek egyezménye (Ramsari Egyezmény) által jegyzett terület, valamint 2004 óta az
Európai Közösség természetvédelmi hálózatának, a Natura 2000-nek kiemelkedő jelentőségű
egysége. A majd 150 négyzetkilométeres országos jelentőségű védett területet elsősorban
madárvilágáról ismerik a laikusok és a szakemberek, de az élőhelyek mozaikossága és
fajgazdagsága révén más –elsősorban vizes élőhelyekhez kötődő - élőlénycsoportok
jelentősége is számottevő.

A Kis-Balaton fokozottan védett területe csak a Nemzeti Park Igazgatóság által biztosított
szakvezetővel, ökoturisztikai programjaink keretében látogatható. Azon vendégeknek, akik
szakvezetést nem igényelnek, lehetőségük van a Kányavári-sziget, a kápolnapusztai
Bivalyrezervátum és a vörsi tájház meglátogatására.

Kis-Balaton has been a nationally protected area since 1951, listed by the Convention
on Wetlands of International Importance since 1979 (Ramsar Convention) and has been an
outstanding unit of the European Community's Natura 2000 network since 2004. The
protected area of almost 150 square kilometers of national importance is known primarily to
the bird world by laymen and professionals, but due to the mosaic nature and species richness
of the habitats, other groups of organisms, mainly related to wetlands, are also important.
The highly protected area of Kis-Balaton can only be visited with the guidance provided by
the National Park Directorate within the framework of our ecotourism programs. Guests who
do not require a guided tour have the opportunity to visit Kányavári Island, the Kápolnapuszta
Buffalo Reserve and the Vörs Country House.
More infos, sights about the following sights of Kis-Balaton: kisbalaton.hu

Fekete István emlékhely, Kis-Balaton / Fenékpuszta / Diás-sziget
A kirándulás keretében bemutatják a
"Matula

kunyhót",

valamint

a

"Berek" írója, Fekete István és a
természettudós Vönöczky Schenk
Jakab emlékszobáját.
Diák- és óvodás csoportok számára
rövid foglalkozásokat is tartanak a
halászatról és a terület halairól, megvizsgálják a Zala-folyó makrogerinctelen lakóit, továbbá a
Kis-Balaton ”kincsesládájába" pillantva is igazi érdekességeket kereshetnek.
A kiránduláson való részvétel saját gépkocsival történik. A Kutatóháztól indulva kb. 3 km
megtétele után szállnak ki a látogatók ki az autóból, innen egy rövid séta megtételével jutnak
be a Diás-szigetre. Kutyát bevinni csak pórázon lehetséges! Csak szakvezetővel látogatható!

Vörsi Tájház, Kis-Balaton
A Kis-Balaton hagyományos használati
eszközeit, elsősorban a népi halászati
módszerekhez kapcsolódó szerszámokat, a
táj népi építészetét, a lápból élő pákászok
életmódját

ismerteti

a

2015.

évben

megújult kiállítás a vörsi talpas házban. A
tájház a nyári időszakban és húsvétkor tart nyitva, az adventi és újévi időszakban pedig
bejelentkezéssel látogatható. Kutyát bevinni a Vörsi tájházba tilos!

Kis-Balaton Kutatóház (Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház)
Ha a Kis-Balaton fokozottan védett területén
kívánunk

látogatást

szakvezetők

tenni,

kíséretében,

erre

kizárólag

szakvezetési

díj

ellenében van lehetőség. A rendkívül értékes vizes
élőhelyek túlzott zavarásának elkerülése érdekében
hétfőtől péntekig naponta kettő, szombaton egy
csoportot tudnak fogadni, ezért előzetes időpontegyeztetésre

és

szükség.

szakvezetések

A

írásbeli

megrendelésre
során

van

tapasztalt

túravezetők

segítségével

a

látogatók

megismerkedhetnek a Kis-Balaton történetével, természeti értékeivel, gazdag madárvilágával.
Ajánlott, hogy kényelmes, könnyebb túrára alkalmas ruházatban, lábbeliben érkezzünk. A
nyári melegben javasolt fejfedővel védekezni a napszúrás ellen, valamint innivalót vinni.
Akinek lehetősége van rá, vigyen magával távcsövet!
A szakvezetésekhez előzetes bejelentkezés szükséges!

Kányavári sziget
A Kányavári-sziget az egyetlen olyan terület a Kis-Balaton térségében, amely vezető nélkül,
egész évben szabadon látogatható. A kis szigetre egy különleges fahídon át érkezünk. A
szigeten a Búbos Vöcsök tanösvényt alakított ki a Nemzeti Park Igazgatósága. A 15
állomásból álló tanösvény hossza kb. 1,5 km, egy jó óra alatt kényelmesen bejárható.
Amennyiben kevés az időnk, úgy a sziget északi felének felfedezése javasolt. Az információs

táblák a Kis-Balaton madárvilágát mutatják be. A sziget
közepén egy fából épült madármegfigyelőhelyet találunk,
a többszintes kilátótornyot újjáépítették, a hídról jőve, a
madármegfigyelő előtti tisztáson balra kanyarodva érjük
el pár perces sétával. Egy kicsit még délebbre egy idilli
réten vadonatúj játszótér is várja a kicsiket. A gyönyörű,
buján zöldellő növényvilág akkor is megér egy sétát, ha
nem is látunk ritka madarakat a környező nádasban, vagy a vízparton. Szúnyogok szinte
mindig vannak, gondoskodjunk megfelelő védelemről.
A híd előtt, a parkoló mellett büfé várja a kirándulókat.
Megközelítés: a Balatonmagyaródot és Sármelléket összekötő műútról tábla jelzi a letérőt a
Kányavári-szigethez. A tanösvényt babakocsival is jól végig lehet járni, csak a bejárati fahíd
lépcsőit kell fel- és leküzdeni.
Kapcsolat / contact: +36-83/315-341, +36-30/664-0404
Honlap / website: kisbalaton.hu, bfnp.hu

Kis-Balaton Látogatóközpont
A Kis-Balaton –
Európai

mely

viszonylatban

is

kiemelkedően értékes vizes
élőhelyünk – sokféleképpen
él

a

köztudatban:

madárrezervátum,

nemzeti

park, Ramsari terület, az első
természetvédelmi őr – az
egykori

„kócsagőr”

–

személyé ben az intézményesült hazai természetvédelem szülőföldje, Fekete István
regényeinek romantikus helyszíne, a Balaton halbölcsője, vízvédelmi rendszer, ökoturisztikai
célpont.
Az épület 2020. szeptember 22-én nyílt meg közel 1000 m2 nagyságú bemutatóhellyel,
melynek elsődleges célja a fokozottan védett Kis-Balaton természeti értékeinek közvetítése.
A látogatóközpont főbb elemei:
interaktív kiállítás, mozi, tanösvény a tetőn, játszótér, étterem és ajándéküzlet

A fogadóépületben lehetőség van kiadványok, ajándéktárgyak, bivalyszalámi megvásárlására,
illetve kávé, frissítők, meleg étel fogyasztására.
Kapcsolat / contact: +36706457203
Honlap / website: bfnp.hu

5. Garabonc - 7 vezér park- Garabonciás Farm
Garabonc - 7 Hungarian Tribe Leaders’ Park
A Kalandpark észrevétlen segíti a honismeret és
a honszeretet kialakulását és erősödését. A
Kalandpark látogatása olyan élmény együttest
kínál, amely nem csak a szemnek, szájnak, hanem
a testnek és az elmének is „ingere”. A magyar
királyok arcképcsarnoka és a jurta sátrak állandó
kiállítása a térség honfoglalás kori történelmét
egyedülálló módon mutatja be. A jurta sátrakban található állandó kiállítás a térség legújabb
régészeti és antropológiai kutatásaira és az elérhető leghitelesebb történelmi forrásokra
támaszkodva szemléletesen és nagy tudásanyaggal szórakoztatva tanítja a látogatókat.
A Garabonciás Farm egy XXI. századi parasztgazdaság, ahol állattenyésztés és
növénytermesztés folyik. A Garabonciás Farm túlmutat a paraszti gazdaságon, mivel egyben
élményhelyszín is: közkedvelt programok a lovaglás, a kocsikázás ekhós szekéren,
vadászhintón vagy hófehér menyasszonyi hintón, az állatsimogatással egybekötött
farmlátogatás, melyet igény szerinti időpontra, idegenvezető kíséretével szerveznek meg.
Kapirgálós tyúkok, csirkék, sárban hempergő, napozó boldog malacok, szelíd nyuszik, foltos
tehenek, büszke magyar szürke marhák, sajtot adó bárányok és kecskék, önfeledten száguldó
lovak várják az idelátogatókat, hogy erre az időre feledtessék a hétköznapok rohanását, búját,
baját és mosolyt csaljanak az arcunkra.
Kapcsolat / contact: +36-93/540-140, +36-30/383-5969
Honlap / website: 7-vezer-kalandpark.hu

6. Szajki fürdőtó / Szajk Bath Pond
A Szajki-tavak évtizedek óta közkedvelt üdülő
terület

Vas

megyében.

Erdős

területen,

nyugodt környezetben egész évben várja a
kikapcsolódni vágyókat. Ide nem ér el a város
zaja, forgalma, zavartalanul élvezhető a tiszta
levegő és a madarak éneke. A 11 tó közt
vannak horgásztavak és strandolásra alkalmas
tó is, ahol megannyi lehetőség kínálkozik a
vizek,

erdei

túrák

kedvelőinek

a

kikapcsolódásra, szórakozásra. Árnyékot adó fákkal tarkított strand, kalandpark, apartmanok,
horgászati lehetőség várja a vendégeket. Az aktív pihenést kedvelőknek lehetőségük van
kerékpározásra, túrázásra, lovaglásra, úszásra és megannyi szórakozási lehetőségre is.
Szajki-tavak Kalandpark
A park egy „nagy játszóteret”, erdei drótkötélpályákat takar, amelyben minden korosztály
megtalálhatja a számára megfelelő élményt nyújtó szórakozási lehetőséget. A Szajki-tavak
Kalandpark könnyen megközelíthető autóval, busszal, vonattal (autóbusz csatlakozással),
kerékpárral is.
Kapcsolat / contact: + 36-30/410-4055
Honlap / website: szajkitavak.hu, szajkikaland.hu

7. Sümeg - Sümegi Vár / Sümeg – The castle of Sümeg
A

Sümegi

Vár

programlehetőséggel

számos
várja

az

kiállítással,
odalátogatókat.

Bővültek az állandó kiállítások, és új tárlatok is
nyíltak. Újonnan nyílt meg a püspöki lakószoba és
tanácsterem az Öregtoronyban, az alsó szinten
pedig a korabeli konyha és éléskamra. Ezek mellett
megújult a darabont szoba, a sütőház, bognár- és
kovácsműhely pedig korabeli eszközökkel, használati tárgyakkal gazdagodott.

A látogatók a megváltott belépőjegyekkel a Sümegi Vár összes kiállítását megtekinthetik.
A Várbirtokon a következő programok közül válogathatnak a vendégek:
● Történelmi Lovasjátékok és Középkori Többfogásos Lakoma;
● Lovas kocsikázás;
● Hintózás;
● Fajtabemutató;
● Állatsimogató megtekintése;
● Középkori hajítófegyverek kipróbálása;
● A Kapitány Úr utazó- és lovaskocsi kiállításának megtekintése;
● "Történelmi Magyarország Címerei" kiállítás megtekintése;
● Nemzetközi Szablyagyűjtemény megtekintése;
● Borkóstoló a Püspöki Palota borospincéjében;
● Püspöki Palota kiállításainak megtekintése;
● Kirándulás a környéken;

The Sümeg Castle awaits its visitors with many exhibitions and program opportunities.
Permanent exhibitions have expanded and new exhibitions have opened. The episcopal living
room and council hall in the Old Tower have been newly opened, and the contemporary
kitchen and pantry on the lower level. In addition to these, the fragmented room was
renovated, and the baking house, blacksmith's and blacksmith's workshop were enriched with
contemporary tools and utensils.
Visitors can view all the exhibitions of the Sümeg Castle with the redeemed tickets.
Guests can choose from the following programs at the Castle Estate:
● Historical Horse Games and Medieval Multi-Event Feast;
● Horse-drawn carriage rides;
● Carriage rides;
● Variety presentation;
● View petting zoo;
● Testing medieval throwing weapons;
● Viewing the Captain's Carriage and Horse Carriage Exhibition;
● Viewing the "Coats of Arms of Historical Hungary" exhibition;
● View the International Saber Collection;
● Wine tasting in the wine cellar of the Episcopal Palace;

● Viewing the exhibitions of the Episcopal Palace;
● Excursions in the area;
Kapcsolat / contact: +36-87/550-166; 550-167
Honlap / website: sumegvar.hu

8. Balatonederics - Afrika múzeum / Balatonederics – Afrika Museum
A

mesebeli

Afrika

hangulatát

idézi

meg

a

Balatonederics határában található Afrika Múzeum. A
múzeumban trófeák százai és egy érdekes néprajzi
kiállítás, a körülötte elterülő több hektáros területen
pedig egy mini szafari park található.
Az évtizedeken át Tanzániában élt Nagy Endre vadász
és zoológus 1984-ben költözött vissza Magyarországra
balatonedericsi villájába, ahol megalapította saját
gyűjteményéből a múzeumot. A házban találjuk a
kiállítást, Nagy Endre egykori dolgozószobájában személyes tárgyait, íróasztalát, könyveit, és
megannyi érdekes afrikai csecsebecsét láthatunk. A többi szobát és a folyosókat is beterítik a
különböző trófeák, kipreparált állatbundák, oroszlán, vaddisznó, antilop, leopárd, orrszarvú,
elefánt, hogy csak a leglátványosabbakat említsük. A birtokon egy apró szafari parkot is
létrehoztak, még a puputevére is fel lehet ülni, de vannak itt zebrák, struccok, antilopok,
bivalyok is. Természetesen pónin is lehet lovagolni. A birtokon nyitott terepjáróval is
körbevezet minket egy igazi hús-vér afrikai fiatalember. A birtok végén, egy dombon
kilátótoronyból élvezhetjük a kilátást a Szigligeti-öböl felé.
Kapcsolat / contact: +36-87/466-105
Honlap / website: afrikamuzeum.hu

9. Csodabogyós Barlang / Wonderberry cave
Balatonederics közelében, a Keszthelyi-hegység keleti
peremén található a fokozottan védett Csodabogyósbarlang. A 393 m tengerszint feletti magasságban nyíló
barlang a bejárat mellett is látható szúrós csodabogyó
nevű örökzöld cserjéről kapta nevét. A barlang
Magyarország tizedik, a Dunántúlnak pedig hatodik
leghosszabb barlangja. Jelenleg ismert járatainak hossza
összesen 5200 m, mélysége – 121 m (már most
hangsúlyozzuk, hogy a barlangtúrák ennek a hossznak
csupán töredékét érintik). Járatai elsősorban tektonikus mozgások során jöttek létre, így
túlnyomórészt hasadékfolyosók, termek és aknák jellemzik. Egyes – az itt ismertetett túrák
által is érintett – szakaszokon (Függőkert, Meseország stb.) dunántúli viszonylatban igen sok
és változatos képződményt (cseppkövek stb.) találunk. Méreteiből, látványos formakincséből
és viszonylag könnyen járható jellegéből adódóan kiválóan alkalmas a „tanbarlang” szerepre,
azaz a barlangjárás, barlangkutatás technikájának, gyakorlatának elsajátítására, valamint a
tektonikus folyamatok és a különböző képződmények bemutatására. A barlangot nem lehet
gépjárművel megközelíteni: a “kaland” részét képezi az a kb. 40 perces séta is, amit a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park gyönyörű erdejében teszünk meg a bázistól a barlang
bejáratáig. Utcai ruházatban ezt a barlangot nem lehet (más megközelítésben: nem
érdemes…) látogatni, de biztosítják – a védősisak és a nagy fényerejű fejlámpa mellett – a
barlangászoverallt is. A veszélyes szakaszokon a látogatók biztonságát szolgáló eszközöket
(létrák, kapaszkodókötelek, lépőcsavarok stb.) építettek be. A túra teljes időtartama alatt
segítenek szakképzett és tapasztalt barlangi túravezetők. Jó tudni: Eltérően a tömegturizmus
számára megnyitott barlangoktól, itt nem mindig fog felegyenesedve járni: néhol csupán
négykézláb vagy éppen hasoncsúszva tud majd haladni. A barlang nincs kivilágítva, de a túra
idejére biztosítanak olyan fejlámpát, amely nem csupán a tájékozódáshoz, de a nagyobb
termek és gyönyörű barlangi képződmények megtekintéséhez is elegendő fényt biztosít. A
Csodabogyós-barlangban évszaktól függetlenül +9,5 Celsius fok a hőmérséklet, a relatív
páratartalom 100%. Barlangi árvíz, nyílt vízfelületek kialakulása teljes mértékben kizárt, de
vízcsepegés, nedves ill. sáros szakaszok előfordulnak a túraútvonalon. A túrához előzetes
egyeztetés szükséges!

Kapcsolat / contact (pre-consultation is needed for booking a tour!): +36-30/306-6050,
+36-30/237-3759
Honlap / website: csodabogyos.hu

10. Szigliget / Szigliget castle
A festői szépségű Balaton-felvidék egyik
kiemelkedő nevezetessége a Szigligeti vár,
amely szó szerint kiemelkedik egy 239
méteres

vulkanikus

magaslaton.

A

megmaradt napjainkra meg-megújuló alsóés felsővár falai között színes történelmi és
szórakoztató

programok

várják

a

látogatókat. Bástyájáról lenyűgöző kilátás
nyílik a Balatonra és a környező tájra. A vár köveit a környék lakossága széthordta az
építkezéseikhez. Napjainkban már nagy jelentőségű a múltunk, a történelmünk minden értéke
és a szigligeti önkormányzat és a lakosság sokat tesz azért, hogy a Balaton várát megőrizze és
megújítsa. A Szigligeti vár felújítási munkálatai 1991-ben kezdődtek meg, és azóta is
folyamatos a feltárás és a helyreállítás.

One of the outstanding sights of the picturesque Balaton Uplands is the Szigliget
Castle, which literally stands out at a volcanic height of 239 meters. Within the walls of the
lower and upper castles, which have been renewed to the present day, colorful historical and
entertainment programs await visitors. Its bastion offers stunning views of Lake Balaton and
the surrounding landscape. The stones of the castle were scattered by the people of the area
for their construction. Today, our past, all the values of our history and the local government
of Szigliget and the population are doing a lot to preserve and renew the castle of Lake
Balaton. Renovation work on the Szigliget Castle began in 1991, and excavation and
restoration have been ongoing ever since.
Kapcsolat / contact: +36-87/461-355
Honlap / website: szigligeti-var.hu

11. Káptalantóti - Liliomkert Termelői Piac / Káptalantóti Farmer’s Market
A Káli-medence szívében fellelhető termelői
piacot Harmathy Ildikó biológus-mérnök
álmodta meg és hozta létre. Jól teszi, aki a
vasárnaponkénti

káptalantóti

piacra

üres

hassal érkezik, mert képtelenség megállni,
hogy a helyi termelők asztalkái közt járva ne
kóstolja végig a kínálatot. A kosarakban
takarózó

tepertős,

sajtos

pogácsákat,

a

halomban illatozó köménymagos kifliket, a kemencéből gőzölögve kiforduló tejfölös
kenyérlángost meg kell kóstolni! A piac célja a békebeli piacozási szokások életre keltése.
Minden vasárnap várják az odalátogatókat a Káli-medencében, a Balaton-felvidéken, közel a
tavasbarlangjáról híres Tapolcához, közel a Balatonhoz, közel a Badacsonyhoz, közel a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park nevezetességeihez.

The farmer’s market in the heart of the Káli Basin was dreamed up and created by
biological engineer Ildikó Harmathy. It does well for those who come to the market at the
chapter chapter on Sundays on an empty stomach because of the inability to stop themselves
from tasting the offerings while walking through the tables of local producers. You need to
taste the crumbly, cheesecakes covered in the baskets, the cumin-smelling croissants in the
pile, and the sour cream bread flowing out of the oven! The goal of the market is to bring
peaceful marketing habits to life. Every Sunday, visitors are welcome in the Káli Basin, in the
Balaton Uplands, close to Tapolca, famous for its spring cave, close to Lake Balaton, close to
Badacsony, close to the sights of the Balaton Uplands National Park.
Kapcsolat: +36-30/266-0706
Honlap: www.liliomkert.lapunk.hu

12. Badacsony

Badacsony a Balaton parti hegyek fejedelme. Valóban méltó e névre, mert nem csak
legnagyobb, legszebb, de a leghíresebb is valamennyi hegytárs között. Híre-neve messze
túlröpül az ország határain is, mindenüvé, ahol azt a gyöngyöző tüzes nedűt ismerik,
amelynek a neve: „Badacsonyi bor”.
Minden, amit a természetben szépnek ismerünk, csodálatosképpen együtt van itt, a
Badacsony környékén. Mindenből ízelítőt kapunk, tengerből, gyönyörű, büszke hegyekből,
omlatag öreg várakból, napsütötte, dalos szőlős déli lankákból. A monda szerint óriások
játszottak itt valaha, játékos kockákkal, kúpokkal, dombokkal, akik valami hirtelen intésre
elvonultak e földről, s itt hagyták szeszélyes összevisszaságban a játékaikat. E nagyszerű
tájban a hasonlók közt is a legmagasabb, legismertebb és legértékesebb a Badacsony.
Közvetlen a tó partjáról indul lejtője, előbb szelíden és álmatagon, hogy feljebb mind
meredekebbé válva, hogy bazaltsziklákban, szélrágta oszlopokban, kőzsákokban folytatódjék.
A badacsonytomaji és szigligeti öblök tisztelettudó szerénységgel fogják közre, félsziget
talpazatán állva Badacsony büszkén tekint a tóra, s az csillogó hullámszemével visszatekinget
rá.
A Badacsony és a hegy köré épült települések mind-mind megannyi programmal, látnivalóval
szolgálnak számunkra, csak győzzük körbejárni, megtekinteni valamennyit!

Badacsony is the prince of the mountains on the shores of Lake Balaton. It is truly
worthy of this name because it is not only the largest, most beautiful, but also the most
famous of all its mates. Its fame and name extend far beyond the borders of the country,
everywhere where the pearly fiery nectar known as “Badacsonyi wine” is known.

Everything we know to be beautiful in nature is wonderfully together here in the vicinity of
Badacsony. We get a taste of everything, from the sea, beautiful, proud mountains, crumbling
old castles, sunny, singing vineyards to the southern slopes. According to the legend, giants
once played here, with playful dice, cones, hills, who withdrew from this land for some
sudden gesture, leaving their games here in a whimsical mess. Badacsony is the highest, best
known and most valuable among the like in this great landscape. Its slope starts right on the
shore of the lake, first gently and sleepily, so that it gets steeper and higher uphill, so that it
continues in basalt rocks, windswept columns, stone sacks. The bays of Badacsonytomaj and
Szigliget surround it with respectful modesty, standing on the base of the peninsula,
Badacsony looks proudly at the lake and bounces back with its sparkling waves.
The settlements built around Badacsony and the mountain all offer us many programs and
sights, we can only go around and see some of them!
More infos, sights about the following sights of Badacsony: badacsony.com
Egry József Emlékmúzeum
Egry Józsefet a Balaton festőjének is nevezik.
Festményeinek, pasztelljeinek fő témája a
Balaton

szinte

látomássá

váló

látványélménye, a tó változó fény- és
színviszonyai. Művészete magányos jelenség,
senkivel

sem

rokonítható.

Badacsonyi

átalakított és kibővített műtermes lakóházában
gazdag válogatást láthatunk fő műveiből, de
jelzésszerűen

egész

életútjával

megismerkedhetünk.
Hely / where to find: Egry József Múzeum, 8261 Badacsony, Egry sétány 21.
Kapcsolat / contact: +36-87/431-044
Honlap / website: badacsonyiprogramok.hu
Szegedy Róza -ház Irodalmi Emlékmúzeum
A méreteiben is impozáns házat és a hozzá tartozó birtokot Szegedy Róza a költő Kisfaludy
Sándor feleségeként vitte a házasságba 1800-ban. A házaspár kedvelt tartózkodási helyévé
vált Badacsony, élénk társasági életet éltek, Szegedy Róza ürmösbora országos hírnévre tett
szert. A három részből álló épületegyüttes főépületének lakószobáiban az egykor ott élt

házaspár tárgyi környezetét, valamint Kisfaludy Sándor ételútjának és munkásságának főbb
állomásait mutatjuk be.
Hely / where to find: Szegedy Róza-ház, 8261 Badacsony, Kisfaludy Sándor utca 17.
Kapcsolat / contact: +36-70/382-9210
Honlap / website: szegedyrozahaz.hu
Udvardi Képtár
Udvardi Erzsébet 1958 óta él Badacsonytomajon. Munkásságában benne van a balatoni táj és
választott szűkebb hazája Badacsony világa, a víz, a hegy, a tó évszakainak
látványa,kultúrája, múltja. Ezeken kívül állandó témája a Biblia, az Ó és Újszövetség. Festett
biblikus vázlatokat, oltárképeket.
Hely / where to find: 8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 9.
Kapcsolat / contact: +36-87/471-259
Tájház Múzeum
A gyűjteménynek helyet adó fehérre meszelt, nádfedeles parasztház 1898-ban épült. Az
eredeti formájában meghagyott, tatarozott épületben elhelyezett gyűjteményben található
tárgyak, használati eszközök, bútorok, dokumentumok a város múltjáról az itt lakó emberek
életéről, szokásairól adnak képet.
Hely / where to find: 8258 Badacsonytomaj, Tájház udvar
Kapcsolat / contact: +36-87/571-115
Honlap / website: badacsonyiprogramok.hu
Rózsakő
A Kisfaludy-ház felett található az a
hatalmas
Rózsakőnek

asztalszerű
neveznek.

bazaltkő,

amit

Valamikor

a

régmúltban gurulhatott le a hegyoldalról.
Nevét

Szegedy

Rózáról

kapta,

aki

a

hagyományok szerint Kisfaludy Sándorral
szokott rajta üldögélni. Valószínűleg ez
magyarázza a vele kapcsolatban született

legendát is. „Hogyha egy leány meg egy legény ráül a kőre, háttal a Balatonnak, egymás kezét
fogva, még abban az évben egymáséi lesznek. De elég az is, ha a leány ül a kőre háttal a
tónak, rágondol szerelmesére és felsóhajt. Akire gondol, annak szíve érte fog dobogni."
II. János Pál pápa Emlékhely
A Klastrom-kút közelében a Badacsony hegy keleti oldalában található a felszentelt II. János
Pál pápa Emlékhely. Az Emlékhely festménye Udvardi Erzsébet Kossuth-díjas festőművész
alkotása.
Kisfaludy- kilátó
A Kisfaludy- kilátó a Badacsony hegy 437
m-es magassági pontjánál található, 18
méter magas kilátótorony. Erkélyéről a
Tapolcai-medence és az azt övező hegyek
látványa tárul elénk. A torony feljárata a
turista utak felöl közelíthető meg mintegy
csalogatva

a

vándort.

A

három

fő

turistaútvonal az alábbi: a Kőkapu, a
Bujdosók lépcsője és a Rózsakőtől a Hertelendy lépcsőn keresztül a kilátóig vezető út. A
pihenésre vágyó, megéhezett turisták kielégítésére a kilátótoronynál tűzrakóhelyek, asztalok,
padok állnak a vendégek rendelkezésére. A pontos tájékozódáshoz az útvonalak
találkozásához, keresztezéséhez iránymutató táblák kerültek kihelyezésre, majd miután ezen
táblák segítségével feljutnak a kilátótorony legfelső szintjére, ott egy körpanorámás tábla
elhelyezésével tájékoztatjuk a látnivalók megjelölésével a fáradt vándort, a világ egyik
legszebbnek mondott tája jellegzetes látnivalóiról.
Geológiai és Botanikai Tanösvény - Badacsony
A magyar és angol ismertetőtáblákkal ellátott tanösvény a vulkáni hegyek tájhasználati
módjait, természeti értékeit ismerteti. A sétaút a Kisfaludy -háztól közelíthető meg. Utunk
során tanulmányozhatjuk a bazalt formakincsét, az egykori bányafalakat. A feltáruló földtani
látványosságok bemutatják számunkra az egykori földtörténeti események egy-egy pillanatát.
A sétaútról kiadvány is készült. A szabadon látogatható önmagába visszatérő tanösvény
megtekintéséhez szakvezetés igényelhető. A tanösvény hossza: közel 4 km. Megközelíthető a
Badacsony-hegy déli oldalán a Kisfaludy-ház felől.

Tanösvény állomásai: Rózsakő - Kisfaludy-kilátó- Kőkapu - Kőkereszt - Klastrom kút Bujdosók lépcsője - Tördemici kilátó. A teljes túra időtartama kb. 2 - 2,5 óra.

13. Folly-Arborétum és Borászat / Folly Arboretum and Winery
Az arborétum területe 3,6 hektár, a
közvetlenül kapcsolódó erdőterület 1,6
hektár. Botanikai értékei mellett tájképi,
kultúrtörténeti,

földtani

értékei

is

fontosak. A Kisörsi-hegy déli oldaláról
páratlanul szép kilátás nyílik az Örsihegyre,

a

Badacsony

felé,

az

ábrahámhegyi Szent Iván-kápolnára. A
Folly- arborétum területén 130 fenyőfaj,
20 lomblevelű fafaj, 20-30 örökzöld és lombhullató cserjefaj él.
Hely: 8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25.
Kapcsolat: +36-70/338-7377
Honlap: folly.hu

14. Salföld - Salföldi Major / Salföld Farm
Salföld a Káli-medence Balaton
felé nyíló kapujában a Balatonfelvidéki
szívében

Nemzeti

Park

helyezkedik

el,

jelentős geológiai, botanikai és
népi építészeti emlékekkel. A
nemzeti park igazgatóság a falu
határában

alakította

ki

a

Salföldi Majort 1997-ben, ahol egy működő gazdaság életét és őshonos magyar
háziállatfajtákat: rackajuhot, mangalicát, bivalyt, szürkemarhát, baromfikat, pásztorkutyákat,

mint például pulit, pumit és mudikat valamint lovakat mutat be. Az állatsimogatóban
kisállatok várják a gyerekeket.
A nemzeti park első ökoturisztikai bemutatóhelye ad otthont a Regényes Park című
fotókiállításnak is. Az 1900-as évek elején készült tájképfotók mellé 2000-ben Molnár László
fotóművész készített képeket. A fotópárok jól tükrözik a XX. században lezajlott változásokat
a Balaton-felvidék regényének lapjain. A képanyagból 2007-ben a Kör Alapítvány
gondozásában

album

is

készült.

A

Major

folyamatosan

megújuló

fűszer-és

gyógynövénykertje illatos élményeket kínál az ide látogatónak. Több érzékszervünket is
bevetve -látás, szaglás, tapintás és ízlelés- ismerkedhetünk meg a gyógynövényekkel, a
"csodafüvek"

hatásaival

és

felhasználási

módjaival.

A

gépkiállítás

hagyományos

mezőgazdasági eszközöket sorakoztat fel. A szekér és kocsi kiállítás is a múltba repít minket.
A gyermekeket a tavaly elkészült, tájba illeszkedő, új játszótér várja, a Major
fogadóépületében pedig megízlelhetjük a vidék ízeit is. Házi szörpöket, mangalica zsíros,
snidlinges kenyeret vagy bivalyszalámis szendvicset is kóstolhatunk. Igény szerint
lovaskocsikázás is biztosított.

Salföld is located at the gate of the Káli Basin to Lake Balaton, in the heart of the
Balaton Uplands National Park, with significant geological, botanical and folk architectural
monuments. The National Park Board established the Salföldi Major on the outskirts of the
village in 1997, where it presents the life of a working farm and native Hungarian domestic
breeds: racka sheep, mangalica, buffalo, gray cattle, poultry, shepherd dogs such as puli, pumi
and mud and horses. Pets are welcome in the petting zoo.
The first ecotourism showcase in the national park is also home to the Noveles Park photo
exhibition. In addition to landscape photographs taken in the early 1900s, photographer
László Molnár took pictures in 2000. The photo pairs reflect well the XX. The changes that
took place in the 19th century on the pages of the novel of the Balaton Uplands. An album
was made of the footage in 2007 under the auspices of the Circle Foundation. The Major’s
ever-renewing spice and herb garden offers fragrant experiences for visitors. Using several of
our senses - sight, smell, touch and taste - we can get to know the herbs, the effects of
"miracle herbs" and the ways of using them. The machine show lists traditional agricultural
implements. The chariot and wagon exhibition also flies us into the past. Children will find a
new playground, which was completed last year and fits into the landscape, and we can also
taste the tastes of the countryside in the Major's inn. You can also taste homemade syrups,

mangalica fatty, chives bread or buffalo salami sandwiches. Horse-drawn carriage rides are
available on request.
Kapcsolat / contact: +36-87/702-857, +36-30/939-0770, +36-30/530-6821
Honlap / website: kali.hu/salfoldmajor, bfnp.hu/hu/salfoldi-major-salfold

15. Zalaegerszeg
Göcseji Falumúzeum / Göcsej hungarian traditional open-air vilage museum
A Göcseji Falumúzeum, azaz a zalaegerszegi
skanzen hazánk egyik legjelentősebb szabadtéri
néprajzi múzeuma, az 1968-ban Magyarországon
legelsőként nyitott skanzen különlegességét az
adja, hogy az itt felépített göcseji, zalai tájegység
mellett egy egyedülálló Finnugor Néprajzi parkot
is létrehoztak. A zalaegerszegi falumúzeum a
várost átszelő Zala folyó holtága körül kapott
helyet. Az épületegyüttes 40 épületből áll, amelyet 22 zalai településről szállítottak a
helyszínre. A skanzen mellett találjuk a Magyar Olajipari Múzeumot.
A skanzen egyik legfőbb látványossága egy múlt századi
göcseji

település

rekonstrukciója.

Ezen

keresztül

bemutatják a térség mindennapi életét és használati
tárgyait. A göcseji tájegységben honos régi parasztporták
között sétálgathatva úgy érezhetjük magunkat, mintha egy
valódi régi kis faluba tévedtünk volna.
Benézhetünk egy XIX. századi kovácsműhelybe, láthatjuk
a tipikus göcseji parasztházakat, de van itt működő
vízimalom

is.

A

tájegységre

jellemző

szoknyás

haranglábbal is találkozhatunk, és a jellegzetes boronafalú,
zsúptetejű zalacsébi fatemplom is megér egy misét.
Figyelemre méltó még az érdekes hajlítottház Zalalövőről
és a szintén zalalövői hosszúház, ahol minden helyiség külön, az eresz alól nyílik.

A skanzen legöregebb háza a felsőszenterzsébeti füstös ház eredetileg a XVIII. században
épült. Az épület egyetlen helyiségből áll, és itt van a kályha is, szóval nem véletlen a név.
Mindenképpen nézzük még meg a csödei kerített portát, amelynek első, úgynevezett kocsma
szobáját borkimérésként használták. A falumúzeum fogadóépületének emeleti kiállításán
megismerkedhetünk a Kárpát-medence népviseletével, amely felöltöztetett babákon mutatja
be a látogatóknak a régi öltözködési szokásokat.
Finnugor Néprajzi Park
Távoli nyelvrokonaink népi építészetének emlékeit a Zala folyó holtágának túloldalán kezdték
építeni, így a látogató egy hídon átsétálva érkezik meg a Finnugor Néprajzi Parkba. Az egyes
portákat olyan fákkal és cserjékkel választották el egymástól, amelyek a nyelvrokon népeink
lakhelyén is megtalálhatóak, mint például az erdei- és a vörösfenyő, a nyír vagy a berkenye.
Ezzel a módszerrel is megpróbálták érzékeltetni, hogy az egyes házak egymástól több száz
vagy ezer kilométerre fekvő területeken élő népek egymástól igen különböző kultúráját
mutatják be. A finn zsellérházban, a mari kerített házban, valamint a hanti és manysi
szálláshelyen a térségekre jellemző textíliák, használati eszközök, viseletek láthatók.
Kapcsolat / contact: +36-92/703-295
Honlap / website: gocsejiskanzen.hu

Aquacity
Az AquaCity 7,5 hektár területen, KözépEurópa legnagyobb víztömegével, 6000 m2
vízfelülettel várja a fürdőzőket. Próbálja ki a
tíz óriáscsúszda egyikét, vagy akár az
összeset. Merüljön el az ország legnagyobb
hullámmedencéjében, ringatózzon matraccal
vagy anélkül a lassú folyó lágy sodrásán,
tegye

próbára

bátorságát

az

ugrómedencében, vagy a mászó falon,
relaxáljon a jakuzzi medencék valamelyikében, vagy hűtse le magát a strandmedencében.
Az AquaCity azonban nem csak a nagyobbak vízi paradicsoma, hiszen a legkisebbekre is
gondoltak. A gyermek és bébi medencék különböző élményelemekkel – mint például csúszda,
vízi ágyú, vízi ösvény – várják a lurkókat. A legkisebbek számára pedig spriccelő bohóc,
gombazuhany, mini csúszda és egy rózsaszín elefánt is biztosítja a kikapcsolódást. A vízi

verklit a gyerekek akár a hullámmedencében, vagy a lassú folyóban is kipróbálhatják. Az
AquaCityben szárazföldi élményekben sincs hiány. A strandsportok szerelmesei számára
strandröplabda és strandfoci pálya, valamint egy szabadtéri fitnesz park kínálnak
kikapcsolódást.
Kapcsolat / contact: +36-92/599-101
Honlap / website: aquacity.hu
Gébárti Tóstrand / Gébárt bath pond
Zalaegerszeg északi részén, a Zala folyótól
északra található a Gébárti-tó. A patkó alakú
tó két vége bokrokkal, akadókkal teli (0,5-3
méter mély), a tó középső része a gátnál 810 méter mély. Parkosított környezete
kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínál a
fürdőzők, vízisportot kedvelők, valamint a
horgászok számára. A tó körüli területen
sétautak vezetnek, félszigetén szabadtéri strand található. Környéke az elmúlt évek során
kedvelt pihenő-és szabadidő övezetté vált.
Lake Gébárt is located in the northern part of Zalaegerszeg, north of the river Zala. The
two ends of the horseshoe-shaped lake are full of bushes and obstacles (0.5-3 meters deep),
the middle part of the lake at the dam is 8-10 meters deep. Its landscaped surroundings offer a
pleasant place to relax for bathers, water sports enthusiasts and anglers. There are walking
paths around the lake and an open-air beach on the peninsula. The area has become a popular
place for recreation and leisure in recent years.

Gébárti Tó - Kézművesek Háza / Lake Gébárt – House of craftsmen
A Kézművesek Háza Zalaegerszegen, a Gébárti-tó mellett található, 1982-ben kezdte meg
működését

a

hagyományos

magyar

tárgyalkotó

népművészet

szolgálatában.

A

hagyományőrzés speciális központjaként a mára már jól felszerelt műhelyekben, képzett
népművészek oktathatják az új generációkat. A Zala Megyei Népművészeti Egyesület, mint
szakmai gazda élettel töltötte meg a házat. Mára több kézműves csoportot, tábort működtet

maga

a

ház

és

önálló

rendezvényei

is

kialakultak. Egész évben látogatható műhelyeik
a kovács műhely, fazekas műhely, szálasanyag
műhely, fafaragó műhely. A Kézművesek Háza
rendezvényei a Családi Pünkösd és a „Tök jó”
Gébárti

Tökfesztivál.

A

programokhoz

csatlakoznak kézműves mesterség bemutatók,
játszóházi foglalkozások, előadások, folklór
műsor,

kiállítás,

népművészeti

és

helyi

kistermelők vására. A havi rendszerességgel megvalósuló Nyitott Műhelygalériák Napja
rendezvénysorozat a tárgyalkotó népművészet hihetetlenül gazdag hagyományaiba és az
alkotás folyamatába enged betekintést a látogatóknak.
The House of Craftsmen is located in Zalaegerszeg, next to Lake Gébárti, and started
operating in 1982 in the service of traditional Hungarian folk art. As a special center for the
preservation of traditions, in the now well-equipped workshops, trained folk artists can
educate the new generations. The Zala County Folk Art Association filled the house with life
as a professional farmer. Today, the house itself is run by several craft groups and camps, and
its own events have developed. Their workshops can be visited all year round in the
blacksmith's workshop, potter's workshop, fiber material workshop, wood carving workshop.
The events of the House of Craftsmen are the Family Pentecost and the “Pumpkin Good”
Gébárti Pumpkin Festival. The programs are joined by handicraft demonstrations, playhouse
classes, performances, a folklore show, an exhibition, a fair of folk arts and local small
producers. The series of Open Workshop Gallery Days, which takes place on a monthly basis,
gives visitors an insight into the incredibly rich traditions of object-oriented folk art and the
process of creation.
Kapcsolat / contact: +36-92/312-744, +36-20/556-8086, +36-20/260-1429
Honlap / website: zalanepmuveszet.hu

Zalaegerszeg-Alsóerdő Élménypark / Zalaegerszeg-Alsóerdő Adventure Park
Erdei kalandpark, különféle játszóterek,
multifunkciós

sportpályák,

KRESZ

park, valamint salakos kerékpár- és
futópálya

várja

a

kikapcsolódni

vágyókat a régi napközis tábor helyén.
Az

élménypark

zalaegerszegieknek

nemcsak
és

a

a

környéken

élőknek, de a turistáknak is népszerű
célpont.
A központ elemei:
- Erdei kalandpark: mászó és csúszópályák, kültéri mászófal
- Műsípálya, hogy a zalaegerszegi gyermekek megtanulhassák a biztonságos síelés alapjait,
mielőtt sítáborokba mennek
- VR élmény épület
- Játszópark
- Street workout
- Kisgyermekes játszótér
- Senior edzőpark
- Kresz park
- Multifunkciós sportpálya
- Kültéri kosárlabdapálya
- Megújuló füves pálya
- Rekortán burkolatú új futópálya
- Salakos kerékpárpálya

A forest adventure park, various playgrounds, multifunctional sports fields, a traffic
road practicing park, and a clay bike and running track await those who wish to relax on the
site of the old day camp. The adventure park is a popular destination not only for the people
of Zalaegerszeg and the surrounding area, but also for tourists.
Elements of the center:
- Forest adventure park: climbing and sliding tracks, outdoor climbing wall

- Artificial ski slope so that children in Zalaegerszeg can learn the basics of safe skiing before
going to ski camps
- VR experience building
- Playground
- Street workout
- Playground with small children
- Senior training park
- Traffic rules practicing park
- Multifunctional sports field
- Outdoor basketball court
- Renewable grass field
- New runway with record pavement
- Slag bike path

Zalaegerszegi azáleás völgy / Zalaegerszeg azalea valley
Az Azáleás-völgy a zalaegerszegi
Alsóerdő kedvenc kirándulóhelye.
Tavasszal kínál csodálatos látnivalót
a kikapcsolódni vágyók számára.
A

színpompás,

fenséges

illatú

azálea, más nevén rododendron
vagy

havasszépe

április

végén,

májusban borítja virágba a tájat.
Érdemes többször is visszatérni ide,
mert az egyes fajták virágzási
idejének eltérése következtében folyamatosan változik a völgy. Illata leginkább csak a sárga
virágú (kaukázusi) azáleának van, ez az illat viszont az egész völgyet belengi.
Fatalin Gyula erdőmérnök ötlete nyomán a Jeli Arborétum példájára hozták létre egy
átjárhatatlan akácosból. A hetvenes években egzóta növényeket telepítettek be kísérleti
jelleggel a sajátos mikroklímájú völgybe. Elsősorban Jeliből szerezték be a csemetéket. A
hegyvidéki hangulatot árasztó környezetben a gyűjtemény később arborétum jellegűvé vált.
A völgyben – mely 2010-től a nagyközönség szavazatai alapján viselheti a Zala megye
természeti csodája címet - megtalálható a kolorádói jegenyefenyő, mamutfenyő, szerbluc,

szitkaluc, európai és japán vörösfenyő, simafenyő, kaukázusi jegenyefenyő, zöld- és
kékduglász, valamint különböző tuják.
A völgy egész évben szabadon látogatható.

The Azalea Valley is the favorite excursion destination of the Alsóerdő part of
Zalaegerszeg. In spring it offers a wonderful attraction for those who want to relax.
The colorful, majestic-smelling azalea, also known as rhododendron or snowdrop, blooms the
landscape in late April and May. It is worth returning here several times, because the valley is
constantly changing due to the different flowering times of each variety. It smells mostly only
of the yellow-flowered (Caucasian) azalea, but this scent permeates the entire valley.
Based on the idea of the forest engineer Gyula Fatalin, it was created from an impenetrable
acacia on the example of the Jeli Arboretum. In the seventies, exotic plants were introduced
experimentally into the valley with its specific microclimate. The seedlings were obtained
primarily from Jeli. In an environment full of mountain atmosphere, the collection later
became an arboretum.
In the valley - which has been entitled the Natural Wonder of Zala County since 2010 based
on the votes of the general public - you can find colorado pine, mammoth pine, serbluc,
sandalwood, European and Japanese larch, smooth pine, Caucasian fir, green and blue
cuttings.
The valley is open all year round.
Kapcsolat / contact: +3692510250

16. Jeli Arborétum - Kám – lombkorona sétány
Jeli arboretum – Kám – canopy walkway
Európa egyik legszebb arborétumát dr.
Ambrózy-Migazzi István gróf hozta létre,
aki

autodidakta

módon

kora

egyik

legnagyobb botanikusává képezte magát.
Ars poeticája az „örökké zöldellő kert” volt,
amelynek

megalkotásához

tapasztalatai

nagyban

külhoni

hozzájárultak.

A

munkát 1922-ben 5 hektárnyi területen
kezdte el, s a bővítések után mára a kert 118 hektáros lett.
Kám községtől a 8-as számú főútról 3,7 km megtételével érhetjük el a jeli Arborétumot,
amely szemkápráztató rododendronjairól (havas szépe) országosan ismert, de figyelmet
érdemelnek örökzöldjei és a foltokban megőrzött eredeti növénytakarója is. A Kaponyáspatak völgyében az erdészek által kialakított tájövezetek részen a látogatók a világ 10
különböző erdőrészletét ismerhetik meg, melyben számos mamutfenyő található, illetve a
japán erdőfolt a bambusz folttal. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. kezelésében álló botanikus
kertet a tavaszi időszakban több tíz ezrek keresik fel. A májusi hétvégeken tömegesen
zarándokolnak ide az ország minden pontjáról a kikapcsolódni vágyó családok és látogatók.
2014

tavaszán

került

átadásra

az

arborétum bejárati szakaszán egy 800 m
hosszú, akadálymentesített, vakok- és
gyengén látók számára is elérhetővé tett
bemutató ösvény.
2015-ben átadásra került a gróf AmbrózyMigazzi istván kilátó, egy közel 20 m
magas, az őrségi népi stílusjegyeket
magán hordozó építmény, melyről a japán és a sziklás-hegységi erdőfoltok láthatók.
2017-ben áprilisban virágzó növények kerültek átadásra: 67 különböző magnólia közel 300
példánya, illetve koros japáncseresznyék díszítik a Jeli Arborétumot.
2018-tól nyáron 1200 tő hortenzia tő gondoskodik a látnivalókról.

One of the most beautiful arboretums in Europe was created by Count István AmbrózyMigazzi, who self-taught himself as one of the greatest botanists of his time.
Ars’s poetica was the “evergreen garden,” to which his experience abroad contributed greatly.
Work began on an area of 5 hectares in 1922, and after the expansions, the garden has now
grown to 118 hectares. 3.7 km from the main road no.8 in the valley of the Kaponyás stream,
visitors can get to know 10 different parts of the world with many mammoth pines and the
Japanese forest patch with bamboo patch. The botanical garden managed by Szombathelyi
Erdészeti Zrt. is visited by tens of thousands in the spring. On the weekends of May, families
and visitors from all over the country want to make a mass pilgrimage here. In the spring of
2014, an 800 m long, unobstructed demonstration path was made available to the blind and
partially sighted at the entrance to the arboretum. In 2015, the lookout tower of Count István
Ambrózy-Migazzi was handed over, a nearly 20 m high structure bearing the hallmarks of the
folk style of Őrség, from which the forest patches of Japan and the rocky mountains can be
seen. In April 2017, flowering plants were handed over: nearly 300 specimens of 67 different
magnolias and aged Japanese cherries adorn the Jeli Arboretum. From the summer of 2018,
1,200 hydrangea ponds will take care of the sights.
Kapcsolat / contact: +36 30 6499570
Honlap / website: jelivarazskert.hu

17. Balatonboglár Bob-és Kalandpark, Gömbkilátó
Balatonboglár Bob-and ANdventure Park, „Sphere” Lookout Tower
A park Balaton déli részén található, balatoni paradicsom
néven emlegetett több mint száz éve kedvelt üdülőhely, hiszen
teljes hosszát (ami 12km) strandok, kikötők foglalják el.
Különösen kisgyermekes családoknak ajánlott, egésznapos
szórakozási lehetőséget biztosít a partszakasz. A parkban
bobpálya,

kötélpálya,

mászófal,

sörösrekesz

pakolás,

drótkötél-csúszás, íjászat, zorb, játszótér valamint a város
jelképe a csodálatos Gömbkilátó található.

The park is located in the southern part of
Lake Balaton and has been a popular resort for
more than a hundred years, called the paradise of
Lake Balaton, as its entire length (which is 12 km)
is occupied by beaches and harbors. The beach
area is especially recommended for families with
small children. In the park there is a toboggan run, a rope course, a climbing wall, a beer
compartment wrap, a wire rope slide, archery, a zorb, a playground and the magnificent
Sphere Lookout, a symbol of the city.
Kapcsolat / contact: 06-30/282-9599, 06-85/351-878
Honlap / website: balatonboglarbob.hu

18. Pálos Malom Zalamerenye / Pálos Water Mill at Zalamerenye
A Zalamerenye és Zalakaros találkozásánál álló vízimalom teljeskörű felújítása 2015
augusztusában fejeződött be.
A malom első említése az 1400-as évekből származik, az Örményesi Pálos Kolostor
birtokában állt. A Pálos rend feloszlatása után a Veszprémi érsek tulajdona, majd 1888-tól
magántulajdon. Utolsó tulajdonosa Zsohár Gyula.
A malom 1960-ig őrölt, majd lassan az
enyészeté lett.
A felújítás során az 1903. évi állapotában
állították

helyre.

Két

felülcsapott

vízikerék, hengerszék, malomkőjárat a
főbb elemei. A malom működőképes,
jellegzetes
előállítását.

ritmusban
A

végzi

falakon

a

liszt

kapcsolódó

használati tárgyak és dokumentumok tekinthetők meg.
A malom magántulajdon és a tulajdonosok szívesen látják az érdeklődő látogatókat. Belépődíj
és nyitvatartási idő nincs.

The complete renovation of the watermill at the confluence of Zalamerenye and
Zalakaros was completed in August 2015.
The first mention of the mill dates back to the 1400s and was owned by the Pauline
Monastery of Örményes. After the dissolution of the Pauline Order, it was the property of the
Archbishop of Veszprém, and from 1888 it was privately owned. Last owner is Gyula Zsohár.
The mill was ground until 1960 and then slowly became mine.
During the renovation, it was restored to its 1903 condition. The main elements are two
overhanging water wheels, a roller chair and a millstone passage. The mill produces flour in a
functional, characteristic rhythm. Objects and documents related to the walls can be viewed.
The mill is privately owned and the owners welcome interested visitors. There is no entrance
fee and opening hours.
Kapcsolat /contact: +36 30 277 5257

19. Zalakarosi repülőtér
A Zalakarosi Repülőtéren választhatunk előre összeállított útvonalakból, melyekkel
megnézhetjük a Kis-Balatont, annak jellegzetes látnivalóival, a Kányavári-szigettel és a
fahíddal. Csodálatos látvány a Balaton nyugati medencéje, a Badacsony, illetve a Balatonfelvidék többi tanúhegyei, a Szent György-hegy, a Csobánc, a Gulács és a Somló-hegy.
Keszthelyen madártávlatból nézhetjük meg a Festetics kastélyt, a Balaton partot a
Szigetfürdővel, a parton álló patinás, régi Balaton
Szálló és Hullám Hotel épületeit, a strandokat és a
megannyi vitorláshajót a Balaton vizén.
Megtekinthetjük Hévízt és nagy kört tehetünk az
európai hírű termáltó felett, vagy átrepülhetünk a
Balaton felett és megcsodálhatjuk Szigliget,
Sümeg várát, a Rezi várromot és Tátika várának
maradványait is, és nem utolsó sorban a hatalmas Keszthelyi hegységből kiemelkedő Sztupát
is! Kívánságra körbe repülhetjük a Balatont is!

At Zalakaros Airport you can choose from pre-arranged routes to see Kis-Balaton, its
characteristic sights, Kányavári Island and the wooden bridge. The western basin of Lake

Balaton, the other witness hills of Badacsony and the Balaton Uplands, Szent György Hill,
Csobánc, Gulács and Somló Hill are wonderful sights. In Keszthely we can see the Festetics
castle, the shore of Lake Balaton with the Szigetfürdő, the old buildings of the old Balaton
Hotel and Hullám Hotel on the shore, the beaches and the many sailing boats on the water of
Lake Balaton from a bird's eye view.
We can see Hévíz and take a big tour over the famous European thermal lake, or fly over
Lake Balaton and admire Szigliget, Sümeg Castle, the ruins of Rezi Castle and Tátika Castle,
and last but not least the Stupa, which stands out from the huge Keszthely Mountains! We can
also fly around Lake Balaton on request!
Kapcsolat / contact: +36 30 496 0233
Honlap / website: setarepuleszalakaros.hu

1-1,5 óra / 1-1,5 hours by car
1. Lenti Termálfürdő / Lenti Thermal Bath
A fürdő hét fedett medencével
várja a látogatókat. A beltéri
részben szaunák, gőzkamrák az
emeleten
pedig

lévő

szépségfarmon

kozmetika,

pedikűr-manikűr

és

fodrászat,
különféle

frissítő és szépítő masszázsok
állnak

a

rendelkezésére.

vendégek
A

szabadtéri

részben öt medence és egy 74 méter hosszú csúszda található. A fürdő legnagyobb medencéje
1340m2 vízfelületű, mely vadvízárammal, nyakzuhannyal, masszázspadokkal van felszerelve.
A fürdő nátrium-hidrogénkarbonátos gyógyvize 40.000 éves. Az Európa szerte ismert
gyógyvíz jól alkalmazható mozgásszervi, ízületi, gerinc és hátproblémák gyógyítására. A
termálfürdőben kúraszerűen alkalmazott gyógyászati kezelések várják a gyógyulni vágyó
vendégeket. 2016 őszén átadásra került a két beltéri medencével és egy óriáscsúszdával
felszerelt új élményfürdő rész. Az egyik élménymedence főképp a fiatalabb korosztály
számára épült és az aktív tevékenységet előmozdító élményelemekkel, valamint egy
kisgyermekeknek szóló pancsoló résszel rendelkezik. A másik élménymedence elsősorban a
középkorú és idősebb vendégeket vonzza a beépített masszázs funkciókkal és a 8 férőhelyes
jakuzzi résszel.
Szent György Energiapark
Bioenergetikus természetgyógyászok szerint a Szent György Energiapark különleges
gyógyító erejű energiavonalak találkozási pontjaiban fekszik – ennek köszönhetően a fürdő
vendégei hatékonyabban tudnak kikapcsolódni, felfrissülni, gyógyulni. A Szent György
Energiaparkban egy-egy alkalommal 1-2 órát ajánlott sétálni, pihenni.
Kapcsolat / contact: +36-92/351-320
Honlap / website: lentifurdo.hu

Lenti - Csömödér - Kistolmács erdei kisvasút / Lenti – forest light rail
A keskeny nyomtávú erdei kisvasút a
legforgalmasabb

kisvasút

az

országban, teljes hossza 109 km,
tekintve, hogy ez az egyetlen, ami
máig a teherszállításból tartja fenn
magát. Persze rengeteg turista is
használja, mióta évtizedekkel ezelőtt
megnyitották

a

vasutat

az

utazóközönség számára. Amellett, hogy évente több tízezer köbméter faanyagot szállít,
legfőbb vonzereje, hogy a lenyűgöző zalai dombságon át zakatol, rengeteg érdekes látnivalót
érintve. A kisvasút menetrendszerűen májustól szeptemberig közlekedik, de igény szerint
ettől eltérő időpontokban is biztosítanak különvonatot, ráadásul a hidegebb hónapokban
fűthető, zárt szerelvények állnak az utasok rendelkezésére. A kisvonaton kerékpár szállítására
is van lehetőség. 2004 óta minden második szombaton nosztalgiaszerelvény közlekedik a
vonalon, amelyet az Erdélyből származó, Ábel névre keresztelt nosztalgia gőzmozdony húz.
A vonathoz kapcsolódva, illetve magán a vonaton működik 2015 óta a Zakatoló Erdei
Iskola. Az iskolás vagy óvodás csoportok a vonathoz csatolt oktatókocsiban határozó
könyvek, mikroszkópok, bogárnéző tégelyek, távcsövek segítségével tanulmányozhatják a
természetet a megállókban. A kisvasút állomásai: Lenti – Iklódbördőce – Csömödér – Páka –
Kányavár – Bázakerettye – Kistolmács
Tourinform Iroda kapcsolat / Tourinform contact: +36-92/551-188
Honlap / website: kisvasut.hu

2. Tapolcai tavasbarlang / Tapolca cave pond
A Tapolcai-tavasbarlangot 1903-ban fedezték fel, majd rövidesen kiderült, hogy egy egész
barlangrendszer húzódik Tapolca városa alatt. Tíz évvel később nemcsak a kutatók és
barlangászok,

hanem

bárki

megcsodálhatta

a

föld

alatti

karsztképződményeket.

Magyarországon ez volt az első barlang, melyet villanyvilágítással láttak el, és egyben
turisztikai célokra is használtak. Az 1942-ben védelem alá helyezett, majd 1982 óta
fokozottan védett képződmény kiemelt státuszát a geológiai, genetikai, morfológiai,

hidrológiai
értéke,

és

biológiai

valamint

kiterjedése

is

a

indokolttá

tette és az, hogy a világon
sehol máshol nincs ekkora
kiterjedt

barlangrendszer

lakott település alatt, amely
csónakázható.
Az új, kétszintes látogatóközpont épületét úgy alakították ki, hogy a tavasbarlang bejáratának
hangulata megmaradjon, viszont közben az épület üzemeltetése részben megújuló energiával
történjen. Az új épületben helyet kapott „Csodálatos karszt” elnevezésű kiállítás komplex
módon mutatja be a hazánk és a világ egyedülálló földtani értékeit, méghozzá úgy, hogy
közben a gyerekek számára is érdekes lehet. Az interaktív kiállításon a gyerekek
kúszóbarlangban próbálhatják ki pár méteren, miből is áll a barlangászok idejének jelentős
része, de van „kőtapogató” is, amely még a felnőttek számára is kihívást jelent. A színes
ősföldrajzi festmények a földtörténeti korok élővilágát mutatják be; a külön erre a célra
kijelölt pontokról megtekinthető térhatású fotók is különleges, testközeli élményt nyújtanak.
A

gyerekek

kedvence

lehet

még

a

szabadban elhelyezett mászófal és játszótér
is. A 3D-s moziban a bejáratnál kapott
szemüvegek

segítségével

tökéletesen

beleélhetjük magunkat a vetítésbe, amely a
víz útját és örök körforgását, valamint a
karsztképződmények világát is bemutatja, a
nézőt a Föld és az óceánok fölé repítve,
vagy éppen a barlangok szűk járataiba vezetve.
A Tapolcai-tavasbarlang jelenleg összesen 180 méteren csónakázható körbe, ugyanoda
érkezünk vissza, ahonnan elindultunk. A csónakok útja a víz által kialakított járatokon át
vezet, amelyeket szépen ki is világítottak, és bizonyos időközönként segélykérő
berendezéseket is találhatunk. A türkizkék víz körülbelül 18-20 °C-os, és a legtöbb helyen
csupán derékig ér, de olyan szakasz is akad, ahol csupán pár tíz centi borítja az aljzatot. A
Malom-tóba ömlő vízben a szerencsések a tavasbarlangban látható egyetlen élőlényt, a fürge
csellét is elcsíphetik. Ez egy apró halfajta, amelyet a helyiek csetrinek hívnak, és ha véletlenül
megpillantjuk, kívánni is ér valamit.

The Tapolca Spring Cave was discovered in 1903, and it was soon discovered that an
entire system of caves stretched below the town of Tapolca. Ten years later, not only
researchers and cavers, but anyone could admire the underground karst formations. This was
the first cave in Hungary to be electrically lit and used for tourist purposes. The special status
of the formation, which was protected in 1942 and has been highly protected since 1982, is
justified by its geological, genetic, morphological, hydrological and biological value and the
fact that nowhere else in the world is there such a large system of caves under inhabited
settlements, which can be boated.
The building of the new two-storey visitor center has been designed to maintain the
atmosphere of the entrance to the spring cave, while the building is partly powered by
renewable energy. The exhibition entitled "Wonderful Karst", housed in a new building,
presents the unique geological values of Hungary and the world in a complex way, while also
being interesting for children. In the interactive exhibition, children can try out in a crawling
cave a few meters away, which is a significant part of the time of cavers, but there is also a
“rock probe” that is challenging even for adults. Colorful prehistoric paintings depict the
living world of geological ages; 3D photos of the points designated for this purpose also
provide a special, close-up experience. Children can also enjoy the outdoor climbing wall and
playground. In the 3D cinema, the glasses we get at the entrance allow us to immerse
ourselves perfectly in the projection, which also shows the path and eternal cycle of water and
the world of karst formations, flying the viewer over the Earth and the oceans or just leading
to the narrow passages of caves.
The Tapolca Spring Cave is currently a total of 180 meters for boating, we will return to
where we left. The path of the boats leads through the passages created by the water, which
are also nicely lit, and at certain intervals we can also find emergency equipment. The
turquoise water is about 18-20 ° C and in most places reaches only the waist, but there is also
a section where only a few tens of inches cover the substrate. In the water flowing into the
Mill Lake, the lucky ones can catch the only living creature in the spring cave, the agile troll.
It’s a tiny kind of fish that locals call chetriors, and if we happen to see it, it’s worth wishing
for something.
Kapcsolat / contact: +36-87/412-579
Honlap / website: tavasbarlang.hu

3. Őrség
Veleméri templom - a fény temploma / Temple of Velemér, the temple of light
A kis őrségi falu, Velemér büszkélkedhet
Magyarország egyik legjelentősebb középkori
román stílusú műemlékével, a Szentháromságtemplommal. A kora gótikus templom belső falait
díszítő freskók hazánk legteljesebb épségben
fennmaradt középkori falfestményei.
Az egyhajós, egy tornyú épület kőből és téglából
épült. Az eredeti fazsindelyt a restauráció során
cserépre cserélték. A templom keskeny ablakai tervezetten, meghatározott időpontokban
engedik be a napfényt az épület belsejébe. A templom külső falán, a hajó sarkainál három
faragott emberfejet láthatunk. Az egyik fejre a nyári napfordulókor süt a nap, télen árnyékban
van, míg a másikra a téli napfordulókor süt a nap, a harmadikat pedig a téli napforduló végén
világítják meg a napsugarak. A templombelső falfestményei közül ma már sok homályosan
látható és töredékes, de nagy részük jó állapotban kápráztatja el a látogatót. Az eredetinek
megfelelően a templom őrzi régi képét és hangulatát.
The small village of Őrség, Velemér, boasts one of the most significant medieval
Romanesque monuments in Hungary, the Church of the Holy Trinity. The frescoes decorating
the inner walls of the early Gothic church are the most intact medieval murals in Hungary.
The single-nave, one-tower building was built of stone and brick. The original wood shingles
were replaced with tiles during the restoration. The narrow windows of the church are
designed to let in the sunlight inside the building at specific times. On the outer wall of the
church, at the corners of the nave, we can see three carved human heads. On one head the sun
shines at the summer solstice, it is in the shade in winter, while on the other the sun shines at
the winter solstice, and the third is illuminated by the rays of the sun at the end of the winter
solstice. Many of the murals inside the church are now vaguely visible and fragmentary, but
most of them dazzle the visitor in good condition. According to the original, the church
retains its old image and atmosphere.
Kapcsolat / contact: +36-30/448-9276
Honlap / website: velemer.hu/fenyek-temploma

Szalafő - Batha Porta / Szalafő, Batha family - pumpkin oil
Szalafőn, az Őrség egyik legszebb,
legérintetlenebb falujában található a
Batha-porta.
kedves

A

portára

vendégek

látogató

találkozhatnak

hagyományosan pirítással és hideg
sajtolással készített növényi olaj
különlegességekkel,valamint részesei lehetnek egy hagyományos olajütés bemutatásának
(bejelentkezés szükséges), amely kézi faprés által történik. A Batha Porta palettáján
szerepelnek dióból, mákból, szőlőmagból, lenmagból, mogyoróból préselt magolajak, sőt a
méltán híres, és az őrség fekete aranyának is nevezett tökmagolaj. Jelenleg újdonságok a
csipkebogyómag és a sárgabarackmag, máriatövis mag olajok, valamint a különböző olajak
préselvényéből darált, étkezési célra használható maglisztek. A maglisztek és az olajak a
kulináris felhasználás mellett gyógyászati célokra is kiválóan alkalmasak. A Batha-porta
olajai 100%-ban természetes alapanyagból és adalékanyagok hozzáadása nélkül készülnek.
The Batha porta is located in Szalafő, one of the most beautiful and unspoilt villages in
Őrség. Visitors to the reception can meet the specialties of vegetable oil traditionally made by
roasting and cold pressing, and they can take part in a demonstration of a traditional oil frying
(registration required) by hand-held wood press. The range of Batha Porta includes seed oils
pressed from walnuts, poppy seeds, grape seeds, flax seeds, hazelnuts, and even the
deservedly famous pumpkin seed oil, also called the black gold of the guard. At present,
rosehip seed and apricot kernel, milk thistle seed oils and edible seed flours ground from the
extracts of various oils are new products. In addition to culinary uses, seed flours and oils are
also excellent for medicinal purposes. Batha-porta oils are made from 100% natural
ingredients and without the addition of additives.
Kapcsolat: +36 20 534 29 31
Honlap: bathaporta.hu
Orfalu - Vadvirág Méheskert / Orfalu – Bee Garden, honey producer
A Vadvirág Méhes- és Füveskert nevű gazdaság az Őrségi Nemzeti Parkhoz tartozó
Vendvidék (Rábavidék) egy picinyke településén, Orfaluban található. Ez a varázslatos,
erdőkkel, ligetekkel, kristálytiszta vizű patakokkal szabdalt dimbes-dombos táj, hazánk DNy-i
csücskében a szlovén, osztrák határ ölelésében fekszik. A Kert még formálódó, de már

önfenntartó bemutató gazdaság, amelynek működése
magában ötvözi a vendvidéki hagyományos gazdálkodás,
és az organikus biogazdálkodás elemeit. A birtok egy
csodaszép domboldalon, erdőkkel körülvett, NATURA
2000-es területű 3,5 hektáros kis családi vállalkozás. A
tiszta, magas rezgésű spirituális hely tökéletes lehetőséget
kínál mindenki számára a természetből áradó energiák megtapasztalására, a növényvilág tápés gyógyerejének befogadására, egy természet közeli, hagyományos életforma megélésére.
A birtok, a bemutató méhészet, az ősi kaszáló gyümölcsös és a fűszer- és gyógynövénykert
programjai szeretettel várják az odalátogatókat. Minden program falusi vendégasztallal,
kóstolóval zárul, illetve egészül ki.
The farm called Vadvirág Méhes- és Füveskert is located in Vendvidék (Rábavidék), a
small settlement in Orfalu, which belongs to the Őrség National Park. This magical, hilly
landscape with forests, groves and streams of crystal clear water lies in the embrace of the
Slovenian-Austrian border at the southwestern tip of Hungary. The Garden is still an
emerging but already self-sustaining demonstration farm, the operation of which combines the
elements of traditional farming and organic farming. The estate is a 3.5 hectare small family
business on a beautiful hillside surrounded by forests in NATURA 2000. The pure, highvibration spiritual place offers a perfect opportunity for everyone to experience the energies
flowing from nature, to absorb the nourishment and healing power of the flora, and to live a
close-to-nature, traditional way of life. The programs of the estate, the demonstration apiary,
the ancient meadow orchard and the spice and herb garden await visitors. Each program ends
with a village guest table and tasting.
Kapcsolat: +36-20/340-8735
Tökfesztivál / Pumpkin festival
A Nyugat-Dunántúli Régió kiemelt kulturális és
örökségturisztikai, valamint a legnagyobb gasztroturisztikai rendezvénye. A népi játékok és művészeti
bemutatók forgatagában megismerkedhetnek a tök helyi
kultuszával, a humoros vetélkedőkön pedig minden
korosztály

megmérettetheti

magát.

A

fergeteges

előadások és tökcsoda-teremtmények megtekintése közben a vendégek tökből készült
ételspecialitásokat kóstolhatnak meg.

It is a prominent cultural and heritage tourism event of the Western Transdanubia
Region, as well as the largest gastro-tourism event. In the hustle and bustle of folk games and
art shows, you can get to know the local cult of pumpkin, and in humorous competitions, all
ages can compete. Guests can enjoy pumpkin specialties while watching the lively
performances and pumpkin wonders.
Tourinform kapcsolat / contact: +36-94/548-034, +36-30/229-3588

4. Pannon Csillagda / Pannon Observatory- Bakonybél
Bakonybélben található hazánk első számú
csillagászati ismeretterjesztő központja, ahol
csillagászattörténeti

kiállítás,

planetárium,

távcsőpark várja a látogatókat, sőt egy 3D filmet
is láthatunk a Marsról.
A kiállítás 400 négyzetméteren mutatja be a
csillagászat történetét a kezdetektől egészen
napjainkig.

Láthatjuk,

hogyan

fejlődtek a

távcsövek és a csillagászati navigáció, ismerkedhetünk a meteoritok világával, s bepillantást
nyerhetünk Galilei és Newton munkásságába. A kiállítás bemutatja a legizgalmasabb
űrexpedíciókat, mint a Holdraszállás, az Apollo-programok vagy a Mars kutatás, és
közelről vizsgálhatunk meg egy igazi szkafandert, pilóta ülést és Mars űrszondát.
A Pannon Csillagda az első és eddig egyetlen Ultra HD felbontású digitális planetárium
Közép-Európában. A 8 méter átmérőjű kupolára vetített filmeket IMAX, döntött háttámlás
moziszékből élvezhetjük. Az obszervatóriumban tudományos igényű távcsőpark gondoskodik
arról, hogy az érdeklődők közelebbről szemügyre vehessék az égboltot.
Kapcsolat / contact: +36 20 271 2519
Honlap / website: csillagda.net

5. Veszprémi Állatkert / Veszprém Zoo
A Veszprémi Állatkert Magyarország
legnagyobb

hagyományokkal

rendelkező vidéki állatkertje. A KözépDunántúli

Régió

turisztikai

célpontja,

mindössze

15

legkedveltebb
a

Balatontól

km-re

található,

Veszprém belvárosából rövid sétával
érhető el. A kicsiknek és nagyoknak
egyaránt feledhetetlen élményt nyújtó,
különleges természeti adottságokkal rendelkező Állatkert kapuit 1958. augusztus elsején
nyitotta meg, mely - hatalmas társadalmi összefogással épült fel - mindössze öt hónap
leforgása alatt.
Az Állatkert Kittenberger Kálmán, a híres magyar Afrika-kutató, zoológus, vadász és író
nevét viseli.
A két részből álló Állatkert a Fejes-völgyben, illetve az azzal szomszédos Gulya-dombon
terül el.
A festői szépségű Fejes-völgyi területen olyan hagyományos állatkerti állatok láthatók, mint
az egzotikus élőhelyről származó nagymacskák, a fekete medvék, az élénk színekben
pompázó vízimadarak, de érdekességek is, mint például a játékos madagaszkári félmajmok,
az igazán különleges dzselada páviánok, egy hatalmas sarkantyús teknős, a mindig kíváncsi
ormányosmedvék és az elragadó kis pandák.
A Fejes-völgyben található a gyermekek legnagyobb kedvence, az egyedileg tervezett és
kivitelezett Kölyökdzsungel játszóház és terrárium, ahol a kalandra vágyó lurkók kedvükre
kúszhatnak, mászhatnak, kipróbálhatják a Lajhár-utat, bemászhatnak egy állatszállító ládába,
de megpihenhetnek a papagáj-klubban is, vagy onnan egy fedett csúszdán le is csúszhatnak. A
játszóteret terráriumok szegélyezik, ahol üvegfalakon keresztül nézhetik meg a látogatók a
különleges hüllőket.
A felső, úgynevezett Gulya-dombi részen találhatók a legújabb fejlesztések, mint például
hazánk egyik legszebb és legnagyobb Afrika-szavanna kifutója, ahol zebrákat, zsiráfokat,
impalákat és egy öt fős szélesszájú orrszarvúcsaládot csodálhatnak meg a látogatók.

A szavanna kifutó szomszédságában épült fel a kialakításában és tematikájában Európában is
egyedülálló komplexum, a Majomház, melyben jelenleg gyűrűsfakú makik, dzselada
páviánok és zászlósfarkú kolobuszok élnek. A belső térben csupán egy üvegfal választja el a
látogatókat az állatoktól, a hatalmas külső kifutójukat pedig vizesárok szegélyezi, melynek
lakói az aranyhalak és a látogatók által behozott teknősök.
A Veszprémi Állatkert eddigi legnagyobb és leglátványosabb fejlesztése 2014 februárjában
kezdődött, és ennek keretében készült el az Elefánt Park, ahol a három fiatal és játékos
elefántbika, Nuka, Dinkar és Félix kapott elhelyezést, továbbá a vizes élővilágot bemutató
projekt, ahol a borjúfókák és a pápaszemes pingvinek életébe nyerhetnek betekintést, valamint
az új orrszarvúház és a hozzá tartozó kifutó, ahol télen is megcsodálhatók a látogatók
kedvencei. Az új, 2013-ban átadott Gulya-dombi vendégforgalmi bejárattal szemben
látványkifutó épült, ahol lámafélék kaptak helyet, és a megnövekedett vendégforgalom miatt
szükségessé vált egy akadálymentesített vizesblokk kialakítása is az új pénztár közelében. A
projekt befejezéseként 2015 júniusában került átadásra az az 5 000 m2 alapterületű és 15
méter belmagasságú Madárröpde, melynek kialakítása Magyarországon egyedülálló, és ahol
flamingókkal, skarlát íbiszekkel és récékkel találkozhatnak a látogatók.
Az Állatkert kiemelt hangsúlyt fektet a jövő nemzedékének környezettudatos nevelésére.
A kor szakmai elvárásainak megfelelően berendezett Böbe Majom Tanodája Oktató- és
Kiállítóház ad otthont a nyári táboroknak, tanórán kívüli foglalkozásoknak, a kiállító részen
pedig a látogatókat az aktuális természetvédelmi kérdésekkel foglalkozó bemutató várja.
Az érdekes állatok megtekintése mellett látványetetések, állatsimogató és rendezvények
színesítik az Állatkert kínálatát.
Honlap / website: veszpzoo.hu

6. Balatonfűzfő Bobpálya és Kalandpark
Balatonfűzfő Bob and Leisure Park
Az egész évben nyitva tartó szabadidőpark
területén két, összesen 1,5 km hosszú
bobpályát és egy hintókát találunk. Emellett
vannak itt ingyenesen használható területek is,
ilyen a 15 méter magas kilátótorony, az erdei
játszótér, és a Fitnesz Park.

A Balaton északi partján található szabadidőparkban egész napos kikapcsolódást kínálnak
családoknak, baráti társaságoknak, osztálykirándulóknak. Az egész évben nyitva tartó park
területén két bobpályát is találunk, amelyek összesen 1,5 km hosszúak. A sínre rögzített
bobokkal lehetőségünk van végigsiklani a Panorámapályán, ahol a 360°-os kanyarban is igen
egyedi kilátás nyílik a Balatonra, vagy az Alagútpályán, amelynek sötétedés után villogó
fényekkel megvilágított 15 méteres alagútjában is utazhatunk. A nyári estéken este 10-ig is
nyitva tartó szabadidőparkban a bobok maximális sebessége egyes szakaszokon elérheti a 40
km/órát is, így a bobok csak 3 éves kor felett, illetve 8 éves kor alatt csak 8 év feletti kísérővel
vehetők igénybe.
A bobozás közben készült fotót a bejáratnál található Emlékbázisnál fénykép formájában,
vagy valamilyen emléktárgyra rányomtatva is kérhetjük. A bobpályák mellett hintóka várja
azokat, akik igazán jól viselik a pörgést.
A BalatoniBob Szabadidőpark ingyenesen használható elemei között találjuk a 15 méter
magas, öt szintes kilátótornyot, az erdei játszóteret, amelynek a része egy mini kalandpark is,
valamint a 14 év felettiek számára kialakított Fitnesz Parkot. A parkon belül a BalatoniBob
Büfé és a BalatoniBob Snack Bár gondoskodik róla, hogy legyen elég energiánk a
bobozáshoz.
A bobpálya mellett működik a SERPA Kalandpark.
Kapcsolat /contact: +36 30 143 0000
Honlap / website: balatonibob.hu

Köszönjük, hogy megtekintetették programajánlónkat, reméljük, sikerült
néhány ötlettel szolgálnunk nyaralásuk tartalmas eltöltéséhez!

Kellemes pihenést kívánunk!
Üdvözlettel,
a Pálos Resort csapata

