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VESZPRÉM MEGYE
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
E-mail: (tour.info@vpmegye.hu)
balajthy.zsuzsa@vpmegye.hu

Tel: 88/545-045, 88/545-047
Fax: 88/545-039

8226 ALSÓÖRS Vasút u. 3.
E-mail: alsoors@tourinform.hu

Tel/fax: 87/575-000

8261 BADACSONY Park u.14.
E-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu

Tel/fax: 87/531-013

8220 BALATONALMÁDI Városház tér 4.
E-mail: balatonalmadi@tourinform.hu

Tel.: 88/594-081 Fax: 88/594-080

8230 BALATONFÜRED Blaha u. 5.
E-mail: balatonfured@tourinform.hu

Tel.: 87/580-480 Fax: 87/580-481

8174 BALATONKENESE Táncsics u.24.
E-mail: balatonkenese@tourinform.hu

Tel./fax: 88/594-645

8500 PÁPA Mándi M. I. u. 10.
E-mail: papa@tourinform.hu

Tel.:89/777-047, Fax: 89/777-048

8253 RÉVFÜLÖP Villa Filip tér 8.
E-mail: revfulop@tourinform.hu

Tel./fax: 87/463-092

8330 SÜMEG Kossuth L. u. 15.
E-mail: sumeg@tourinform.hu

Tel.: 20/417-6346

8264 SZIGLIGET Kossuth L. 17.
E-mail: szigliget@tourinform.hu

(szezonális iroda)
Tel.: 70/371-5346 Tel/fax: 87/531-013

8300 TAPOLCA Fő tér 17.
E-mail: tapolca@tourinform.hu

Tel.: 87/510-777 Fax: 87/510-778

8237 TIHANY Kossuth L. u. 20.
E-mail: tihany@tourinform.hu

Tel./fax: 87/448-804

8200 VESZPRÉM Óváros tér 2.
E-mail: veszprem@tourinform.hu

Tel./fax: 88/404-548

ÁBRAHÁMHEGY
Honlap: www.abrahamhegy.hu
Ábrahámhegyi kilátó
A Bökk-hegy tetején lévő kilátóról tiszta időben csodálatos körpanoráma tárul a vendég elé.
Ábrahámhegyi strand
Nyitva tartás: június 1. – augusztus 31.: 9.00 órától – 18.00 óráig
Belépőjegy: csak 9.00 és 18.00 óra közötti időben kell váltani, 16 órától 50%-os kedvezmény!
Nyitvatartási idő előtt – 06.00 órától 09.00 óráig, és után – 18.00 órától 23.00 óráig – a Strand
szabad strandként működik. A vendégek a nyitvatartási időn túl csak saját felelősségükre vehetik a
Strandot igénybe, 23.00 órától – 06.00 óráig a strand látogatása tilos.
A strand szolgáltatásai:
- 5 büfé
- sportszer és strandcikk üzlet
- sportszer kölcsönző
- minigolf
A strand felszereltsége:
- 2 darab homokos strandröplabda pálya
- 2 darab aszfaltozott tengó pálya
- 2 darab ping-pong asztal
- vizi labdajátékokhoz sporteszközök
- gyermek mini-lidó, homokozó a Balaton partján
- fa gyermek hinták
- fa gyermek mászóka
- szabadtéri sakk
- homokos focipálya streetball pálya
- henger alakú öltöző kabinok
- napozó stég
- mozgássérült bejáró
- mozgásérült vizesblokk (tervezett)
- ingyenes számítógép használat Internettel
Belépő díjak 2016-ban:
Felnőtt
- napi jegy (egyszeri belépéssel): 500.- Ft;
- napi jegy (egyszeri belépéssel) 16 óra után: 250.- Ft;
- napi jegy többszöri belépéssel, karszalaggal: 600.- Ft
- heti jegy: 2000.- Ft
Gyermek (6-14 éves korig)
- napi jegy (egyszeri belépéssel): 250.- Ft
- napi jegy (egyszeri belépéssel) 16 óra után: 150.- Ft
- napi jegy többszöri belépéssel, karszalaggal: 300.- Ft
- heti jegy: 1.100.- Ft
Diák (14 év felett diákigazolvány felmutatásával)
- napi jegy (egyszeri belépéssel): 400.- Ft
- napi jegy (egyszeri belépéssel) 16 óra után: 200.- Ft
- napi jegy többszöri belépéssel, karszalaggal: 450.- Ft
- heti jegy: 1.400.- Ft
Kedvezményes (60 év felett)
- napi jegy (egyszeri belépéssel): 400.- Ft
- napi jegy (egyszeri belépéssel) 16 óra után: 200.- Ft
- napi jegy többszöri belépéssel, karszalaggal: 450.- Ft
- heti jegy: 1.800.- Ft

Bernáth Aurél Galéria (A Kultúrház tetőterében) Időszakos kiállítások váltják egymást
Cím: Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Tel: 87 / 471- 506
"Erdei magánmúzeum - bognármúzeum" a Szilvádi-hegyen
Igen gazdag és egyedi bognár- és szőlészeti-, borászati-, agrárgyűjtemény Ábrahámhegyen!
Nyitva tartása: május 1.-től - október 31.-ig szombatonként: 10 órától 20 óráig
Ettől eltérő időben, telefonos egyeztetést követően is lehetséges!
Telefonszám: 06-30-391-61-21
5-10 fős csoportok jelentkezését várják.
A múzeum a Szilvádi-hegyen található.
Ha a Szilvádi utca felől gyalogosan közelítik meg a Pálos-kolostort, mielőtt betérnének az erdőbe,
balra egy zsákutca és "magánút" jelzés található.
Ezen befordulva, mintegy 150 méter után találják meg a múzeumot.
Az odáig tartó úton, a kilátás is gyönyörű Ábrahámhegyre és a Balatonra.
Kulturális Centrum és Könyvtár (a volt iskola épülete, 4 tanterem lett átalakítva) Ábrahámhegy,
Badacsonyi u. 12.
Szolgáltatások:
- Állandó kiállítások:
1. Bernáth Aurél és tanítványai festménykiállítás
2. Csörgey Ttitusz ornitológus kiállítása
3. Helytörténeti Gyűjtemény
4. Ábrahámhegy múltja és jelene
Június 5-től augusztus 31-ig: Ingyenesen látogatható keddtől-szombatig 14 – 20 óráig. (Vasárnap,
hétfőn zárva). Szeptembertől 12 – 18 óráig.
- Könyvtár: Június 5-től augusztus 31-ig: keddtől-szombatig 14 – 20 óráig. (Vasárnap, hétfőn
zárva) Szeptembertől: 12 – 18 óráig. (Wifi + 3 db számítógép, nyomtatás, fénymásolás)
- Játszósarok
Mini-golfpálya
Mini-golfpálya
A strandon található, nyitva: június 15-től augusztus 31-ig.
Játékdíj: Felnőtt 600Ft.-; gyerek 400.- Ft (teljesen mindegy hogy mennyi ideig játszik az illető)
Szent László templom
A Szent László templom a központban található. Az oltárképet Udvardi Erzsébet festette, a téli
kápolna Szt.László-pannóit Somogyi Győző készítette.

AJKA
Ajkai Kristály”múzeum” Ajka, Alkotmány u.4. Vezető: Maiczen Ákos
Tel.: 88/510-520, Fax: 88/311-986 Titkárság: 510-521
E-mail: titkarsag@ajkakristaly.hu ; Honlap: www.ajka-crystal.hu
Nyitva tartás: csak előzetes bejelentkezés alapján
Üzemlátogatás és állandó üvegipari kiállítás
Csak csoportoknak, csak előzetes bejelentkezés alapján látogatható:
Bejelentkezés: 88/510-521, (Krizsanóczi Istvánné)
Belépő:
A belépő ajándékot is tartalmaz
1000.-Ft/fő (üzemlátogatás és kiállítás együtt)
400.-Ft/fő (kiállítás megtekintése)
600.-Ft/fő (üzemlátogatás)
Kristálybolt Kristálymúzeum mellett
Nyitva tartás: egész évben, Hétfő-péntek: 9.00-17.00

Minden második szombat: 9.00-12.00

Bakonyi Erőmű jubileumi Emlékháza
Ajka, Parkerdő
Adatai megegyeznek a Bányászati Múzeuméval.
Bányászati Múzeum, Ajka, Parkerdő, Kontakt személy: Ibránszky Péter
Tel.: 30/9490-588
Nyitva tartás: jan.1-dec.31. kedd-péntek: 11-16 h. szombat- vasárnap: 10-16-ig
Belépők: felnőtt: 500,-Ft, Gyermek, nyugdíjas:300,-Ft,
Ajkai óvodások, általános iskolások, 65 év feletti nyugdíjasok: ingyenes
Fedett Uszoda és Strand Ajka, Városliget
Honlap: www.kristalyfurdo.hu
Tel/fax.:88/211-330
Nyitva tartás:
Uszoda (egész évben):
hétfő
9:00 - 14:00-ig, 16:00 - 20:00-ig
kedd
9:00 - 14:00-ig, 16:00 - 21:00-ig
szerda
9:00 - 14:00-ig, 16:00 - 20:00-ig
csütörtök 9:00 - 14:00-ig, 16:00 - 20:00-ig
péntek
9:00 - 14:00-ig, 16:00 - 21:00-ig
szombat
9:00 - 21:00-ig
vasárnap
9:00 - 21:00-ig
Hétköznap 14:00 - 16:00-ig az uszoda sporttevékenység miatt zárva tart!
Szauna (egész évben):
hétfő:
16:00 - 19:30-ig
kedd
16:00 - 20:30-ig
szerda
16:00 - 19:30-ig
csütörtök 16:00 - 19:30-ig
péntek:
16:00 - 20:30-ig
Szombat: 10:00 - 20:30-ig
Vasárnap: 10:00 - 20:30-ig
Kemping Egész évben (recepció 06:00 - 22:00-ig)
Élményfürdő: (szezonális nyitva tartás) Június-Augusztus
Hétfő-Vasárnap 9:00 - 21:00-ig
(az élményelemek 11:00 - 20:00-ig működnek)

Figyelem! pénztárzárás - zárás előtt egy órával
Belépők:
Felnőtt: elő- és utószezon: 1.000 Ft, főszezon: 1.700 Ft
Felnőtt kedvezményes (17-21 óráig) főszezonban: 900 Ft
Felnőtt félnapos belépőjegy főszezonban: 1.100 Ft
Gyermek, diák (4-19 év) és nyugdíjas belépőjegy: 800 Ft, főszezonban 900 Ft
Gyermek, diák (4-19 év) és nyugdíjas kedvezményes (17-21 óráig) főszezonban: 500 Ft
Gyermek, diák (4-19 év) és nyugdíjas félnapos belépőjegy főszezonban: 600 Ft
Családi belépőjegy (2 felnőtt, 1 gyermek): 3.500 Ft
Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2-4 gyermek): 4.200 Ft
Szaunavilág (belépőjegy vagy bérlet mellett váltható): 1.300 Ft
stb.
Szolgáltatások: büfé, szauna
úszósapka: 450.-Ft, öltözőszekrény: 300.- Ft
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont, Szabadság tér 13.
Tel.: 88/312-946; 88/202-126; Fax: 88/210-252
Kontakt:
Bábics Valéria ig.
Nyitva tartás:
Felnőtt könyvtár:
H,K,Cs,P: 13.00-19.00
Szerda: 9.00-19.00
Szombat: 9.00-15.00
Gyermek könyvtár
H,K,CS,P: 13.00-18.00
Szerda: 9.00-14.00
Szombat: 9.00-12.00
Nomádia Szabadidőpark Bakonygyepes és Ajka között
Osztálykirándulás, szülinap, tábor, táborhely, harci lovasíjász bemutatók
Tel: 30/409-1315
E-mail: nomadiapark@gmail.com,
Honlap: www.nomadiapark.hu
Ajka Városi Szabadidő- és Sportcentrum, Sport u.23.,
Tel: 88/508-050; Fax 88/508-051
Térségi információs központ, Szabadság tér 13.
E-mail: info@vkajka.hu
Tel/ fax: 88/210-252
Nyitva tartás: jan.1-dec.31. Hétfő-péntek 9-19 óra,

Szombat 9-15 óra

Városi Múzeum, Templomdomb (postacím: Szabadság tér 12.), Kontakt személy: Angermayer
Judit tárlatvezető
Tel: 88/312-612
E-mail: ajkakonyvtar@vkajka.hu
Nyitva tartás: egész évben kedd-szombat: 9-16-ig, csoportoknak csak előzetes bejelentkezésre
látogatható
Belépők: ajkai óvodásoknak, általános iskolásoknak és 65 év felett: ingyenes; Diákoknak: 200.Ft, Felnőtteknek: 400.-Ft
Pedagógus igazolvánnyal rendelkezőknek ingyenes a belépés

ALSÓÖRS
www.alsoors.hu
Törökház
Késő gótikus kisnemesi udvarház a XIV - XV. századból. 8226 Alsóörs, Petőfi köz 2.
Tel: + 36 87 447 192, +36 70 374 0453
Nyitva tartás: H-P naponta 14-19 óráig. Szo-V 10-19 óráig. Belépés ingyenes.
Református templom (barokk stíl. Árpádkori,1788-ban átépítve).
Kálmán Csaba református lelkipásztor nyitja ki, ha nincs nyitva. (Templom melletti lelkészi
hivatal) Alsóörs, Templom u. 14.
Tel: + 36 30 431 1720 email: kalman.csaba.gabor@gmail.com
Istentisztelet: vasárnap 11.00 órakor
Boldog Gizella Királyné Római Katolikus Templom (modern épület)
Berkes Péter plébános. Jókai u. 6/1. Telefon: +36 87/787 142, + 36 20 294 20 63.
Tavaszi miserend április 1-jétől:
Vasárnap 9.00. Szerda és péntek 18.00. Szombat 19.00.
Téli miserend:
Szerda: 17.00, péntek: 17.00, vasárnap: 9.00
Csere-hegyi kilátó – szabadon látogatható
Somlyó-hegyi kilátó – szabadon látogatható
Információ:
Tourinform Iroda 8226 Alsóörs, Vasút u.3. GPS: 46.984739, 17.976819
Tel/Fax: + 36 87 575 000
E-mail: alsoors@tourinform.hu
Honlap: http://www.tourinform.hu és www.balatonriviera.hu
Nyitva: 01.01-05.31-ig H-P: 9-15, Szo-V: Zárva
06.01.-06.30. H-P: 9.00-16.00, Szo: 9.00-13.00, V: Zárva
07.01-08.31-ig H-V: 9-19
09.01.-09-30-ig H-P: 9.00-16.00, Szo: 9.00-13.00, V: Zárva
10.01-12.31-ig H-P: 9-15, Szo-V: Zárva
Az
iroda
szolgáltatásai:
Balaton
Best
kártya
kiadás,
Szobafoglalási rendszer működtetése, információk és ajánlások látnivalókról, programokról,
éttermekről, borozókról. Könyvek, képeslapok, ajándéktárgyak, színház és koncertjegyek valamint
horgászjegy értékesítése.
APÁCATORNA
Római Katolikus templom Apácatorna, Kossuth L. u. 45.
R.k. templom. Az 1942-ben épült templomba belefoglalva a román stílusú 12. sz.-i templom
szentélye.
ASZÓFŐ
Szent László római katolikus templom, klasszicista stílusban épült 1832-1834
Román stílusú templomrom (a vasútállomástól délre) római kori maradványokon, az 1260 70-es
években épült templom maradványa.

BADACSONYTOMAJ
/Badacsonytomaj, Badacsonyörs, Badacsony/
A város honlapja: www.badacsonytomaj.hu
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület – Tourinform iroda honlapja: www.badacsony.com
Szent Imre római katolikus templom, Badacsonytomaj, Hősök tere 2.
Telefon: 87/471-250
Előzetes bejelentkezés szerint látogatható.
Tájház Badacsonytomaj, Tájház udvar
Telefon: 87/571-115 (Városi Művelődési Központ száma, ott kell érdeklődni).
Badacsonytomaj központjában található a Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény. A halászok hálói,
a szőlőművelés eszközei emlékeztetnek a hajdani hétköznapokra.
Nyitva tartás: 2016. május-szeptember
Időintervallum:
Keddtől péntekig 10.00 – 16.00
Szombaton 10.00 – 14.00
Vasárnap - Hétfő SZÜNNAP
Belépő:

Jegyár

Felnőtt

500,- Ft

Gyermek, diák, nyugdíjas

300,- Ft

Családi I-es – 2 felnőtt + 1 gyerek

1.100,- Ft

Családi II-es – 2 felnőtt + 2 gyerek

1.200,- Ft

Csoportos kedvezmények 10 fő felett
-

felnőtt
gyermek, diák, nyugdíjas

Jegyárból 10% kedvezmény
Jegyárból 20% kedvezmény

Megjegyzés: A nyugdíjasok - nyugdíjas igazolvány, diákok - diák igazolvány bemutatásával
vehetik igénybe a kedvezményt
Pedagógusoknak 50% kedvezmény
Esetenként csak egy kedvezmény vehető igénybe.
Udvardi Képtár Badacsonytomaj, Rózsa köz 9.
Információ: Udvardi Erzsébet, festőművész
Telefon: 87/471-259
Nyitva tartás: Jelenleg nem látogatható.
Badacsonytomaj – Badacsony strand
Megújult külsővel, új szolgáltatásokkal, lidós parttal, nagy zöldfelülettel várják a vendégeket
Mindkét strand egész területén ingyenes internet elérhetőség, a badacsonyi strandon internetszoba
is várja az érdeklődőket.
A badacsonytomaji strandon elkészült a parti világítás, mely lehetővé teszi, hogy minden nap
éjfélig használható legyen a strand.

2016.évi strandi belépők
Az árak bruttó árak, és Ft-ban értendők
Napijegy (karszalagos belépés)
Délutáni jegy (16.00-tól)
Badacsony Kártyával napijegy
Badacsony Kártyával hetijegy
Családi napijegy (2 felnőtt + 2 gyerek)
Állandó lakos kártya regisztráció (strand+parkoló
kártya)
Állandó lakos kártya regisztráció (strand kártya)
Hetijegy
Idényjegy
Csoportos belépő (15 fő felett)
Napi kabinjegy
Heti kabinjegy

Felnőtt
700.400.490.-

Gyermek
Nyugdíjas
(4-18 év)
450.450.250.250.310.310.Ingyenes
1500.-

3500.1500.3000.20.000.-

750.2000.2000.10.000.10.000.490.-

650.4000.-

A napijegy megvásárlása esetén egy karszalagot kap a vendég, amivel több alkalommal van
lehetőség az adott napon a strandokra belépni.
Nyitvatartási idő: 2016. június 1-től augusztus 31-ig: 8.00 – 19.00;
Elérhetőség:
- Badacsony Strand: +36-87/431-079
- Badacsonytomaj Strand: +36-87/702-092
E-mail: info@bvu.hu
Web: www.bvu.hu; http://www.facebook.com/badacsony.strand
Szolgáltatások:
- Vízi mentő szolgálat,
- Kék zászló
- Vízi sport eszközkölcsönzés, Sportpályák, sportlétesítmények (asztalitenisz, strandfoci,
strandröplabda, stb.)
- Vízi sportpálya (röplabda, kosárlabda)
- Játszótér
- Lídósított, homokos partszakasz
- Vendéglátó egységek
- Zuhany, WC, Öltöző és Értékmegőrző
- Mozgáskorlátozott WC, zuhanyzó
- Parkolási lehetőség
- Sporteszköz kölcsönzés
BADACSONY
Honlap: www.badacsony.com
Badacsony tanösvény
Balaton-felvidéki Nemzeti Park részei – Badacsonyban, Geo-botanikai tanösvény
A kétnyelvű ismertető táblákkal ellátott tanösvény a vulkáni hegyek geológiai, botanikai,
zoológiai és tájhasználati módját ismerteti.
A hegy szoknyájának felső szegélyén, a függőleges bazaltfalak, oszlopok lábánál halad körbe. A
közel 4 km hosszú, önmagába visszatérő tanösvény megközelíthető a Badacsony-hegy déli
oldalán, a Kisfaludy-ház felől.
Tanösvény állomásai: Rózsa - kő - Kisfaludy-kilátó- Kőkaput – Kőkereszt - Klastrom kútBujdosók lépcsője - Tördemici kilátó

TIPP: A tanösvény egyik nevezetessége a Rózsakő, melyre a néphagyomány szerint fiatal
pároknak érdemes ráülni, ezután egy esztendőn belül lakodalmukat is megülik.
Szabadon látogatható, vagy szakvezető igényelhető szakvezetési díj ellenében. a Balatoni
Nemzeti Park Igazgatóságnál. A szakvezetés-kérelmet legalább két héttel a kirándulás előtt,
írásban kell elküldeni az Igazgatóságra (8229 Csopak, Kossuth u. 16., Tel.: 87/555-260, Fax:
87/555-261, e-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu) a tájegységet, időpontot, csoportlétszámot és a
jelentkező adatait (adószámot is!) feltüntetve.
Kisfaludy- kilátó A Kisfaludy- kilátó a Badacsony hegy 437 m-es magassági pontjánál épült.
Erkélyéről a Tapolcai-medence és az azt övező hegyek látványa tárul elénk.
A hegy legmagasabb pontján lévő korábbi kilátó funkcióját már nem tudta ellátni ezért is volt
szükség az új kilátó megépítésére.
Az új kilátó létesítését az is indokolta, hogy a torony műszaki állapota már nem volt megbízható.
A fa anyaga elöregedett, az időjárás viszontagságai megviselték már.
Az építmény magassága sem bizonyult már megfelelőnek. A torony mellett magasodó fák az évek
során annyira megnőttek, hogy a kilátóból már a szemlélő csak északi irányban nyerhetett kilátást,
és nem élvezhette a körpanorámát csodálatos tanúhegyekre és a Balatonra. A növényzet kurtítása
természetesen szóba sem jöhetett, természetvédelmi terület lévén, így került megtervezésre a régi
10,5 m magas torony helyett egy új 18 m magasságig emelkedő kilátótorony.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Egy jobb kilátásért! Új kilátó létesítése a
Badacsony hegyen" című pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, támogatásra érdemesnek
ítélte.
Az új kilátó már látogatható!
Mind a négy szint egy nagy kiterjedésű pihenőkét funkcionál, ahonnan folyamatosan juthatunk
egyre följebb és följebb a fokozatosan világosodó, kitáruló tetőpontra, ahol végre elénk tárul a
teljes körpanoráma, a Balatontól a Tanúhegyekig!
Az építmény fő tartószerkezetét a középpontban elhelyezett acél főárboc és a körülötte levő
segédárbocok alkotják. Az anyaghasználatnál a természetközeli anyagok alkalmazására törekedtek
a tervezők, így a tervezett torony szerkezetei borovi fenyő és acél anyagúak. Az elkészült torony
feljárata a turista utak felöl közelíthető meg mintegy csalogatva a vándort, ezért a projekthez
hozzátartozott ezen útvonalak felújítása is.
A három fő turistaútvonal tartozik ide: a Kőkapu, a Bujdosók lépcsője és a Rózsakőtől a
Hertelendy lépcsőn keresztül a kilátóig.
A Kőkapunál a leomladozott támfal került megmagasításra, illetve újabb szakasz került kiépítésre.
Az útvonal kőmentesítésén túl pihenőszakaszok kerültek kialakításra.
Hertelendy lépcső több lépcsőfoka kilazult, hiányos ezek pótlása illetve javítása vált szükségessé.
Ezen a szakaszon, ahol a fel-le jutást kapaszkodókorlátok teszik biztonságosabbá, a korlátok
felújítását illetve cseréjét kellett elvégezni.
Bujdosók lépcsőjénél is felújításra illetve pótlásra kerültek a lépcsőfokok és a pihenőknél levő
támfalak. A meredek részeken egyoldali kapaszkodókorlátokat helyeztek el a biztonságosabb
közlekedés eléréséhez. Ahol az apró bazalt-zúzalék bemosódik ott élére állított bazaltkövekből
szegély került kiépítésre a csúszásveszély elkerülésére. A pihenőknél levő emléktáblák felújítása
és pótlását is megvalósult.
Az útvonalak mentén több helyen találhatóak úgynevezett kilátópontok, melyek kiesést
akadályozó korlátai vagy már nincsenek vagy erősen megrongálódtak, ezek kiépítése is a feladat
részét képezi. A Badacsony felett található kőből épült menedékház és kilátópontja is az évek
során állagromlást mutat, ezért az ott levő védőkorlátok cseréje, illetve a kőfal javítása is
szükségessé vált és megtörtént.
A pihenésre vágyó, megéhezett turisták kielégítésére a kilátótoronynál és a Ranolder keresztnél
felújításra kerültek a tűzrakóhelyek, asztalok, padok.
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.
Egry József Múzeum Badacsony, Egry sétány 12.
Tel: 87/431-044
Badacsony központjában, közel a Balaton parthoz, az Egry sétányon található Egry József
festőnek és családjának egykor otthont adó villaépület, mely 1973 óta múzeumként fogadja a
látogatókat. Egry a Balaton megszállottja volt, a Balaton festőjének is nevezik. Számtalan
nézőpontból, szinte minden napszakban megfestette a tó végtelen víztükrét, a balatoni párás
fényeket, a kilátást Fonyód felé. Művészete magányos jelenség, senkivel sem rokonítható.
Badacsonyi átalakított és kibővített műtermes lakóházában gazdag válogatást láthatunk fő
műveiből, de jelzésszerűen egész életútjával megismerkedhetünk.
2016-ban az Egry képek mellett Udvardi Erzsébet Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas magyar
festő képeiből összeállított emlékkiállítással is várják az érdeklődőket.
Nyitva tartás:
Időszak: 2016. április 30.- október 1.
Időintervallum: kedd-vasárnap: 10.00 – 18.00 óráig (hétfő szünnap)
Jegyárak
Felnőtt
Gyermek, diák, nyugdíjas
Csoportos kedvezmények 10 fő felett
- felnőtt
- gyermek, diák, nyugdíjas

900,- Ft
450,- Ft
Jegyárból 10% kedvezmény
Jegyárból 20% kedvezmény

Megjegyzés: A nyugdíjasok - nyugdíjas igazolvány, diákok - diák igazolvány bemutatásával
vehetik igénybe a kedvezményt, Pedagógusoknak 50% kedvezmény
Szegedy Róza Ház Irodalmi és Bormúzeum
Badacsony, Kisfaludy Sándor u. 17.
Telefon: +36-70/382-9210 – Békássy János
Honlap: www.szegedyrozahaz.hu
A barokk stílusú egykori prés- és lakóházban élt a neves költő, Kisfaludy Sándor és felesége,
Szegedy Róza. A három részből álló épületegyüttes az egykor ott élt házaspár tárgyi környezetét,
valamint Kisfaludy Sándor ételútjának és munkásságának főbb állomásait mutatják be.
November 1. - Február 28.
Péntektől-vasárnapig: 11:00 - 16:00-ig, vagy egyeztetett időpontban
Március 1. - Május 31.: Kedd kivételével minden nap: 10:00 - 18:00-ig
Június 01. - Augusztus 31.: minden nap 10:00 - 18:00-ig
Szeptember 01. - Október 31.: Kedd kivételével minden nap 10:00 - 18:00-ig
Múzeumi belépőjegyek:
Felnőtt: 800.- Ft
Gyermek, diák, nyugdíjas: 500.- Ft
30 % a belépő árából levásárolható a múzeum borozójában és ajándék üzletébe.
Csoportok látogatása esetén előzetes telefonos bejelentkezés szükséges.
Esküvő a Bazaltorgonák alatt
A Badacsony-hegy legfőbb gyöngyszeme a Szegedy Róza ház, amely 1790-ben késő-barokk
stílusban épült. E nyári lak volt híres magyar költőnk, Kisfaludy Sándor és felesége, Szegedy
Róza szerelmének bölcsője. Badacsonytomaj Város Önkormányzata lehetőséget nyújt polgári

szertartás lebonyolítására, azoknak a pároknak, akik szeretnék ebben a festői környezetben
életüket összekötni. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
További információ: Polgármesteri Hivatal Badacsonytomaj, Tel: 87/571 - 270
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu
Kerékpárkölcsönzés, teniszpálya
midiTourist 8286 Badacsony, Park utca 53. Telefon: +36-87/431-028; Fax: +36-87/431-614
E-mail: miditourist@miditourist.hu;
Web: www.miditourist.hu
Teniszpálya-bérlés (ütővel, labdával), kerékpárkölcsönzés.
Borkóstolási lehetőségek:
40 minősített borállomáson lehet a badacsonyi borokat kóstolni.
Érdeklődni lehet a Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület irodájánál, Badacsony, Park u.6.
Tel: 87/531-013; e-mail: badacsony.tourinform@t-online.hu; www.badacsonyiborut.hu
BADACSONY –TOURIST-CARD STANDARD
A Badacsony régióban bármely szálláshelyen egyetlen vendégéjszaka után 30 % kedvezmény jár a
strandbelépőből, és 10% kedvezmény a vendéglátóhelyeken, a borozókban, a múzeumokban, a
Szigligeti Várban, a régió szolgáltatóinál és még számos helyen!
BADACSONY –TOURIST-CARD VIP
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület különleges ajánlata azok számára, akik az egyesület
tagjainál szállnak meg. A standard kedvezményeken felül, ingyenes strandolás akár egy héten
keresztül es egy napig korlátlan számú, ingyenes utazás a Régiójáró busszal! Igényelje a
Badacsony - Tourist-Card VIP változatát az egyesület tagjainál!
Ára: 2100.- Ft felnőtteknek, 1200.- Ft gyermekeknek (18 éves korig)
A szálláshelyek megtekinthetőek a www.badacsony.com oldalon
Badacsony Régiójáró Buszjárat
Naponta több alkalommal közlekedik a Badacsony Régióban, igénybevételével fáradtság nélkül,
kényelmesen járhatják végig a vendégek a régió nevezetességeit, borospincéit, és megismerhetik a
környék értékeit 10 településen keresztül, közel 50 km. hosszú útvonalon.
Az ajánlott útvonalat bejárhatja egyszerre, vagy megszakíthatja, majd tovább utazhat a következő
állomásig. Felkeresheti a Badacsony Régió kiváló borászatait, pincéit, vendéglátóhelyeit,
meglátogathatja nevezetességeit, látnivalóit.
A menetrend biztosítja, hogy a kiválasztott állomásnál közel két órát eltöltsön, mert a busz két óra
múlva ott van, és tovább utazhat egy következő megállóig ahol újabb élmény várja.
A buszon hostess fogadja és kalauzolja a vendégeket, aki bemutatja a települések nevezetességeit,
az aktuális rendezvényeket és a megállókhoz kapcsolódó szolgáltatók kínálatát.
Jegyárak a buszon: Szakaszjegy: 350 Ft (ez kerékpárjegyként is funkcionál) Vonaljegy: 750 Ft,
Napijegy: 1500 Ft, Családi napijegy: 2600 Ft
A Régiós buszjárat a következő napokon közlekedik:
ELŐSZEZON:
Május 7., 15.; június 4. - 4 járat
FŐSZEZONban július 15 - augusztus 20. (Keddtől – szombatig - 4 járat)
UTÓSZEZONban október 9. – szombat - 4 járat
További információ és menetrend: http://www.badacsony.com/
Jellegzetes piros és kék Hegyitaxik indulnak a központban lévő Posta elől.
Közlekednek a Badacsony hegyre, Szegedy Róza Házhoz, Kisfaludy Házhoz és a környék
borospincéihez. Igény esetén felejthetetlen és izgalmas körutazáson lehet részt venni a kalandra
vágyóknak.

Érdeklődni:

Vizkelety István – tel.: 30/939-5346 Hegyitaxi 6
Szántai Zoltán – tel.: 20/424-5236 Hegyitaxi 1
Demjén Tamás – tel.: 30/954-2518 Hegyitaxi 7
Szőke Gábor – tel.: 20/ 544-4234

„BADACSONY” Típusú városnéző kisvonat (DOTTO) áll az érdeklődők rendelkezésére
június 15-től – augusztus 31-ig /előtte - utána igény szerint/ 11.00- 18.00 óráig
36 fő felnőtt vagy 40 fő gyermek utazhat egyszerre.
A kisvonat igény szerint közlekedik Ábrahámhegy - Szigliget között.
Megrendelhető alkalmakra is, „különjáratként” városnézéshez - minimum 15-20 főtől
Érdeklődni: Budai Tibor - 06-30 / 959-6344 / Ugyanitt 15 fős kisbusz bérelhető 87/471-701
Árak: Felnőtt: 600.- Gyerek: 400.
Nemzetközi minősítésű NORDIC WALKING pályarendszer a Badacsony régióban
A nordic walking speciális karbon alapanyagú botokkal a szabad levegőn gyaloglás, valamint
nyújtó és erősítő gyakorlatok összessége. Egy olyan, az egész testre ható edzésmódszer, amely a
karnak a bottal végzett munkája révén a teljes izomzatot igénybe veszi, erőteljesen hat a szív- és
érrendszerre, fokozza a vérkeringést és az anyagcserét.
A nordic walking sokszínű, változatos mozgásforma, hiszen minden évszakban, csoportosan és
egyedül, változó intenzitással, sík terepen vagy hegyvidéken gyakorolható.
A Badacsony régióban elkészült az ország első, minősített nordic walking útvonala, amelyet
szívesen ajánlunk minden érdeklődőnek. A minősítést a Magyar Nordic Walking Országos
Sportszövetség Galambos László elnök vezetésével végezte.
A „Badacsonyi Bazaltorgonák” útvonal, amely kb. 7 km és 2,5-3 óra alatt jól bejárható. Az
útvonalon végighaladva többek között természeti kincseket csodálhatunk meg. Bazalt kőzsákok,
bazalt orgonák láthatók végig utunk során. A Bujdosó lépcsőn haladva feljutunk 437 méter
magasságban a csúcsra, ahol az erdőben gazdag növény és állatvilág vár bennünket. Ranolder
keresztnél pihenőt tartva csodálatos panoráma tárul elénk a Balatonra és a környező hegyekre.
Továbbhaladva a menedékház érintésével a Hertenelendy emlékhely újabb pihenőállomása
következik ahol nordic walking gimnasztikai gyakorlatokat javasolunk végezni. Az útvonal
nehézségi foka: közepes.
A Badacsonytomaj „Klastrom” útvonal, amely kb. 3 km és 1,5 óra alatt lehet megtenni. A
Polgármesteri Hivataltól indulva végig a nordic walking irányjelzőtáblák alapján haladva a
Klastrom kúthoz érünk. Közben a II. János Pál emlékhelyet is megcsodálhatjuk és a kút vizét a
szépen kialakított pihenőhelyen megkóstolhatjuk. 200 méter magasságban járva a nehézségi
fokozat miatt is ideális ez az útvonal családok számára.
Az Ábrahámhegy „Kolostor” útvonal a Vasútállomástól indul és kb. 7 km, 2,5-3 óra lehet
megtenni. A Folly Arborétumot érintve a Klastrom-völgyön át haladunk a 700 éves Salföldi Pálos
Kolostorrom –pihenőhely felé. A patakparton végig vízcsobogást hallgatva kapcsolódhatunk ki az
aktív pihenés közben.
A Szigliget „Kamonkő” útvonal közepesen nehéz fokozatú kb. 5 km, 2,5 óra lehet megtenni.
Szigliget központjában a Katolikus templomtól indulva haladunk a Kamon Kő Tanösvényen.
Megcsodálhatjuk útközben a csodabogyó növényt és a szalonnasütő-pihenő helynél javasolunk
csoport kohéziónövelő és gimnasztikai gyakorlatokat végezni. Az elénk táruló homokbánya igazi
természeti ritkaság.

BADACSONYÖRS
Folly Arborétum - Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25.
Tel.: +36-70\338-7377
www.follyarboretum.hu
folly.reka@follyarboretum.hu
Az Arborétum nem egyszerűen egy arborétum a sok közül. Nem különleges cédrusok és ciprusok
gyűjteménye, hanem Isten segítségével négy generáció elkötelezett munkája és kitartása.
Története 110 év. Fáit ma már a negyedik Folly generáció gondozza. Az arborétum magját, a
szőlők fölött meghúzódó 0,4 hektáros sziklás, köves „Öreg Arborétumot” Dr. Folly Gyula pécsi
orvos telepítette. Akkor még Európa szerte ritka, déli fenyőcsemetéket is hozatott.
Legyen részese ennek a száz éves családi történetnek! Ismerje meg a százéves cédrusok
nyugalmát, a varázslatos balatoni panorámát és kóstolja meg a borainkat, melyeket
szakértelemmel és fáradtságos munkával készítettünk Önnek!
Amit kínál:
- Borozóterasz
- Borkóstoló
- Arborétumi séta
- Boros piknik
- Játszótér
- Kávézó
- Faiskola
- Erdei iskola
Belépőjegyek:
Felnőtt: 1200.- forint
Nyugdíjas: 700.- forint
Tanuló (6-18 év): 700.- forint
Családi (2 felnőtt+2 tanuló): 3000.- forint
Idegenvezetés: előzetes bejelentkezés után
Borkóstoló: arborétumi belépő + 5 fajta bor + snack: 4000 forint
Csoportoknak étkezési lehetőség: előzetes egyeztetés után
Az arborétum autóbusszal nem közelíthető meg!
BADACSONYTÖRDEMIC
Présgyűjtemény – Badacsonytördemic, Hősök útja 12.
Badacsonytördemicen a Faluház Udvarán található a Szőlészeti és Borászati Eszköztár és
Présgyűjtemény.
Tel.: 87/533-031, Tel.:Fax: 87/533-030
E-mail: tordemicfaluhaz@gmail.com
Megtekinthető a Faluház nyitva tartási ideje alatt (Kedd - Szombat: 10.00 – 18.00-ig), illetve ezen
kívül előzetes egyeztetés alapján: 0630/7588-620 (Szántainé Tünde)
Herczegh Ferenc kiállítás: Volt badacsonylábdihegyi nyaralójából származó eredeti szoba
bútora, és használati tárgyai láthatóak, fotókkal és dokumentumokkal kiegészítve a volt
badacsonytördemici iskola épületében.

A kiállítás megtekinthető a Faluház nyitva tartási ideje alatt
8263 Badacsonytördemic Hősök útja 12.
Tel.: 87/533-031, Tel./Fax: 87/533-030
E-mail: tordemicfaluhaz@gmail.com
Nyitva tartás:
Kedd - Szombat: 10.00 – 18.00-ig (ezen kívül előzetes egyeztetés alapján: 0630/7588-620 –
Szántainé Tünde)
BADACSONYLÁBDIHEGY
Ökoturisztikai Látogatóközpont
Badacsonylábdihegy, Vízpart út 3.
+36-30/599-2846
olk.labdi14@gmail.com
www.olk.badacsonylabdihegy.hu
A látogatóközpont a Balatont és a Badacsonyt mutatja be. Az éves nyitva tartású létesítményben a
vendégek megismerkedhetnek a környék természeti értékeivel. A bemutató terekben audiovizuális
eszközök, filmek, szöveges és képi dokumentumok, valamint kiállítási tárgyak teszik teljessé az
élményt. A helyszínre látogatók túrázhatnak szárazon és vízen is. Kellemesen tölthetik továbbá
idejüket a strandon.
Nyáron a Látogatóközpontban kapható kenukkal a tó vizén gyakorolhatják ügyességüket a
bátrabbak, és strandoláson kívül szárazföldi túrázással is tölthetik idejüket.
Megközelíthetőség: a badacsonylábdihegyi vasútállomással szemben, a 71-es számú főútvonal és
a Balaton között.
Programok júniusban:
- Június 25. Múzeumok éjszakája és Szent Iván Nap
- Június 19. Holdfény túra 19.00 óra
Belépő:
- Felnőtt: 500.- Ft
- Diák (6-18 év): 250.- Ft
- Csoportos (legalább 10 fős csoport esetén): 250.- Ft
Nyitva tartás:
január 01 - január 14-ig: Zárva
január 15- május 31-ig: 9.00-16.00; Kassza zárás 15.30
június 01- augusztus 31-ig: 9.00-18.00; Kassza zárás 18.00
szeptember 01-december 14-ig: 9.00-16.00; Kassza zárás 15.30
STRAND
Badacsonylábdihegy, Vízpart út 3.
Telefon: +36 30 599 28 46
A strand a 71-es főút déli oldalán, annak közvetlen szomszédságában helyezkedik el. Fizető
strandként üzemel, kerítéssel elhatárolva a szomszédos területektől. Területe: 8792 m2 (zöld
felület), hosszúsága 147,2 m, szélessége 62,4 m. A strandon felújított ivóvíz és szennyvízhálózat
van. A strand - a nádas kivételével- teljes szélességében alkalmas a fürdésre, homokos
mederfenékkel rendelkezik. A strand rendelkezik lídósított homokos lejáróval. A zöld terület az
elkerített játszótér, sportpálya és a partsáv kivételével füvesített, parkosított. A biztonságos

vízfelületet lehorgonyzott szabályos bóják határolják. A strand területén több vizesblokk található,
amely külső és belső meleg vizes zuhanyzókkal, illetve mosdókkal felszerelt, köztük
mozgáskorlátozott mosdó és pelenkázó is található. 10 db kabin található, amelyekből 7db
bérlésére lehetőség van, illetve 3 db öltöző kabin. Továbbá a strand területén még található, egy
büfé, elsősegélynyújtó hely, kenuház, strandröplabda pálya, játszótér. A strand egész területén
ingyenes Wifi hozzáférést biztosítunk.
Nyitva tartás: Január 1-től Május 31-ig ingyenesen látogatható
Június 1-től Szeptember 1-ig belépőjegy váltása ellenében vehető igénybe: Minden nap 9:0018:00-ig
Szeptember 1-től December 31-ig ingyenesen látogatható
Árak:
Strand belépő (napi egyszeri
belépésre)
Strand havibérlet
Strand szezonbérlet
Kombinált belépő:
(Látogatóközpont és strand belépő)

Teljes áru

Kedvezményes áru

400.-

250.-

3600.6000.-

2300.3800.-

800-.

500.-

Sportszerek bérlése:
Pingpong szett (asztal, hálók, ütők): 400Ft/ óra
Tollaslabda szett (mobilhálók, ütők, labda): 300Ft/óra
Focilabda: 200Ft/óra
Röplabda: 200Ft/óra
Napozóágy: 400Ft/db/nap
Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft.
Badacsonytördemic, Hősök u. 12.
tel.: +36-30/935-4973
BAKONYBÉL
Bakonyi Erdők Háza, Szent Gellért tér 9. Természetvédelmi és erdészeti gyűjtemény, a MagasBakony Tájvédelmi Körzet kiállítóhelye.
Tel: 88/461-245 Üzemeltető: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig
márc.15 - ápr.30 900-1500
máj.01-szept.30 900-1700
okt.01-nov.30 900-1500
dec.01-márc.14 zárva
Belépődíj: felnőtt 500 Ft, kedvezményes (14 év feletti diák, nyugdíjas, pedagógus, katona): 400
Ft, gyermek 4-14 éves korig 300 Ft
Tájház, Fő u. 15.
Tel: 88/461-476,
Nyitva tartás: április 1-október 31. között naponta 10-16 óráig, hétfő: szünnap
november 1- március 31. között ZÁRVA
Belépő: felnőtt: 350Ft, diák: 250Ft
Főként az erdőművelésből és famegmunkálásból élő bakonybéliek
mindennapjaival ismerteti meg a látogatót.

hagyományaival,

Borostyán-kút vagy Szent-kút
Szent Gellért és Szent Günther remeteségének helyét őrzi a falu határában (a Petőfi utca végétől
kb. 300 m-re) található Borostyán-kút vagy Szent-kút kápolnája a stációkkal valamint a
Kálváriával. A kápolna előtt három forrás fakad, amelyeket kőből rakott medencével foglaltak
kútházba. Vizük egy tavat táplál, mely körül hangulatos pihenőpark került kialakításra. 2009-től
Veszprém megye hét természeti csodájának egyike. Szabadon látogatható.
Szent Mauríciusz Plébániatemplom Szent Gellért tér 1.
Az előtér nyitva: 8-20 óráig
Tel: 06 30/827-76-27
A templomban vezetés indul áprilistól októberig vasárnap és hétfő kivételével naponta az
Ajándékbolt nyitvatartási idejében, 9.00 és 16.00 óra között. EGYÉNI LÁTOGATÓKNAK
hétköznap 11.00-kor. CSOPORTOKNAK előzetes bejelentkezés szerint, ill. érkezési sorrendben.
A vendégek a kalauzolás során megismerkedhetnek a barokk templom építészeti, festészeti és
liturgikus szimbólumaival, a Szent István király által 1018-ban alapított monostor történetével és
az 1998 óta újra itt élő bencés szerzetesek életével.
Belépő: megváltható a Monostori Ajándékboltban
teljes árú: 400,- Ft; kedvezményes (nyugdíjas, pedagógus, diák): 300,- Ft
Szent Günther Zarándokudvar és a Monostori Ajándékbolt Szent Gellért tér 1.
Nyitva tartás:
Áprilistól októberig hét közben hétfő kivételével 9.00-12.00 és 13.00-17.00 között, vasárnap
10.45-12.00 között.
Novembertől márciusig keddtől péntekig 9.00-12.00 és 13.00-15.00 között ügyeleti nyitva tartás,
tel.: 30/827-76-27; szombaton 10.00-12.00 és 13.00-17.00, vasárnap 10.45-12.00.
Tel.: 06 30/827-76-27
Kontakt személy: Supán Istvánné
Szent Mauríciusz Monostor Arborétum és gyógynövénykert
Szent Gellért tér 1.
Csak szakvezetéssel tekinthető meg áprilistól októberig vasárnap és hétfő kivételével. Előzetes
egyeztetés alapján naponta egy csoportot fogadnak.
Tel.: 06 30/900-19-92, Kontakt személy: Laukó Árpád
Belépő: megváltható a Monostori Ajándékboltban
teljes árú: 400,- Ft; kedvezményes (nyugdíjas, pedagógus, diák): 300,- Ft
Pannon Csillagda Szt. Gellért tér.9. GPS: 47.253114, 17.728339 www.csillagda.net
Tel, 70/5690242, e-mail: info@csillagda.net
A közel 800 m2-es komplexum élményt nyújtó, korszerű eszközökkel mutatja be ősi
örökségünket: a csillagos égbolt titkait.
Obszervatórium, Magyarország legmodernebb digitális planetáriuma (3-D utazás), naptávcső,
űrturizmus mindenkinek.
Nyitva: április-május/ szeptember-október hónapokban hétfő kivételével naponta 10.00-18.00
Június-július-augusztus hónapokban a hét minden napján 10.00-18.00
Novembertől-márciusig: előzetes bejelentkezés alapján
Belépőjegyek: felnőtt: 1900.-Ft, kedvezményes: 1.500.-Ft, családi: 4.600.-Ft, gyermekeknek 4
éves korig ingyenes. Csoportok számára ingyenes szakvezetés. A jegyár tartalmazza a
csillagászattörténeti kiállítás és egy planetárium show megtekintését, továbbá jó idő esetén a Nap
professzionális (H-alpha) távcsővel való megfigyelését. Esti távcsöves bemutatókra érdeklődés és
időjárás alapján, előre egyeztetve lehet jelentkezni.

Vajda Péter kilátó
A Kőris-hegy tetején álló kilátó talapzata 709 m-rel van a tenger szintje felett, róla szinte teljes
körkilátás nyílik a Bakonyra, a Balatonra, sőt tiszta időben az Alpok legkeletibb nyúlványaira. A
kilátó mellett polgári légtérellenőrző radar működik. A kilátó gyalogosan bármikor, gépkocsival
pedig hét közben, a Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészeténél kiadott behajtási engedéllyel
közelíthető meg, maga az út sorompóval zárt.
Behajtási engedély igényelhető: Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészete Szent Gellért tér 7.
Tel.: 06 88/585-100
Boroszlán tanösvény
A Boroszlán tanösvény Bakonybéltől 3 km-re (Bakonykoppány felé), a Gerence-patak völgyében, az
Odvaskő Hotel parkolójából indul. Meredek kaptatók és lapos fennsíkok lépcsőin át felkapaszkodik a
Kőris-hegy tetőrégiójába, majd 520 m-es térszint elérése után visszafordul az Öreg-Szarvad-árok
völgyén és ereszkedik le a parkolóhoz. A 7 km hosszú teljes körút rövidebb változata 2 km. A sétaút
mentén a látogató tájékoztató táblák segítségével ismerheti meg a területet és a Magas-Bakony
Tájvédelmi Körzet természeti értékeit. A tanösvény szabadon látogatható. A Balaton-felvidéki Nemzeti
Park munkatársaitól idegenvezetés igényelhető az alábbi telefonszámokon: 88/461-245
Kontakt személy: Primusz József, Zábrák Károly
Lovaskocsikázás:
Palaczky Ház - Fürdő u. 16. Tel.: 06 30/542-93-11
Bakony Hotel – Fürdő u. 57. Tel.: 06 88/461-125
Kerékpár kölcsönzés:
Bakonyi Betyár Bringa Bérlő – Cím: Bakonyvári Vadszőlő Szálló és Étterem, Fürdő u. 45. Tel: 06
88/461-105; 06 30/575-15-64
Bakony Hotel – Fürdő u. 57. Tel.: 06 88/461-125
Internetezési lehetőség:
Könyvtár Bakonybél, Fő u. 3. Tel.: 06 88/461-474 Nyitva tartás: keddtől péntekig 12.00-19.00,
szombaton 08.00-12.00 óráig, az épület előtt korlátlan Wi-Fi kapcsolódási lehetőség nyitva tartási
időn kívül is!
Bakonyvári Vadszőlő Szálló és Étterem, Fürdő u. 45. Tel: 06 88/461-105; 06 30/575-15-64
Tulipán Cukrászda Pápai u. 56. Tel.: 06 88/461-638
Sétavonatozás:
A falu központjából hétvégente, meghatározott napokon és időpontokban, különböző útirányokon
sétavonat indul. Bővebb információ:. Bakonyvári Andor 06 88/461-105, 06 30/575-15-64
BAKONYJÁKÓ
Néphagyomány: falunap július utolsó szombatja. Gyermekeknek és családoknak sokrétű program.
Forrás vendégház www.forrasvendeghaz.hu
Telefon: 06/30/9564-211 89/350-187
Bakony szállás és erdei iskola, ahol családi, baráti kikapcsolódást, tematikus programcsomagokat és
kisvonatos kalandot kínál az erdő mélyén, a dinoszauruszok lelőhelyén. Bejelentkezés, előzetesen
telefonon.
Árak és programok a www.forrasvendeghaz.hu programkínálóban.

BAKONYOSZLOP
Eszterházy kastély és Park (ma nevelőotthonként működik)

BAKONYSZENTKIRÁLY
Barokk műemléktemplom

BALATONAKALI
Honlap: www.balatonakali..hu
Mozaik Art Galéria Vasút tér 4.
ÚJ!
Koncz Imre galériavezető 06 30 94 64 673
Konczné Rédling Anikó művészeti szervező 06 30 305 11 88
www.m-art.hu
ki@m-art.hu
Minigolf Gyöngyvirág út 4. ÚJ!
Molnár Lajos 87/444-331
Felnőtt: 400 Ft; gyermek: 300 Ft;

BALATONAKARATTYA
Rákóczi Emlékpark Rákóczi út mentén, Siófok felé jobb oldalon, a hagyományápolást is
szolgálja a park közepén álló, 2002-ben teljesen felújított, szép vonalú körszínpad és faépítménye,
mely évente több rendszeres program, rangos városi előadás, fesztivál színhelye. A „Harmadik
évezred kapuja” című alkotás két összeérő kőkeze a múltat és a jövőt szimbolizálja, Péterfy
Gizella, Kenesén élő festő- és szobrászművész munkája. A gondolatébresztő művet a Millenniumi
évforduló tiszteletére helyezték el itt. A legendára utaló Rákóczi domborművet a fát körülölelő kis
kerített parkban Huzsvári János művésztanár készítette. A mellette álló, a térségben elsőként itt
avatott Wass Albert arcmásnak is ő az alkotója. Az 1956-os emlékmű a balatonakarattyai üdülők
összefogásával létesült. Nem messze innen egy vízre néző emlékkő a fiatalon elhunyt olimpiai
bajnokunk, Kolonics György kenus előtt tiszteleg.
Katolikus templom: A parkkal szemben található a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt
katolikus templom, melyet az 1920-as években, a parcellázások után, adományokból kezdtek el
építeni és a későbbiekben több ízben is bővítettek. Ennek során épült a jelenleg református
imaházként szolgáló terem is. A fák között megbúvó torony alatt, a bejárat mellett két kis szobor
érdemel figyelmet: a gyakran itt pihenő Kisfaludi Stróbl Zsigmond szobrászművész ajándékozta
Szűz Mária és Szent József szobrát a templomnak.
Erdei Sportpálya: Ingyenesen használható szabadidős és gimnasztikai eszközök a Rákóczi
parkban.
Strandok /Városgondnokság üzemeltetésében, Balatonkenese Fő u. 43. Tel/fax: 481-650/
Bezerédj Strand Koppány sor
Nyitva tartás és jegykiadás: 8-19
Belépőjegy 2014: Napi felnőtt: 450,- Napi gyerek, diák., nyugdíjas: 300,- Heti felnőtt: 2250,Heti gyerek, diák, nyugdíjas.: 1450-

Délutáni felnőtt (17-19): 250,- Délutáni diák., nyugdíjas(17-19): 200
Havi felnőtt: 9000,- Havi gyerek, diák, nyugdíjas.: 6000
6 éves korig és 70 év felett ingyenes
Parkolók ingyenesek.
Bercsényi Strand Koppány sor
Nyitva tartás és jegykiadás: 8-19
Belépőjegy 2014: Napi felnőtt: 450,- Napi gyerek, diák., nyugdíjas: 300,Heti felnőtt: 2250,- Heti gyerek, diák, nyugdíjas.: 1450Délutáni felnőtt (17-19): 250,- Délutáni diák., nyugdíjas(17-19): 200
Havi felnőtt: 9000,- Havi gyerek, diák, nyugdíjas: 6000
6 éves korig és 70 év felett ingyenes
Parkolók ingyenesek.
Lidó Strand Koppány sor / Városgondnokság üzemeltetésében/
Nyitva tartás és jegykiadás: 8-19
Belépőjegy 2014: Napi felnőtt: 350,- Napi gyerek, diák., nyugdíjas: 300,Heti felnőtt: 1800,- Heti gyerek, diák, nyugdíjas: 1200Délutáni felnőtt (17-19): 250,- Délutáni diák., nyugdíjas(17-19): 150
Havi felnőtt: 7000,- Havi gyerek, diák, nyugdíjas: 4000
Parkolás: 1000 Ft/autó
6 éves korig és 70 év felett ingyenes
Parkolási díj: kapun kívül ingyenes, kapun belül 1000 Ft/autó.

BALATONALMÁDI
A város honlapja: www.balatonalmadi.hu, www.balaton-almadi.hu
Szent Imre római katolikus templom dr. Óvári F. u. 47.
Szentmisék rendje május 1-től augusztusig 31-ig
Szent Jobb Kápolna dr. Óvári F. u. 47.
Szabadon látogatható!
Szent Margit kápolna Baross G. u. 64. (Piactér)
Napközben szabadon megtekinthető. Közösségi ima: 15.00
Káptalan Boldogasszony Kápolna Káptalanfüred, Iskola u. 22.
Szent mise: 8.00h ( Kedvező időben a kápolna parkjában)
Református templom, Vörösberény, Veszprémi út 107.
Istentisztelet templomban: 10.30, egyházi ünnepnapokon: 10:30
Felnőzz Biblia óra: 18.30 a Lelkészi Parókián
Római katolikus plébánia, Balatonalmádi, Dr. Óvári F. u. 28.
88/438-435
Római katolikus plébánia, Vörösberény, Thököly I. u. 4.
88/430-419
Szent Ignác rk. templom, Templom tér
Szentmise: 8.00h, 10.30

Református Lelkészi Hivatal, Balatonalmádi, Baross G. út 24.
Vörösberény, Veszprémi út 105.
Felnőtt Biblia óra: 18.30
88/584-290
Református templom, Balatonalmádi, Baross G. út 24.
Istentisztelet: 10.30
Evangélikus Lelkészi Hivatal, Veszprém, Kossuth L. u. 4.
88/421-618
Evangélikus templom, Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. E. út 25.
Istentisztelet: 16.00
„Templomi Körtúrák” idegenvezetővel
2014. június 21- től augusztus 31- ig, minden szombat délután 17:00 órától idegenvezetéssel
egybekötött templomi körtúra indul a vörösberényi Erődített református templomtól
Útvonal és időpontok:
17:00 – Vörösberényi Erődített Templom
17:20 – Szent Ignác Templom
17:40 – Szent Jobb Kápolna
További információ: Tourinform Iroda Balatonalmádi, 88/594-081
Töltési Erzsébet, 30/971-94-46
Kovács István, 88/430-091
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Balatonalmádi Városháza tér 4.
Tel: 88/542-515,88/542-514, fax: 88/574-455,
e-mail: pannoniakultura@gmail.com, pannoniamuvelodes@gmail.com
Web.: www.pkkk.hu
FREE WIFI!
Nyitva: hétfő-péntek: 10:00 – 19:00 szombat: 14:00 – 19:00 és a rendezvények ideje alatt!
Könyvtár
Tel.: 88/542-514 e-mail: pannoniakonyvtar@upcmail.hu Web: www.strandkonyvtar.hu
Nyitva: hétfő – péntek: 10:00 – 19:00 szombat: 14:00 – 19:00
VI. 1. – VIII. 31.: hétfő – péntek: 10:00 – 20:00 szombat: 14:00 – 20:00
FREE WIFI 0-24
Strandkönyvár: Wesselényi strandon
Vízimúzeum (Horgász-halász kiállítás)
Tel.: 70/39-27-186
Nyitva: h-p: 10:00 – 17:00 és szombaton:10:00 – 12:00
Telefonhívásra 5-10 percen belül látogatható a múzeum.
A kiállítás a PKKK épületének földszintjén található,
Látványszövöde
Nyitva :nincs nyitvatartási rendje, a szövöde a PKKK épületének földszintjén található
Vörös Homokkő Tanösvény
Közel 6 km-s túra melyet bejárva Almádi múltjával és jelenével ismerkedhet meg a látogató.
Részletes túraleírás és térkép a Tourinform Irodában kapható

Internetezési lehetőség
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár,Balatonalmádi Városháza tér 4.
Tel: 88/542-514, e-mail: pannoniakonyvtar@upcmail.hu,
Club Aramis, Balatonalmádi, Autóbusz pályaudvar, Tel:88/438-781
Piazza Kávézó, Balatonalmádi, Városháza tér 4. Tel.:20/537-77-01
Strandárak Balatonalmádiban
Wesselényi strand, Budatava Strand ÉS Káptalanfüredi Strand
Nyitva: 8.30 – 19.00 h.
felnőtt napi belépő:630,- Ft, 16.00-19.00h: 470,- Ft,
gyermek, diák, 70 év felett nyugdíjas igazolvánnyal: 460,-Ft ,16.00-19-00 h: 350,-Ft
felnőtt heti bérlet:3300,-Ft
diák heti bérlet: 2300,-Ft
felnőtt idénybérlet, helyi lakos: 3700,-Ft
6 év alatt ingyenes a belépés
Káptalanfüredi "kis" strand:
Felnőtt napi belépő: 520,-Ft , 16.00-19-00h: 350,-Ft ,
gyermek, diák, 70 év felett nyugdíjas igazolvánnyal: 400,-Ft, 16.00-19.00 h: 230,-Ft
6 év alatt ingyenes a belépés.
Kerékpár kölcsönzés:
Szezonban a Yacht kempingben Véghely D. u. 18.www.rentabike.hu, Tel.: 06-70/265-1771
Baroch Zoltán,.
Lovaglás:
Vörösberény Lovas Egyesület Balatonalmádi, Kővirág u. 7/a., Tel.: 06-88/439-047
www.szentesifarm.hu
Piac: Szerda, szombat: délelőtt kb. 7.00 – 12.00 h.

BALATONEDERICS
Afrika Múzeum: Balatonederics, Kültelek u.11. a 71. főút mellett.
Telefon: 87/466-105
www.afrikamuzeum.hu
Nyitva tartás: máj.1-szept.1: 9h-17.30h, szept.1-okt.31: 9h-17h, nov.1-ápr.01. zárva
Belépő: felnőtt: 1600,- Ft nyugdíjas: 1100,- Ft gyermek(3-18 éves korig): 1000,- Ft
Tevegelés:600 Ft, Lovaglás:400Ft, Légvár: 300 Ft,
Csoportnak 20 fő felett 10% kedvezmény
Nyitva tartás: Április-Május; Szeptember-Október: 9h-16h
Június-Augusztus: 9h-17.30h (főszezon)
Belépő: felnőtt: 1800,-Ft nyugdíjas: 1300,-Ft gyermek (3-18 éves korig): 1100,-Ft
Csoportnak (20 fő felett) kísérő felnőttek (2-3 fő) gyermekjegyet válthatnak!
Csodabogyós barlang: Balatonederics, külterület

Jelentkezés: www.csodabogyos.hu
Részvételi díj felnőttek részére (18 évtől) :Alap túra: 6.000.- Ft/fő, Alap túra csoportos
jelentkezés esetén (26 főtől): 5.000.- Ft/fő,
Extrém túra: 10.000.- Ft/fő Extrém túra csoportos jegy: nincs

Részvételi díj 10-18 évesek részére Alap túra: 4.000.- Ft/fő Alap túra csoportos jelentkezés
esetén (26 főtől): 3.000.- Ft/fő, Extrém túra: ennek a korosztálynak nincs!
Telefon: +36 30 306 6050, +36 30 237 3759 (magyar nyelven)
+36 30 540 6575 (német nyelven is)
+36 30 454 7034 (angol és német nyelven is)
Pele-Apó tanösvénye: Edericsről a Csodabogyós bázispontról a piros jelzésen haladunk, mintha a
Csodabogyós-barlangba mennénk.
Gyermekeknek létrehozott tanösvény, ahol Pele urat, a nagy pelét hívják segítségül, hogy az
apróságok is felfedezhessék az erdő megannyi apró titkát. A 38 állomásból álló, 8,5 km hosszú
ösvény Balatongyörök és Balatonederics között, az erdei élőhelyek természeti értékeit mutatja be.
A tanösvény a térség ismert látogatóhelyeirõl (Afrika Múzeum, Balatonederics-Ederics-hegy,
Szépkilátó, Balatongyörök-Bélap-völgy) közelíthetõ meg. Az ösvény ismertetőtáblái magyar és
angol nyelvűek. A területről és a tanösvényről kiadvány is készült, amely 24 színes oldalon tárja
fel a Keszthelyi-hegység természeti értékeit, valamit a tanösvény térképes útikalauza is egyben.
Tájház: Kossuth u. 115. sz. alatt lévő, Dr. Nagy Endre nevét viselő Általános Iskola mögött
található az épületkomplexum.
Nyitva tartás: Kedd, csütörtök, szombat:10.00 – 12.00 és 14.00 – 18.00 óráig
Balatonedericsi Strand:
Nyitvatartás: június 1. – augusztus 31. (Előtte és utána díjmentesen látogatható!)
Helyi lakosok a strandot egész évben ingyen látogathatják!
Belépő:
Felnőtt napi belépőjegy: 400,-Ft
Gyermek napi belépőjegy (4 éves kortól 18 éves korig): 300,-Ft
Nyugdíjas napi belépőjegy: 300,-Ft
Előre bejelentett csoportos kedvezmény 10 fő felett -20 %
A kedvezmény (gyermek, nyugdíjas) érvényesítéséhez igazolvány, nyugdíjas
igazolvány bemutatása szükséges!

BALATONFŐKAJÁR
Református templom Műemléktemplom, Kossuth u. Kezelő: Önkormányzat: Kossuth u. 8.
Tel:88/483-181
Megtekintés előzetes egyeztetés alapján: Vajda János református lelkész, Táncsics M. u. 8.
Tel.: 88/483-108
XIII. századból fennmaradt Árpád-kori gótikus stílust felhasználva 1793-94-ben épült újjá.

BALATONFÜRED
Templomok
Református templom Óvoda u.1. Istentisztelet: Vasárnap 9.30
Tel: 87/342-795
Arácsi református templom Lóczy L.u.70. Istentisztelet: Vasárnap 11.00 h
Tel: 87/342-662
Róm. Katolikus plébániatemplom (Piros Templom) Szt. István tér, Mise: vasárnap 9. és 19. h
Tel: 87/343-198
Kerek templom (katolikus) Blaha u-1. Mise: vasárnap 11 h

Tel:87/343-198
Arácsi róm. kat. templom Koloska u. Mise: vasárnap 10.00
Evangélikus templom Bajcsy u.15. Istentisztelet. Vasárnap 9.00
Tel:87/788-381
Hit Gyülkezete Jókai u.8. Karizmatikus istentisztelet: szombat 17.00
Tel:87/482-020
Adventista imaház, Vak B.u.1. Istentisztelet. Péntek: 19.00, szombat: 9.30-12.00 és 15-16.00
Tel: 87/480-317
Ezek a templomok kívülről megnézhetők, belülről csak misekor. Belépődíj nincs.
Múzeum, galéria:
Jókai Mór Emlékház Honvéd u.1. tel: +36-87/950-876 (2. mellék),www.furedkult.hu
Nyitva: kedd - vasárnap 10-18. Hétfő szünnap
Belépődíj: Felnőtt: 1300 Ft, Nyugdíjas, diák, füredi lakos 50 % kedvezmény: 650 Ft
Városi múzeum, Blaha u.3. tel. +36 87 580 041 www.furedkult.hu
Nyitva: kedd - vasárnap 10-18. Hétfő szünnap
Belépődíj: Felnőtt: 700 Ft, Nyugdíjas, diák, füredi lakos 50 % kedvezmény: 350 Ft
Vaszary Villa Honvéd u. 2-4. tel. tel: +36-87/950-876 (1. mellék) www.furedkult.hu
Nyitva: kedd - vasárnap 10-18. Hétfő szünnap
Belépődíj: Felnőtt: 1800 Ft, Nyugdíjas, diák, füredi lakos 50 % kedvezmény: 900 Ft
Kisfaludy Galéria, Kisfaludy u.1. Tel: 87-481-187,www.furedkult.hu változó kiállítások, kb.
havonta:
Nyitva: kedd- vasárnap naponta 10.00-18.00 óráig
Arácsi Népház, Balatonarács Lóczy Lajos u. 60.
Tel.: 87/788-456
Nyitva tartás: hétfő, csütörtök 10.00-18.00
szerda, szombat 14.00-18.00
Sportolási lehetőségek:
Vitorlás hajó bérlési lehetőségek:
 Lisa hajó (Bfüredi kempingben van) (Lukács László) Tel: 06/30/9373-044, kapitánnyal 2
órára 14.000Ft, 3 órás 20.000Ft, 4 órás 25.000Ft, 10-17.00 45.000Ft, 8 személyes hajó
 Nautika Hajózási Kft- Hajókikötő(Horváth Ernő) tel:87/343-755 és 06/20/9239-322
nautika@nautika.hu, www.nautika.hu Sétahajó felnőtt 1400Ft/óra, gyermek 700Ft/óra
 Vanyolai Sándor-Hajókikötő tel:87/482-382, és 06/30/9460-083 info@vanyolai.hu,
www.vanyolai.hu
 VEGA Yachtsport Tihanyi út 1. tel: 20/935-0198 vegayacht@vegayacht.hu,
www.vegayacht.hu
 Sport yacht Kft. www.sport-yacht.hu Alsóőrs tel:30-956-5330
 Füred yacht charter, Uni Hotel Sarang Lajos: www.furedyacht.hu 06/30-452-9879
 Silver Resort vitorlás kikötő – Silver Yacht Kft. e-mail: barna.tibor@silverresort.hu
Tel.: (0630) 216 1723
Vízisí: Füred Kempingben: tel: +36 87 580241, és Jójárt Lajos vízisít üzemeltető: 30-210-9649
májustól nyitva: naponta 9-20 h, ha az időjárás engedi . A kemping bejáratánál szólni kell,
hogy vízisízni megy valaki, akkor olyan jegyet adnak. www.wakeboardbalaton.hu +
Oktatás 8-10 óra között

Kerékpár kölcsönzés és javítás
Bike extrem kerékpár szaküzlet: Ady u.21. tel:06/30/4113-241 árusítás és javítás,
Nyáron kölcsönzés Delta üzletközpont Balatonfüred Petőfi u. 63. www.bikeextrem.hu
Tempo 21. kerékpár szaküzlet Ady u.54. tel.87/480-671 és 06/20-9244-995, 06/20-9243-672
árusítás, javítás, Nyáron kölcsönzés Deák F. u. vége, Tagore Hotel mellett
www.kerekparkolcsonzes.hu
Bringa-bike centrum, Nádor u. 37. tel: 87-481-077 csak javítás !!
Rent a bike kiszállítással +3670/234-1643, www.biciklikolcsonzo.com
Bringa park csak rendezvények ideje alatt üzemel.
Fitness terem
Heuréka fitness: Köztársaság u. 8. tel. 20/9907776
Laguna fitness terem (erősítő gépek, szauna) Balaton Szabadidő és Konferencia Központban: Horváth
M. u. vége. tel: 30/226-0588 www. laguna.balatonkozpont.hu
Lovaglás:
Póny lovasudvar Balatonszőlős Fő u.92.c tel: 06/87/341-817, 06/20/387/1220
Tenisz:
Kiserdei teniszpálya Petőfi u. alatt a Kiserdőben
tel: 30/497-0804
Hotel Agro mellett-Fürdő u. 24
tel: 30-9944-868, 87/343-071
Forrás sportpark-Tihanyi műút felett
tel: +3630/894-2836
Bor- gasztrohelyek:
Borkóstolási lehetőségek:
Balatonfüred és környéke borút egyesület, 8230 Balatonfüred, P. Horváth Á. u. 36 d. elnök: Végh
Endre. Tel: +36/30/900-7451
Balatoni Borok Háza Blaha L. utca 5. Tel: +36/30/725-4232 Almássi László. Hétfőn zárva, keddszombat 10-18, vasárnap 10-16
Koczor Pincészet és Vendégfogadó Bocsár dűlő 0118/12. Tel: +3630/743-1508
www.koczorpince.hu
Figula Pincészet Balatonfüred, Meleghegy (Csárda utca vége) Tel: +36/30/662/4332,
+36/30/359/5451 www.figula.hu Programjainkkal és borbemutatóinkra történő bejelentkezéssel
kapcsolatban kérjük keresse Orvos Veronika kolléganőnket a +36.30.662.4332 telefonszámon,
vagy küldjön ajánlatkérő levelet afigulapinceszet@figula.hu elektronikus postacímre.
Horváth Borház 8272 Tagyon, Hrsz.: 601/7 tel: +3670/247-0864, www.horvathborhaz.hu
Gelléri Pince 8227 Felsőörs, Alsóörsi u. 13. tel: +3687/477-338, +3630/500-7656,
www.gellerpince.hu
Múzsa Borház Kft. tel:+3620/944-2727, www.muzsaborhaz.com
Hudák Szőlőbirtok és Borászat tel:+36/30/564/54/50, www.hudakpince.hu
Balatonakali Történelmi Szőlőhegyek Borút Egyesület tel:+3687/444-025
Salánki Borpince 8241, Aszófő, Tihanyi utca 1.,tel: +36/87/445-436, 06/30/9395/093
www.salankiborpince.hu
Végh családi pincészet B.füred Hrsz. 4043, tel: +3687/341-663 www.veghcsaladipince.hu
Liszkay Pincészet 8273, Monoszlo, Hrsz 48/2, tel: +3621/252-3449, 06/30/938/2777
www.liszkay.com
Skrabski birtok 8242, Balatonudvari, hrsz. 1206, tel: +3670/590-8626, www.skrabski.hu
Borharapó, Gyógy tér 1. tel: +3687/581-200, www.annagrandhotel.hu/borharapo.html
Vivamus Vinotéka Gyógy tér 1. www.annagrandhotel.hu/vinoteka.html
Kálmán Pince Pécsely Megyehegy tel: +3630/9405251, 06/30/347/2415 www.kalmanpince.hu
Söptei Pincészet & étterem 8229 Csopak Istenfa utca 5., tel: +3687/340-201, 06/30/520/8381
www.sopteipince.hu
Petrányi Pince 8229 Csopak, Homokbánya u. 31., tel: +3630/563-2085
Szabó és Fia Borpince 8272 Balatoncsicsó Hrsz 1253, tel: +3630/627-1640, 06/70/317/8381
www.csicsowine.hu

BALATONFŰZFŐ
Honlap: www.balatonfuzfo.hu www.balatonfuzfoinfo.hu
Balaton Uszoda 8184 Balatonfűzfő, Uszoda út 1.
Telefon: 88/ 598-250
Nyitva tartás: hétfő - vasárnap 6:00-21.00, pénztár: 20:00 óráig
Belépők: felnőtt: 1000,-Ft/3 óra, hétköznapi felnőtt jegy 10:00 és 14:00 óra közötti érkezéssel: 550.- Ft
diák, gyermek, nyugdíjas: 650,-Ft/3 óra,
Bérlet 10 alkalomra : felnőtt 9000,-Ft, diák,nyugdíjas: 5600,-Ft
Az uszodában kötelező az úszósapka használata, mely helyben bérelhető is. (300,-Ft)
Bérelhető még: Fürdőlepedő : 530,-Ft/3 óra,
Női fürdőruha : 890,-Ft/3 óra
Férfi fürdőruha: 760,-Ft/3óra
Hajszárító zseton: 160,-Ft
Szolárium : 590,-Ft / 10 perc
Szauna: 300.-Ft
Bobpálya 8184.Balatonfűzfő (Gyártelep), Uszoda u. 2.
Info: 88/ 586-170, www.balatonibob.hu , cím: bob@balatonibob.hu
Paraméterek: 33 db kétszemélyes bob, 39 m szintkülönbség, 15 m hosszú alagút, 800 m pályahossz
Nyitva: Június 13 - Augusztus 30: délelőtt 10 órától, 21 óráig.
Augusztus 30 - Június 12: délelőtt 10 órától, 20 óráig.
Üdülési csekk és SZÉP kártya elfogadó hely.
Árak:
Serpa kalandpark : mászófal, íjász pálya ,drótkötélcsúszda, kaland ösvény www.serpakalandpark.hu
8184 Balatonfűzfő, Uszoda u. 2. Tel.: Polgár István :20/373-7321, Szelestey Polgár Attila 20/915-9117,
Web: www.serpakalandpark.hu
Nyitva: Március 30 – május 19-ig és Szeptember 3- tól október 23- ig: szombaton és vasárnap, és
ünnepnapokon 10-17 óráig
Május 20- tól Június 14- ig: szombaton és vasárnap, és ünnepnapokon 10-18 óráig
Június 15 – szeptember 2- ig minden nap 10:00 – 19:00
Október 24- től – március 29- ig csak bejelentkezés alapján fogadnak csoportokat
Strandárak Balatonfűzfőn
Fövenyfürdő:
Nyitva tartás: 8.00 - 19.00 között
Gyermek, diák és nyugdíjas kedvezményes napi jegy: 350 Ft
Gyermek, diák és nyugdíjas kedvezményes délutáni jegy
– 16.00 órától: 200 Ft
Felnőtt napi jegy: 550 Ft
Felnőtt dálutáni jegy (16 órától): 300 Ft
Családi jegy (2 felnőtt + 2 v. 3 gyermek): 1600 Ft
Felnőtt bérlet 11 alkalomra: 4800 Ft
Gyermek (és kedvezményes) bérlet 11 alkalomra: 3200 Ft
Trambulin 10 perc: 300 Ft
Csúszda karszalag hétköznap egész napra: 800 Ft
Csúszda karszalag hétköznap 15.00 órától: 600 Ft
Csúszda karszalag hétvégén egész napra: 1000 Ft
Csúszda karszalag hétvégén 15.00 órától: 800 Ft
Hangos bemondás alkalmanként: 300 Ft
Napozóágy bérlés egész napra: 500 Ft

Tobruk strand:
Nyitva tartás: 8.00 - 19.00 között
Gyermek, diák és nyugdíjas kedvezményes napi jegy: 350 Ft
Gyermek, diák és nyugdíjas kedvezményes délutáni jegy
– 16.00 órától: 200 Ft
Felnőtt napi jegy: 550 Ft
Felnőtt dálutáni jegy (16 órától): 300 Ft
Családi jegy (2 felnőtt + 2 v. 3 gyermek): 1600 Ft
Felnőtt bérlet 11 alkalomra: 4800 Ft
Gyermek (és kedvezményes) bérlet 11 alkalomra: 3200 Ft
Trambulin 10 perc: 300 Ft
Csúszda karszalag hétköznap egész napra: 800 Ft
Csúszda karszalag hétköznap 15.00 órától: 600 Ft
Csúszda karszalag hétvégén egész napra: 1000 Ft
Csúszda karszalag hétvégén 15.00 órától: 800 Ft
Hangos bemondás alkalmanként: 300 Ft
Napozóágy bérlés egész napra: 500 Ft
Ingyenes szolgáltatások:
Játszótér, homokolt sportpályák (foci, röplabda, lábtenisz, tollas).
Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont
Az őszi-téli-tavaszi időszakban (szeptembertől-júniusig), hétvégenként, sötétedés után várjuk
kedves vendégeinket, távcsöves bemutatóinkra. (részletes nyitvatartásról információ az árakról
www.balatoncsillagvizsgalo.hu honlapon)
Minden esetben időpont egyeztetés szükséges: 30/524-8709
Csillagászunk távcsöves bemutatója, a kupolában, kb.60 perc, melynek a kérdésektől, Önöktől
vendégektől is függ az időtartama.
Ez idő alatt mindenki többször is belenézhet a távcsőbe, eközben a csillagászunk elmondja az
éppen látható csillag, bolygó, csillagkép információit, adatait.
Jöjjön el hozzánk!
További információ és bejelentkezés: 06-30/524-8709, www.balatoncsillagvizsgalo.hu

BALATONKENESE
A városban mindenhol ingyenes a parkolás.
Alsóréti Szabad Strand
Korszerű, épületekben büfék falatozók, zuhanyzók, mosdók WC. Minden ingyenesen használható!
Balatonkenese, Parti sétány 59.
Tájház Kossuth u. 6. Ez lett az ÉV TÁJHÁZA 2011-ben!
Tel: 481-586
Nyitva: kedd – szombat: 10.00-12.00 és 14.00-16.00
Belépőjegyek 2014: felnőtt 400 Ft/fő diák: 200 Ft/fő
Kultúra Háza, Galéria Táncsics M. u. 24.
Tel:88/594-500

Strandok /Városgondnokság üzemeltetésében, B.kenese Fő u. 43.Tel/fax: 481-650
Vak Bottyán Strand Vak Bottyán u
Nyitva tartás és jegykiadás: 8-19
Belépőjegy 2016: Napi felnőtt: 600,- Napi gyerek, diák., nyugdíjas: 400,- Heti felnőtt: 3000,Heti gyerek, diák, nyugdíjas: 2000,Délutáni felnőtt (17-19): 400,- Délutáni diák., nyugdíjas(17-19): 250,
Havi felnőtt: 11 000,- Havi gyerek, diák, nyugdíjas: 9000,6 éves korig és 70 év felett ingyenes. Parkolók ingyenesek.
Erdei Sportpálya: Ingyenesen használható szabadidős és gimnasztikai eszközök a kikötő
szomszédságában a Széchenyi parkban.
Magyar Nordic Walking Akadémia
8174 Balatonkenese, Hajnal u. 2.
Tel.: 88/482-305, 30/467-4035, 30/513-7647
e-mail: eurobics@vnet.hu
www.nordicwalking-galako.hu
A nordic walking egy ideális sport, amely vitalitást és kikapcsolódást biztosít, természetadta és társas
élményeket nyújt, biztosítja a mozgás örömét és a fittség érzetét valamennyi korosztály számára. A
nordic walking a gyaloglás és a sífutás ötvözeteként írható le. A két speciális bot segítségével egész
testünket megmozgathatjuk, miközben nem terheljük ízületeinket és izmainkat. A Magyar Nordic
Walking Akadémia (MNWA) országos nonprofit egyesület 2005-ben alakult Galambos László és
Galambosné Kovács Beáta vezetésével.
Teniszezési lehetőség: Balatonkenese Sportpálya mellett érdeklődni: 06-20-9260-691
Balatonkenesei Horgász Egyesület Balatonkenese, Csónakos u. 6.
magánklubként üzemel. Csak leendő tagokat várnak.

Zárt rendszerben

Tátorján tanösvény 2004. május 28-tól a BFNP által kiépített és átadott tanösvény vonalán
ismerkedhetnek meg az ideérkezők a tátorjánnal. Útvonal: Kultúra Háza , első ismertető tábla
Táncsics u. Partfő u. Tatárlikak, turista ösvénySoós–hegy, tátorjános, kilátó Parragh arborétum
Lovasudvar Kultúra Háza. Nyáron az idén is lesznek tátorján túrák vezetéssel, előre meghirdetett
időpontokban.
BALATONSZEPEZD
Honlap: www.balatonszepezd.hu
Hősök kútja I. Világháborús emlékmű
Pogánykő (Kastély alatt)
VíriusVince emlékoszlopa Gesztenye út (falu vége) ÚJ!!!
Mindhárom szabadon látogatható.
BALATONSZŐLŐS
http://www.balatonszolos.hu

Református templom (műemlék)- Fő utcán
Lovaglás:
Póni lovasudvar –Fő u. 92.c. tel: 87/342-127 és 06/20/3781-220
Tavaszi Fanni: Tel.: 06-20-4747-460
Bartók Orsolya: 06-20-3293-960
Mézeskaláscs készítő és szálláshely is: Nagyné Söjtöri Etelka Fő u.43. 87-340-170
mezeskalascs@t-online.hu

BALATONUDVARI
A település nevezetessége a híres szív alakú sírköveket tartalmazó műemléktemető. A szív
alakú sírkövek az 1800-as évekből származnak, a róluk szóló legenda a helytörténeti galériában
megtalálható. Szabadon látogatható.
Royal Balaton Golf & Yacht Club
A Balaton első, nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas 18 lyukú golfpályája csodálatos
környezetben várja a golf szerelmeseit.
További információ: www.balatongolf.hu Tel.: +36-87/549-200
BALÁCA (ld. NEMESVÁMOS)

BÁND
http://www.band.hu
Essegvár romjai: Egész évben bármikor megtekinthető, nem szükséges előre jelezni, mert szabadtéri,
belépő nincs, vezető nincs, látogatható.
Sváb parasztház: az Essegvár lábánál, magántulajdon, jelenleg csak kívülről látogatható
Kitelepítettek emlékműve: szabadon látogatható, belépő nincs
Világháborús emlékmű a temetőben: szabadon látogatható, belépő nincs
Római katolikus templom (Szent Anna): szabadon látogatható, belépő nincs
BARNAG
www.balaton.hu/barnag
Látnivalók:
Kálvária kápolna –késő barokk stílusban, stációsorral.
Katolikus és református templom
Népi építészet emlékei

BAZSI
Simon István Emlékház
8352 Bazsi Fő út 145.
Tel/fax: 87/352-201;
Kontakt személy: Szentes László polgármester
Szakvezetés: nincs
Csak előzetes bejelentkezéssel látogatható.
Római Katolikus templom, Bazsi, Fő út 52.
Kezelő, fenntartó: Római Katolikus Plébánia (Sümegcsehi

BERHDA
Műemlék jellegű pincesor Berhida Öreghegyén műemlék jellegű a pincesor. /Csak kívülről
megtekinthető magántulajdonú pincék/
Árpád kori kőtemplom Berhida, Kossuth L. u. 2. Csak előre bejelentkezve látogatható! Időpont
egyeztetés: Katolikus Plébánia Hivatal – Beke Zsolt plébános 88/ 455-049 (hétköznap 10-18), vagy
alkalmanként, évente egyszer-kétszer van csak mise.

CSABRENDEK
Alcsabi Templomrom (Csabpuszta): 8474 Csabrendek, Hrsz.: 1347
Szentistváncsabi Templomrom (Rendek): 8474 Csabrendek Hrsz.:13/1.
Tel.: 87/453-144 Telefax:87/453-167 Kezelő: Önkormányzat, Árpád u.4.
Szabadon látogatható

CSAJÁG
Református templom 8163 Csajág, Kossuth u.
1748-ban épült teremtemplom
Szabadon látogatható, kulcs a gondnoknál Kezelő: Önkormányzat, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 88/440-380
CSEHBÁNYA
http://www.csehbanya.hu
Mária (Erdei) Kápolna és Kereszt
A legenda szerint egy erdész éjjel eltévedt, nem talált haza, ezért Istenhez fohászkodott
segítségért. Nemsokára fényt látott messziről. Elindult a fény irányában, és látta, hogy tűz ég ott,
az világított. A tűz mellett átmelegedett, utána már tájékozódni is tudott, és szerencsésen hazatért.
Az erdész hálából egy Szűz Máriát ábrázoló szentképet vésetett egy, a tűz helye mellett álló fába.
Később a fa mellé egy fakereszt is került, annak helyére 1905-ben Rovenszki Ferenc kőkeresztet
állítatott. A tűz helyén pedig Csehbánya község lakossága a segítő Szűzanya tiszteletére felépítette
a mai kápolnát.
Nyitva: szabadon látogatható egész évben 88/241-042
Belépő: ingyenes (Vezetés: nincs)
Jézus Szíve (Római katolikus) Templom
A régi iskolakápolna alapjaira épült templomot 2002. júliusában Márfi Gyula veszprémi érsek
szentelte fel.
Nyitva: szabadon látogatható egész évben 88/241-011
Belépő: ingyenes (Vezetés: nincs)
Grund: A Grund a község „szabadidő központja”. Itt található a futball-pálya, a játszótér. Ez a
helyszíne minden évben a kétnapos Falunapnak. Ide járnak a családok beszélgetni, szalonnát sütni,
s a gyerekek remekül feltalálják magukat az erdei kis utakon is.
Nyitva: szabadon látogatható egész évben
Belépő: ingyenes

Millenniumi Park
A Millenniumi emlékparkban található a Millenniumra készült emlékmű, egy 1948-as emlékmű,
valamint a kitelepítés 60. évfordulójára készítetett kitelepítési emlékmű is. Mindhárom fából
készült és egy erdélyi fafaragó mester munkája.
Nyitva: szabadon látogatható egész évben
Belépő: ingyenes (Vezetés: nincs)
Kitelepítési ösvény
Ez az ösvény a német kitelepítés 60. évfordulójára készült a 2008-as évben. Ez egy erdei sétaút,
melyen padok találhatók, illetve a sétány végeinél egy-egy tábla helyezkedik el, melyen olvasható
a kitelepítés rövid története, a község szerepe.
Nyitva: szabadon látogatható egész évben
Belépő: ingyenes (Vezetés: nincs)

CSESZNEK
Cseszneki vár
A több mint 700 esztendős Cseszneki Vár a Bakonyban, a Győr-Veszprém közötti 82-es főútvonal
szerpentinje fölött található!
Egész évben minden nap látogatható !
Belépőjegyek: diák, nyugdíjas 300.-Ft, felnőtt 500.-Ft
Kapunyitás: 9 (télen 10) órakor. Kapuzárás: a tavasztól őszig tartó időszakban kb. 19 órakor, télen
sötétedés előtt 1 órával!
GPS: 47 21 04 N 17 52 53 E
Info: +36 30 449 7547
E-mail: info@csesznekivar.hu
CSETÉNY
Holitscher kastély és kastélypark

CSOPAK
www.csopak.hu
Csonka torony Csopak Község jelképe (középkori) Kossuth u., 73-as út sarkán. Kívülről nézhető
meg!
Vízimalom (Plul malom) Kisfaludy u. 16. Tel: + 36 30/617-7017
Nyitva: május 1-től szeptember 30-ig. Keddtől szombatig: 9-12 óra és 14-17 óra, kivéve csütörtök
délután 14-16 óráig. Belépődíj: 300 Ft/fő teljes áru, 200 Ft/fő kedvezményes. Kedvezmények:
diákigazolvánnyal 24 éves korig illetve nyugdíjasoknak
Szt. István király Római Katolikus Templom Csopak, Kossuth u.103. Tel: + 36 87 446-812
Nyitva: kérés szerint
Szentmise nyáron: péntek 18:00 óra, vasárnap: 8.30 óra és 19.00 óra
Szentmise télen:
péntek 17 óra, vasárnap: 8.30

Református templom, Csopak, Paloznaki u.2. Tel: + 36 87 446-306.
Lelkész: ifj. Tislér Géza
Istentisztelet. Vasárnap 11 óra
Ranolder kastély (Ranolder János néhai veszprémi püspök nyaralója volt)
Kishegyi u. 15. Csak kívülről nézhető meg!
Kövesdi Szt. Miklós templomrom - Kossuth u. 41.
Angol kisasszonyok nyaralója, ma a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága,
Kossuth u. 16.
Tel: +36 87 555 260, Fax: + 36 87 555 261 Web: www.bfnp.hu
Kertjében Pele Tanösvény, szabadon látogatható.
Olaszrizling Tanösvény, szabadon látogatható Csopak és Paloznak között (Csopak, Petőfi S.
utca)
Csopak Galéria és Kultúrház Csopak, Kossuth u. 53. Tel: + 36 87 446-074
Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta 9.00-12.00 és 14-17.00 óra között
Belépés ingyenes.
Jankovits Emlékszoba, Jankovits Gusztáv festőművész (1947-2005) Mandulavirág u.4.
Tel: + 36/87/446-787 (egyeztetés alapján)
Turisztikai Információs Iroda (05.15-09.30) Csopak, Kossuth u. 1. (Vasútállomás)
Tel: +36 20 244 6923, E-mail: info@balatonriviera.hu Web: www.balatonriviera.hu
Nyitva tartás:
05.15-06.30-ig H-P: 9-16, Szo-V: 9- 13.00
07.01-08.31-ig H-V: 9-19
09.01-09.30-ig H-P: 9-16, Szo- 9- 13.00, V: Zárva
Az iroda szolgáltatásai: Szobafoglalási rendszer működtetése. Információk és ajánlások
látnivalókról, programokról, éttermekről, borozókról. Könyvek, képeslapok, ajándéktárgyak,
színház és koncertjegyek értékesítése, vasúti menetjegy értékesítése.

DÖBRÖNTE
Szarvaskő várának romjai. Szabadon látogatható.

DÖRGICSE
Egy festői völgyben fekszik a három Dörgicse: Alsó-, Felső és Kisdörgicse, mely közigazgatásilag
ugyan egy község, de településszerkezete mindmáig megőrizte több évszázados különállását. Az
első oklevél már 1082-ben említi Dörgicsét. A történelmi korokból fennmaradt templomok romjai
és lakóházak alapkövei először a régészet szakembereinek kíváncsiságát keltették fel, mára
azonban a község egyik leglátogatottabb vonzerői. A romok szabadon látogathatók.

EGERALJA
Helytörténeti Gyűjtemény Fő u. 4. Tel: 06/88/502-110
Ingyenesen látogatható.

EPLÉNY
Sípálya:
5 db (2 piros, 2 fekete és 1 kék), összesen: 4,5 km pályahossz, 3 csákányos felvonó és a „Szent
Sólyom”négyüléses lift (amely Mo.-on egyedülálló!!) mágneskártyás beléptetőrendszer, mindegyik
pálya hóágyúzható (40 hóágyú), este kivilágított pályák és snowboard park, (Nitro Funpark), kapuk
közötti síelés,
Síház, ahol van hideg-meleg étkezési lehetőség (150 fős étterem), pályaszállás közvetlenül a
sípályák aljában 14 fő részére, síszervíz és síkölcsönző, síiskola, síóvoda,
Holle Anyó kocsmája, (Hütte fűtött terasszal), kemencés büfé, Jégbár, Körbár napozó terasszal, profi
és amatőr versenyek, iskolai versenyek, céges csapatépítő rendezvények, DJ pult és tánctér,
elsősegélyszolgálat és pályarendőrség, ingyenes mikrobuszos transzfer a külső parkolóból, lelátó a
várakozóknak.
Nyitva: minden nap, amikor síelhető 09.00-21.00
Bringaréna:
Kiváló kiegészítő programot nyújt a veszprémi, balatoni és bakonyi nyaralóknak az eplényi
sípálya négyüléses libegője. Az Ámos-hegy kilátójához szállítja a kirándulókat, ahonnan a
szépséges panoráma mellett a Balaton csillogó hullámai is láthatóak.
Szolgáltatások: Libegőzés, kerékpár túra, freeride pálya, monster roller, terep gokart, kerékpár
kölcsönző, kirándulás, tanösvény, kilátó.
Információ: Nordica Síaréna 8413 Eplény hrsz-0233 www.skiarena.hu, www.siarena.hu, 88/453244, fax: 1/2793551, 20/7797403, info@skiarena.hu, info@siarena.hu
(levelezési cím: Nordica Síaréna Kft. 8413 Eplény, Veszprémi út.66/A.

FELSŐÖRS
www.felsoors.hu
Árpádkori római katolikus műemléktemplom (román stílusú) Batthyány tér 3.
Látogatható: május 1 – szeptember 30, hétfőtől vasárnapig 10.00-17.00 óráig,
kivéve szentmise idején.
Plébános: Vitéz Ajtós József László esperes
Szentmise: vasárnap 10.30 órakor
Geológiai bemutatóhely: A Forrás-hegy lejtőjének egykori kő nyerőhelye nemzetközi jelentőségű
földtani, őslénytani, rétegtani érdekességeket tartalmaz.
Ingyenesen, szabadon látogatható
Malomvölgyi tanösvény:
A 2012 évben átadott Malomvölgyi tanösvény 8 állomáson mutatja be Felsőörs növény és
állatvilágát. Ingyenesen, szabadon látogatható
Helytörténeti bemutatóhely: Falusi élet, régi tárgyak, állandó kiállítás. Babák, állandó kiállítás.
Civilház H-8227 Felsőörs, Szabadság tér 5.
Tel: + 36 87/ 577- 211 Előzetes, telefonos egyeztetés után ingyenesen megtekinthető.

Kiállítás – Civilház Szabadság tér 5. Tel: + 36/87/577-211
Időszaki kiállítások megtekinthetők a polgármesteri hivatal, illetve a könyvtár nyitva tartása alatt.
Hivatal nyitva tartása: H-Cs: 8.00-16.00 P: 8-13.00
Könyvtár nyitva tartása: H: 13.00-18.00, K: -, Sze: 13.00-18.00, Cs: 8-12.00, P: 13.00-17.00, Szo:
8-10.00, Vas: -,

GANNA
Esterházy mauzóleum
Tel: 89/351-080, Reichard György plébános úr
Nyitva tartás: nincs, telefonon előre kell időpontot egyeztetni, a kísérő megadott címen található
(a templommal szemben) Nagy Ottónénál személyesen érdeklődni. 06/30/304-33-62
Belépő: felnőtt: 500,-Ft, gyermek: 300,-Ft, 6 éves kor alatt ingyenes

GYEPÜKAJÁN
Nagykeszi templomrom: A templomrom a Káptalanfa felé vezető útról jobbra letérve földúton
közelíthető meg. Nagyjából két kilométer megtétele után ismét jobbra kell fordulnunk.
Egykori melegvízű források által kialakított tómedrek nyomokban még felfedezhetők a közeli
erdőben. (A Keszi túra útvonala érinti.)
Koordináták: 47°1'53"N 17°20'42"E
HAJMÁSKÉR
A község határában lévő hatalmas lőteret a honvédség ma is használja. A falu mellett található a szépen
rendbetartott katonai temető, ahol békében nyugszanak egymás mellett több nemzet katonái (német,
szerb, orosz, stb.).
HEGYMAGAS
Lengyel-Tarányi présház
A Szent György-hegy déli oldalán, a vele egy időben emelt szobordíszes kápolna közelében áll, a
barokk présház. Mindkét épületet a Tóti Lengyel család emeltette 1780-ban. Közismertebb neve
későbbi tulajdonosától, a Tarányiaktól származik. Háromtengelyes, íves oromzatú homlokzata előtt
áttört mellvédes kőerkély áll két kerekmetszetű kőoszlopon. Tetőzete nyeregtető, héjazata égetett
cserép. Belső terei fehérre meszeltek, a külső falakon sárga színű höbörcsös vakolat

HEREND
www.herend.hu www.herend.com
Porcelanium: Kossuth u. 140.
Elérhetőségek: Idegenforgalmi munkatárs - látogatás bejelentése: 88/523 190
Porcelanium látogatóközpont – pénztár: 88/523 231
Minimanufaktúra: A Porcelanium épületegyüttesében a világon egyedülálló, különleges
kirándulás várja a látogatókat. Elsőként filmvásznon követhetik végig a mítosszá vált Herendi
porcelán világhódító útját az érdeklődők. A Minimanufaktúrában öltenek testet a filmen látottak és
hallottak. A látogató is szemtanúja lehet, miképp lesz a nehéz masszából könnyű, törékeny
porcelán, miképp formázzák, korongozzák és festik a fürge ujjak a megelevenedő anyagot.
Nyitva tartás:

Nyári szezon (április közepétől-október közepéig): hétfő-vasárnap: 9.30-18.00
Téli szezon (október közepétől-április közepéig): kedd-szombat: 9.30-17.00
Idegenvezetés:
A Minimanufaktúra helyi idegenvezetéssel látogatható. A vezetett túra időtartama kb. 40 perc.
Csoportok 20 percenként indulnak, minden egész órától kezdődően. Egyéni látogatóinkat a már
korábban befoglalt csoportokhoz is csatlakoztatjuk, így lehetséges egy kis várakozási idő. Az
utolsó idegenvezetést zárás előtt egy órával indítjuk.
A Minimanufaktúrában magyar, angol és német nyelven választható idegenvezetés. A csoporttal
érkező idegenvezető csak az említett nyelvektől eltérő esetben jogosult a magyar nyelvű vezetés
tolmácsolására.
A Minimanufaktúrában a filmet magyar, angol, német nyelven lehet megtekinteni, valamint
feliratozható angol, francia, japán, német, olasz, orosz vagy spanyol nyelven.
Porcelánművészeti Múzeum, megközelíthető a Porcelanium téren át
A Múzeumban előre bejelentett igény esetén magyar vagy német nyelven biztosítanak
tárlatvezetést.
Magyar nyelvű tárlatvezetés ára:
1500,- Ft/csoport
Német vagy német nyelvű tárlatvezetés ára:
3000,- Ft/csoport
Minimum 20 fős diákcsoportok látogatása esetén 10% kedvezményt adunk a belépőjegyárból.
Kísérő pedagógusok diákjeggyel tekinthetik meg létesítményeinket.
Keretszerződéssel rendelkező, rendszeresen csoportokat küldő utazási irodák részére 10% engedményt
adunk.
Nyitva tartás:
Nyári szezon (április közepétől-október közepéig): hétfő-vasárnap: 9.00 - 16.30
Téli szezon (október közepétől-április közepéig): kedd-szombat: 9.00 - 16.30
Belépő:
Kombinált belépőjegy (Minimanufaktúra és Múzeum) váltásakor az Apicius Kávéházban egy
kávé/tea, üdítő fogyasztásra beváltható ajándékbont adunk vendégeinknek. A diákbelépő kávéházi
fogyasztást nem tartalmaz.
 Felnőtt: 2000 Ft
 Nyugdíjas (65 éves kortól): 1700 Ft
 Diák (6-18 éves korig): 700 Ft
 Családi (szülők és gyermekeik): 4500 Ft
Ingyenességet biztosítunk: gyermekeknek 6. életévük betöltéséig, fogyatékossággal élőknek.
Múzeum látogatás:
 Felnőtt: 500 Ft, Nyugdíjas: 400 Ft, Diák: 200 Ft, Családi: 1200 Ft, Fotó- és videójegy:
1100 Ft
Kreatív műhelyfoglalkozás:
 Porcelánrózsa-készítés (30 perc): 1600 Ft/fő
 Porcelánfigura-összeillesztés (30 perc): 1600 Ft/fő
 Akvarellfestés Herendi-minták alapján (30 perc): 1100 Ft/fő
 Porcelánfestő-kurzus (már egy naptól!): 26 000 Ft/fő/nap
Apicius Étterem
Nyári szezon (április közepétől-október közepéig) kedd-szombat: 12.00 - 17.00
A nyitva tartási időn felül minimum 10 fős csoportok részére előjegyzést fogadnak.
Asztalfoglalás: 88/523-234

Apicius Kávéház
Nyári szezon (április közepétől-október közepéig) hétfő-vasárnap: 9.00 - 18.00
Téli szezon (október közepétől-április közepéig): kedd-szombat: 9.30 – 17.00
Viktória Márkabolt
Nyári szezon (április közepétől-október közepéig): hétfő-péntek: 9.30 – 18.00, szombat: 9.30 –
17.00, vasárnap: 9.30 – 16.30
Téli szezon (október közepétől-április közepéig): 9.30 – 17.00, szombat: 9.30 – 14.00
HIDEGKÚT
www.hidegkut.hu ,

www.hidegkutrol.uw.hu

Noszlopy kilátó a Recsek hegyen. Bakonyerdőhöz tartozik 87-581-420
Római katolikus templom 1780-ból
Falumúzeum a könyvtárban, Fő u. 67.a
Kitelepítési emlékmű
A német nemzetiségi lakosok kitelepítésére emlékezve, a közeli bányából fejtett kőből készült el a
Kitelepítési Emlékmű, amelyet a Polgármesteri Hivatal melletti területen állítottak fel.
ISZKÁZ
Nagy László szülőháza – Emlékház
8493 Iszkáz, Ady E.u.1.
Tel.: 88/252-001 (Iszkáz Önkormányzat)
Nyitva tartás:
március 15-október 23: Keddtől - vasárnapig: 10-18 óráig (bejelentkezés szükséges)
október 24- március 14-ig zárva
Belépő: 350.- Ft/felnőtt, 250.- Ft/diák, nyugdíjas
Az Emlékházban szálláslehetőség 3 fő részére: 3.000.-Ft/fő. (Szoba, konyha, fürdőszoba)
A kertben sátorozási lehetőség 400 Ft/fő

JÁSD
Szentkút és Nagy-Kőbánya
Poós Vízimalom és Fűrészmalom Kültelek 7.
Működő vízimalom, kocsikázás, háziállatok, frissen fejt kecsketej, pónilovaglás, kecskesajt
Nyitva:ápr. 1-okt.31. 9-18.30 óráig, nov.1-márc.31. 9-16 óráig
Belépő: felnőtt: 300 Ft, ifjúsági (18 éves korig): 200 Ft, gyerek (6 éves korig): 100 Ft
Tel.: 30/302-7523 (www.poosmalom.g-portal.hu)

KAPOLCS
Faluház és Könyvtár: Kapolcs, Kossuth u. 62.
Telefon: 87/ 537-029
Könyvtár nyitva tartás: hétfő-péntek: 12-17h
Kovácsműhely Múzeum: Kapolcs, Jókai u. 6.
Nyitva tartás: egész évben
Belépődíj: Gyerek: 100 Ft Felnőtt: 200 Ft
Telefon: 87/437-055
Országpark:
Nyitva tartás: Március 15-Június 15.: Előzetes bejelentkezéssel
Június 16- Augusztus 31.: Hétfő-Vasárnap: 10-20
Szeptember 1-Október 23.: Előzetes bejelentkezéssel
Jegyárak: Családi: 2000 Ft, Felnőtt 1000 Ft, Diák és nyugdíjas: 500

KÁPTALANTÓTI
Káptalantóti bio piac - Káptalantóti Liliomkert (a Zánka felé kivezető úton)
Káli-medence, Balaton-felvidék, Badacsonytól7 km, Tapolcától7 km, Zánkától 13 km,
Veszprémtől 49 km, Keszthelytől 28 km.
Nyitva tartás: minden vasárnap kb 14.00 óráig,
E-mail: harmathyildiko@vazsonykom.hu vagy harmathyildiko@gmail.com
Tel.: 30/266-0706,
http://www.liliomkert.lapunk.hu
Kecskefarm
Káptalantóti és Kékkút között félúton van egy tanya, amolyan kecskefarm. Tanár házaspár lakja,
távol a fény- és zajszennyezéstől, több száz kecskével, csüngőhasúakkal és mangalicákkal,
szamarakkal. Szálláslehetőség: kiadó szobák.
Tel.: 20/583-2100
KÉKKÚT
Honlap: www.kekkut.hu
Tájház (állandóan megtekinthető, mert a volt tulajdonos mellette lakik)
KIRÁLYSZENTISTVÁN
Régészeti emlékek: Római villa települések a falu nyugati és déli részén még részben feltárt ásatásai,
középkori vízimalom romja, továbbá millenniumi diszkút, Szent István park. Információs szám: 06/88/
589-921 ( Polgármesteri Hivatal)

KISLŐD
www.kislod.hu
Rőthy Mihály Egyháztörténeti Gyűjtemény Zrínyi u.5.
A Markója László plébános úr által létrehozott múzeum tárlatvezetője telefonon elérhető, előzetes
egyeztetés alapján bármikor rendelkezésre tud állni.
Tel: 20/951-2480, Pad Mihályné Veronika
Nyitva tartás: előzetes egyeztetés alapján
Belépés: Belépőjegy egyéni látogatóknak 250,-Ft (felnőtt, diák, nyugdíjas egységesen),
csoportoknak 10 főtől 200 Ft.
Keresztmajor (kereszt és körülötte hársfák) 8446 Kislőd, a falutól kb. 1 km-re
Tel: 88/246-096 (Önkormányzat),
Játszótér, Wc, sátorozási lehetőség, esőbeálló, szalonnasütő hely, erdei tornapálya
Nyitva tartás: szabadon látogatható
Kilátópont a Vashámorban 8446 Kislőd, a falu határában
Nyitva tartás: szabadon látogatható, kiépített turistaútvonal, kerékpárút, tornapálya várja a látogatókat
Sobri Jóska Bakonyi Kalandpark
Erdei drótkötélpályák, mászó fal, sportpályák, quad, lovaglás, horgászat, íjászat, játszótér,
kalandvár, légvár, állatsimogató, bobpálya, ejtőgép, hófánk, megazipline, 3D karika
Kemping: sátorhely, ill. 4-5 fős apartmanok
www.bakonyikalandpark.hu
Tel: 06-20/397-1093 (április 1-től október 31-ig, 10-18 óra között)
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 10.00-18.00, szombat-vasárnap: 10.00-19.00
KŐVÁGÓÖRS
Honlap: www.kovagoors.hu
Tájház Petőfi utca 10.
Csoportokat előzetes egyeztetés alapján fogadnak!
Tel: 87 / 464 – 383; +36 20 958 62 67 Kiss Gyuláné
Belépőjegy: Felnőtt:400,-Ft; Nyugdíjas, diák:200,-Ft
Csoportoknál 10 fő felett nyugdíjas, diák: 100,-Ft
Katolikus templom
Plébános: Földi István
Telefon: 87 / 471 – 205
Szentmise: minden vasárnap 11.30-kor
Evangélikus templom:
Lelkész: Veress István
Telefon. 87 / 563 -026; 06 20 82 47 390
Istentisztelet: Minden vasárnap 11.30-kor
KÖVESKÁL
Honlap: www.koveskal.hu
Bali Galéria Henyei út 32.
Tel.: 87 / 706 – 029; +3630/487-1521
E-mail: baligaleria@gmail.com
Nyitva: minden nap 12.00-től 20.00 óráig

LITÉR
Református templom Dózsa Gy. utca 47.
(látogatás: levélben történő bejelentkezéssel, nincs kiadható telefonszám!)
Hősi emlékpark Dózsa Gy. utca ivókúttal padokkal
Római villa és kút rom / csak a fala ill. maradványaik láthatók/ Bendola-völgy déli végétől 150
m-re található egy a római korból ránk maradt villa és kút maradványai, valamint a ma is vízzel
telt gátrendszer. A villa mellett halad el a római hadiút, mely a Séd-völgye felé tart.

LÓKÚT
Neogótikus-romantikus templom és kálvária

LOVAS
www.lovas.hu
Őskori vörös festékbánya állandó kiállítás. Lovasi faluház pincéje. Fő u. 8.
Megtekinthető előzetesen egyeztetett időpontban. Tárlatvezető: Kovácsné Kasza Katalin. Telefon:
20/387 97 37. Telefon: +36 87 575 083
email: kusid01@gmail.com.
Információ az őskori festékbányáról. www.lovas.hu/oskori-festekbanya
Nagy Gyula Galéria Lovas, Fő út 12. Telefon: +36 70 526 7741 és + 36 30 211-5235.
Megtekinthető szombaton és vasárnap 14-17.00 óráig. Más napokon előzetes telefonos egyeztetés
után.
Szűz Mária Szent Neve Római Katolikus Templom. A román kori templom mai formáját
alapjában véve a XVIII. századi barokk átépítés majd az 1911-es és az 1990-es újjáépítés,
restaurálás során nyerte el.
Szentmise szombaton nyári időszámítás szerint 17.00 órakor.
Téli időszámítás szerint 16.00 órakor.
Plébános: Vitéz Ajtós József László esperes
Református templom. Lelkipásztor: Kálmán Csaba. Gondnok: Dienes Károly.
Telefon: +36 30 4776706
MAGYARPOLÁNY
Kálvária :Szabadon látogatható
A kápolna megtekintése egyeztetés útján lehetséges Kontakt személy: Weisz József
Tel: +36205833036
Tájház - Veszprém Megyei Népművészeti Alkotóház és Tájház Petőfi u. 4.
Tel: +36706098025,+3630916-3663
Nyitva tartás: Hétfő-Csütörtök 8:00-16:00
Péntek: 8:00-13:30
Telefonos bejelentkezés alapján hétvégén is.
Belépő: 200 Ft/fő

MÁRKÓ
www.marko.hu
Kálvária és stációk Márkó észak-nyugati részén
A fennsíkból kiemelkedő dombon a Kálvária fehér kápolnája és stációi már messziről látszanak. A
stációk kerámia alapú zománc képeit Enyingi Mihály márkói keramikus késztette 2009-ben.
Elérhetőségek:
Önkormányzat Tel: 88/504-014
A kulcs Kővári László, templomatyánál Tel: 88/271-073
Nyitva tartás: a kálvária és a stációk szabadon látogathatók, a kápolna látogatásához előre szólni
kell
Belépő: nincs, adomány formájában
Római Katolikus Templom
Nyitva: egész évben
Belépő: nincs

MONOSZLÓ
Honlap: www.bfnpi.hu
Hegyestű Geológiai Bemutatóhely BFNP
Tel.: 87/555-291; 06/30/620 – 4082;
Nyitva: egész évben 9 órától sötétedésig(május 1. -augusztus 31. 9.00-19.00) ÚJ!!!
Belépő: felnőtt: 600,-Ft, kedvezményes: 400,-Ft (pedagógus, nyugdíjas, katona stb.) gyerek: 300,-Ft
NAGYESZTERGÁR
Ányos Pál költő szülőháza

NAGYVÁZSONY
Kinizsi vár: Vár u. 9.
Tel: 88/264-786
Nyitva tartás

2014 július 1- augusztus 20
augusztus 20 – szept. 30
október
november, december

09.00-19.00
09.00-18.00
10.00-17.00
10.00-16.00

Belépőjegyek

Vár: gyermek és nyugdíjas: 600 Ft / fő, felnőtt: 900 Ft / fő, nagycsaládos: 3.000 Ft
Néprajzi múzeum gyermek és nyugdíjas: 300 Ft / fő, felnőtt: 400 Ft / fő, nagycsaládos: 1.400 Ft
Várjátékok: gyermek és nyugdíjas: 600 Ft / fő, felnőtt: 900 Ft / fő, nagycsaládos: 3 000 Ft
Kombinált jegyek:
Néprajzi múzeum, postamúzeum:
gyermek és nyugdíjas: 400 Ft / fő, felnőtt: 750 Ft / fő, nagycsaládos: 2 300 Ft
Vár, postamúzeum:
gyermek és nyugdíjas: 700 Ft / fő, felnőtt: 1100 Ft / fő, nagycsaládos: 3600 Ft

Vár, Néprajzi múzeum:
gyermek és nyugdíjas: 800 Ft / fő, felnőtt: 1150 Ft / fő, nagycsaládos: 3900 Ft
Vár, Néprajzi múzeum, postamúzeum:
gyermek és nyugdíjas: 900 Ft / fő, felnőtt: 1250 Ft / fő, nagycsaládos: 4300 Ft
Kedvezményes belépőjegy kizárólag nappali tagozatos diákigazolvány, vagy nyugdíjas igazolvány
bemutatásával vásárolható. Nagycsaládos belépőjegy Nagycsaládos Igazolvány felmutatásával
vásárolható. Pedagógus igazolványt nem áll módunkban elfogadni. A Vár és a Panoptikum
kizárólag saját felelősségre, érvényes belépőjeggyel látogatható.
Nyitvatartás: Március: 10:00-17:00
Április: 10:00-17:00
Május: 9:00-18:00
Június, Július, Augusztus: 9:00-19:00
Szeptember: 9:00-18:00
Október: 10:00-17:00
November, December, Január, Február: 10:00-16:00
Belépőjegyek:
Vár: gyermek és nyugdíjas: 690 Ft/fő, felnőtt: 990 Ft/fő, nagycsaládos: 3360 Ft/fő
Néprajzi Múzeum: gyermek és nyugdíjas: 450 Ft/fő, felnőtt: 550 Ft/fő,
nagycsaládos: 2000Ft/fő
Várjátékok július 1-től augusztus 21-ig naponta 11 és 15 órakor!

Gyermek: 600 Ft
Felnőtt: 900 Ft
Csak várbelépővel együtt látogatható a várjáték!
Kombinált jegyek:
Vár-Posta Múzeum: gyermek és nyugdíjas: 850 Ft/fő, felnőtt: 1300 Ft/fő,
nagycsaládos: 4300 Ft/fő
Vár-Néprajzi Múzeum: gyermek és nyugdíjas: 900 Ft/fő, felnőtt: 1250 Ft/fő,
nagycsaládos: 4300 Ft/fő
Vár-Néprajzi Múzeum-Posta Múzeum: gyermek és nyugdíjas: 1100 Ft/fő,
felnőtt: 1450 Ft/fő, nagycsaládos: 5100 Ft/fő
A következő programok előzetes egyeztetés alapján igénybe vehetőek:
Érmeverés: 500 Ft/fő
Íjászat: 300 Ft/fő
Póni lovaglás: 300 Ft/fő
Viaszpecsét nyomás: 500 Ft/fő
Idegenvezetés: 300 Ft/fő
Kerékpárkölcsönzés: 800 Ft/fő/óra. 2200 Ft/fő/nap
Kedvezményes belépőjegy kizárólag nappali tagozatos diákigazolvány, vagy nyugdíjas igazolvány
bemutatásával vásárolható. Nagycsaládos belépőjegy Nagycsaládos Igazolvány felmutatásával
vásárolható.
Csoportok esetén: 20fő felett 10% kedvezményt adunk és 10 gyermekeknként 1 pedagógus 50%
kedvezményt kap. A látnivalók kizárólag saját felelősségre, érvényes belépőjeggyel látogathatóak.
Postamúzeum: Nagyvázsony, Temető u. 3.
Tel: 88/ 264-300
Nyitva tartás: szezonális,ápr.1-okt.31 hétfő kivételével naponta, 10-18h-ig
Belépő: Felnőtt 500, diák, nyugdíjas 250 Ft
Nyugdíjasoknak 65 év felett ingyenes, pedagógusoknak ingyenes pedagógus igazolvánnyal
diákcsoporttal
Családi belépő:
1000 Ft,
Csoportos belépő: 11-30 főig 2500 Ft/csoport

Felnőtt csoport: 11-20 főig 5000 Ft/ csoport
Postamúzeum: Nagyvázsony, Temető u. 1.
Telefon: 06/30/815-1361
Nyitva tartás: április 15-től október 15-ig, hétfő kivételével naponta, 10-18 óráig
Belépők: Felnőtt: 500 Ft
Diák/nyugdíjas/postás: 250 Ft
Családi: 1000 Ft
Csoportos felnőtt 11-20 fő között: 5000 Ft
Csoportos diák 11-20 fő között: 2500 Ft
Ingyenes: 70 év felettieknek, fogyatékosoknak, pedagógusoknak, újságíróknak – az
ingyenességet megfelelő igazolvánnyal igazolni kell.
Fotójegy/vaku nélkül: 400 Ft
Videó jegy: 400 Ft
Néprajzi ház-Schumacher ház: Nagyvázsony, Bercsényi u. 21.
Nyitvatartás: Naponta 9-18 óráig
Kovács Múzeum: Nagyvázsony, Kossuth L. u. 35.
Bejelentkezés: 88/264-057, tarsolyrozsika@freemail.hu.
Csoportokat csak 10 fő felett, előzetes bejelentkezés alapján tudunk fogadni.

NEMESHANY
Nemeshanyi Csizmadia Vizimalom Petőfi S.u.39.
www.csizmadiavizimalom.hu
Tel.: 87/356-222; 30/281-0686
Nyitva tartás: március 1-től október 31-ig kedd-vasárnap: 9-18-ig. Nyitvatartási időn kívül és az
év többi napján időpont egyeztetéssel látogatható.
Belépő: 500.-Ft/felnőtt,
300.-Ft/gyermek, 400.-Ft/ nyugdíjas
Csoportok részére előzetes igény esetén kürtöskalácssütés, valamint 20 fő felett kenyérlángos
sütés
NEMESVÁMOS
www.nemesvamos.hu www.balaca.hu
Villa Romana Baláca
Tel: 88/265-050, +36 30 639 5294 (hétfőnként és 2016. október 31 - december 31. között)
Nyitva tartás: 2016-ban május 1 - október 30. között látogatható a kiállítóhely, keddtől vasárnapig:
- hétfő kivételével, hétköznap 09-18 óráig - pénztárzárás 17.30-kor
- hétvégén 10-19 óráig - pénztárzárás 18.30-kor
Technikai okok miatt 2016. május, szeptember és október hónapokban, szombatonként 17.00
órakor zárnak!
Belépődíj
Felnőtt, teljes árú
Kedvezményes jegy*
Felnőtt, csoportjegy
Diák / nyugdíjas csoportjegy
Családi jegy (2 felnőtt + gyermekeik)

800 Ft
400 Ft
600 Ft
250 Ft
1 800 Ft

Kiegészítő jegy (felnőtt)
Kiegészítő jegy (diák)
Fotójegy
Videójegy

550 Ft
200 Ft
250 Ft
500 Ft

A készült felvételek kereskedelmi felhasználása a fenntartó külön hozzájárulása nélkül tilos.
Egyéb, nyilvános helyeken történő megjelenésük esetén a " Magyar Nemzeti Múzeum Villa
Romana Baláca" helyszínmegjelölés kötelező!
TÁRLATVEZETÉSI DÍJAK
Osztályoknak/nyugdíjasoknak
(mellé kiegészítő jegyet kell venni)

3 000 Ft

Csoportoknak magyar nyelven
(1-6 fő, mellé kiegészítő jegyet kell venni)

3 000 Ft

Csoportoknak magyar nyelven
(7–15 fő, mellé kiegészítő jegyet kell venni)

4 000 Ft

Csoportoknak magyar nyelven
(15 fő fölött, mellé kiegészítő jegyet kell venni)

5 000 Ft

Csoportoknak tolmácsolással
(1-30 fő, mellé kiegészítő jegyet kell venni)
Tárlatvezetés hétvégi felár

6 000 Ft
2 500 Ft

MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK
Múzeumi óra
Múzeumi szakkör/múzeumi óra, kiadvánnyal
(kedvezményes diákcsoportos jeggyel igényelhető)
Nyári tábor 2016
(tervezett turnusok: 2016.június 20-24.; 2016.július 4-8.)
AUDIO GUIDE
Magyar nyelven
Angol nyelven

500 Ft/fő
750 Ft/fő
19.500 Ft/fő/hét
500 Ft/2 óra
500 Ft/2 óra

Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum Villa Romana Baláca
Kiállítóhelyen sajnos nem áll módunkban elektronikus fizetőeszközöket elfogadni !
* Felnőtt (62–70 év között) / kedvezményes családi felnőtt (legalább két 18 év alatti személyt
kísérő, egy / két szülő vagy közeli hozzátartozó) / ifjúsági (6–26 éves) magyar és EGT
állampolgárok részére
Az állandó kiállításokat ingyenesen látogathatják:
6 év alatti gyermekek
70. életévüket betöltött felnőttek
fogyatékkal élők (+1 fő kísérő)

az EMMI által kiadott, szakmai belépővel rendelkezők
legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai
szervezet tagjai
a közoktatásban dolgozó pedagógusok (pedagógusigazolvánnyal, magyar és EGT
állampolgárok részére)
minden hónap harmadik szombatján a 26 év alattiak illetve 18 év alatti gyermekek,
két közeli hozzátartozóval (magyar és EGT állampolgárok részére)
ICOM-kártyával rendelkezők
nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.) minden látogató
újságírók (érvényes igazolvánnyal)
Tájak – Korok – Múzeumok-igazolvánnyal rendelkezők
A pénztárban az alábbi utalványokat
fogadjuk el:
SODEXO AJÁNDÉK PASS
SODEXO KULTÚRA PASS
Sport & Culture utalvány
OTP SZÉP kártya
K&H SZÉP kártya
MKB SZÉP kártya
Erzsébet-utalvány (Szabadidő, Ajándék, Kultúra)
Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum Villa Romana Baláca
Kiállítóhelyen sajnos nem áll módunkban elektronikus fizetőeszközöket elfogadni !
NYIRÁD
„Ady Endre” Művelődési Ház és Könyvtár: Nyirád, Petőfi Sándor utca 18.
Könyvtár Nyitva tartás: péntek-szombat: 14:00-18:00
ÓBUDAVÁR
Óbudavár figyelemre méltó műemléke a Mosóház, egy boltíves pince-épület.
A Szent-Márton Pihenőpark (melynek része a Mosóház is) kiváló terepet nyújt családi,
szabadidős programokra.
Erdei-tornapálya nyolc állomással, egy különleges fákból álló fasorral.
A faluban a Vilmos-ház szervezésében erdei-iskola működik.
Házaspárok útja Óbudaváron
Kápolna és Családképző Központ (a magyar Schönstatt család által építetett)
A kápolnától induló és ide visszavezető másfél km hosszú erdőn-mezőn vezető ösvény 15
állomást érint, az egyes állomások a házasság fontos eseményeit, feladatait, nehézségeit és
korszakait jelenítik meg.

OLASZFALU
XII. sz.-i román stílusú templomrom

ÖRVÉNYES
Vízimalom Szent Imre u.1.
Tel: 87/449-360; Pál Imre : 30 323 2301
Nyitva tartás: május 1. - szeptember 30.kedd - vasárnap: 9h - 16h, Hétfőn előzetesen telefonon
történő megrendelés esetén csoportoknak!
Belépő: Felnőtt: 300,- Ft, gyermek (14 év alatt): 200,- Ft
ŐSI
Református templom 8161 Ősi, Kossuth u. Kezelő: Önkormányzat: Kossuth L. u. 40.
Tel: 88/496-192
1700-as években épült, gondnok: Halasi Gizella (templommal szemben lakik)
Katolikus templom Dobos Kovács János u. Az 1700-as években épült, nem műemlék jellegű
templom, délelőttönként megtekinthető, érdeklődni a parókián lehet.
Római kori villamaradvány (Szilashát) Érdeklődni: Önkormányzat
ÖSKÜ
Kerek templom Római Katolikus Öskü Mecset u. vége, Kerek templom domb
Csak előre bejelentkezve látogatható!
Időpont egyeztetés: Nemes Ferenc Tel.: 06/88/497-219, 06/20/563-9115 Hétfő - Péntek: 8-16
Alkalmanként, ill. ünnepen van csak mise.
PALOZNAK – Hild díjjal kitüntetett község
www.paloznak.hu
Falumúzeum Tájház Fő u. 6. /Volt Diószegi ház / A XIX. sz. elején épült. A lakóház szoba,
konyha, kamra beosztású. A házban kapott helyet a Tájház, aminek anyagát zömmel a Veszprémi
Laczkó Dezső Múzeum kölcsönözte.
Nyitva: június 20-tól – augusztus 30-ig minden nap 10-12-ig és15-19-ig, hétfő: zárva
Belépő: 200 Ft. Csoport esetén nyitva tartási időn kívül is megtekinthető, a Polgármesteri
Hivatallal kell egyeztetni:
Tel: 87/555-006, vagy 30/9166-280
Római katolikus templom: 1079-ben írnak róla először a Guden-lovag féle okmányban.
Valószínűleg már a X-XI: században állt a jelenlegi templom helyén kápolna, melynek helyére a
XI. században kőtemplomot építettek és Szt. András tiszteletére szentelték.
Plébános: Vitéz Ajtós József László esperes
Miserend:
Nyári időszámítás idején: szombat 18.00 óra
Téli időszámítás idején: 17.00 óra

PÁPA
Kékfestő Múzeum Március 15. tér 12.
Tel: 89/324-390 Igazgató: Nagy L. István
E-Mail: kekfesto@papa.hu
Honlap: www.kekfestomuzeum.hu
Nyitva tartás: ápr.1-okt.31. kedd-vasárnap: 9-17-ig, szünnap hétfő
nov.1-márc.31. kedd-szombat: 9-16-ig szünnap vasárnap - hétfő
Csoportokat előzetes egyeztetés alapján nyitvatartási időn kívül is fogadnak.
Belépő: felnőtt: 900,-Ft, diák, nyugdíjas: 700-Ft, Tárlatvezetés:előre jelezett igény esetén.
Min.1000 Ft, 10 fő felett 100 Ft/fő. Fotózás: 500,- Ft, videózás 1.000,- Ft
Állandó kiállítás:

A Kluge kékfestő család 200 éves története és a kékfestés technikai részének bemutatása.

Bódy Irén akadémikus életműkiállítása

A Magyarországi kékfestőműhelyek és mesterek.
Esterházy-kastély Fő tér 1.
Pápa város szívében a barokk kor egyik legszebb magyar kastélya, az Esterházy-kastély várja
vendégeit. Az épület reprezentatív termei állandó kiállítással, játékos múzeumi programokkal
nyújtanak maradandó élményt a kiránduló csoportoknak és egyéni látogatóknak.
A pápai Esterházy-kastély épülete, termei a barokk világáról tanúskodnak. A nagyobb
gyerekeknek, fiataloknak ajánlott múzeumpedagógiai foglalkozások betekintést nyújtanak a kor
főúri életformájába, segítenek tanulmányaik során szerzett ismeretek rendezésében, élményszerű
rögzítésében.
Nyitva tartás: 2016. április 1-től hétfő kivételével naponta 10.00-18.00 óra
Pénztárzárás: 17.30 óra után.
Belépők:
Felnőtt: 1.900 Ft/fő
65 év felett, diák: 1.000 Ft/fő
Csoportos (minimum 10 fő): 1.700 Ft/fő
Csoportos diák (minimum 10 fő): 900 Ft/fő
A kastély kizárólag tárlatvezetéssel látogatható.
Bejelentkezés és időpontfoglalás: +36 70 314 1959
E-mail: esterhazykastely@papa.hu
JMK: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ
Pápa, Erzsébet liget 1.
Tel/Fax:89/313-905
E-mail: jmk@jmkpapa,hu
Szabadkai Verita igazgató
E-mail: jmk@papa,hu
Várkertfürdő Pápa, Várkert u. 5.
Nagy Zsolt igazgató
Tel: 89/512-600, 0630/641-77-05
E-mail: varkertfurdo@papa.hu, Honlap: www.varkertfurdo.hu
Nyitva tartás:
Uszoda
Hétfő-péntek: 06.00 – 20.00
Szombat-vasárnap: 08.00 – 20.00

Uszodai szauna
hétfő-péntek: 14.00 - 20.00
szombat-vasárnap: 10.00 - 20.00
Termálfürdő
hétfő-vasárnap: 09.00 - 21.00
Strand (nyári szezonban)
hétfő-vasárnap: 09.00 - 20.00
Teljes áru belépőjegy

pápai lakosoknak

Egész napra

2200,- Ft

1600,- Ft

4 órára

1900,- Ft

1400,- Ft

2 órára

1200,- Ft

1000,- Ft

2 órás úszójegy

600,- Ft

Kedvezményes belépőjegy (nyugdíjas,
diák)
Egész napra
1800,- Ft

pápai lakosoknak

4 órára

1600,- Ft

1100,- Ft

2 órára

1000,- Ft

800,- Ft

Gyermek belépőjegy (4-14 éves korig)

1300,- Ft

pápai lakosoknak

Egész napra

1500,- Ft

1000,- Ft

4 órára

1400,- Ft

900,- Ft

2 órára

850,- Ft

750,- Ft

4 éves kor alatt a fürdőlátogatás ingyenes

PAPKESZI
A közigazgatásilag ide tartozó Sáripuszta régi földvárának romja ma is látható.
A Kalap-hegyen máig hallható a híres papkeszi visszhang. Műemlék jellegű református templomát
1986-ban építették újjá.
PÉCSELY
pecselyph@canet.hu

www.balatonfelvidek.com www.pecsely.hu

Látnivalók:
Református templom
Zádor (Himfy vár ) romjai- Belépődíj nincs. A vár mellett kilátótorony. A Zádor kút a vár mellett
fakad.
Turizmussal kapcsolatban hívható: Pongrácz László 20-485-0185
Lovaglás:
Csikós-Lovas udvar- Klára puszta

Lovas bemutatók, borkóstolós túrák, lovas kocsizás

tel: 87-445-308, fax: 87/445-309
e-mail: info@csikos-lovasudvar.hu
web: www.csikos-lovasudvar.hu
Vollmer lovas udvar és szállás: Hosszú u. 67.

87-445-131

Szálláshelyek:
Csikós –Lovas udvar szállodája étteremmel
tel:87-445-308 fax: 87/445-309
Csillagvirág Természetvédelmi Oktató Központ Templom u. 97. (levelezés Fő u. 124. )
Egész évben nyitva. 38 férőhely különböző nagyságú szobákban.
e-mail: somoszoli@freemail.hu
PÉTFÜRDŐ
Szép kirándulóhely a volt tó feletti Ifjúsági híd és a park, ez a strand mögötti ligetes terület a
sportpálya mellett.
PULA
Táladi (Tálodi) kolostorrom:
A mai község (s annak határa) legjelentősebb építészeti emléke a táladi kolostor romjai. A
táladi kolostort pálos rendi szerzetesek alapították. Első okleveles emléke 1263-ból való.
Az alapítók a Rátót nembéli Keszi család. A pálosok a 15. század végén a nagyvázsonyi (új)
kolostorba költöztek, s helyüket ferences szerzetesek foglalták el. A kegyúr (devecseri Csóron
András) a törökök közeledtére felrobbantatta a kolostort 1552-ben. A kolostor-rom területe
1959-től védett terület.
Római katolikus templom:
A falu papját 1333-ban említik először. Korai temploma, amely a temető bejáratától délre
állt, a török korban elpusztult. 1746-ban a német telepesek költöztek a településre. Szent
Vendel tiszteletére szentelt templomát a falu közössége építette 1751 előtt, melynek helye
nem ismert.
Terveit Pauly Mihály pápai építőmester készítette.
Szent Flórián kápolna: Pula, Fő u. 40.
A templom közelében, a falu végén álló későbarokk stílusú kis építményt 1773-ban emelte
egy helybéli lakos, Krammer György, a tűzesetek elleni védőszent, a tűzoltók patrónusának
tiszteletére. Keresztjáró héten egyszer, húsvétkor tartottak benne istentiszteletet. Bejárata
felett a háromszögű oromzatban bemélyített, íves zárású képmező van, benne a szent
provinciális ízű festett képmásával. Alatta az építés évszámát rögzítő felirattábla kapott
helyet. A hajót és az azzal azonos szélességű szentélyt egy-egy csehsüvegboltozat fedi, a hajó
boltozatán rozettával. Falazott oltára felett Szent Flórián népies ízű festményével. Védett
műemlék.
Háromlyukú kőboltozatos híd a faluvégén (1896):
A község nyugati végében, a tapolcai országúttól délnek futó földutat vezeti át a Vázsonyiséden a bazaltból épített híd. Védett műemlék.
Az Esterháziak volt vadász-kastélya: Pula, Kis u. 41.
A hagyomány szerint az épület magja vendéglőnek épült a 18. század második felében.
Vadászkastéllyá feltehetően az Eszterháziak építették át. Emelete és valószínűleg a keleti
szárny 1926-ban készült. A részben alápincézett épület központi része a nyugati földszintes
szárny, amely szobasoros-tornácos rendszerű volt. A kellemes arányú épület egyszerű, sima
falfelületeit csak a fűrészelt technikájú faszerkezetek élénkítik.

RÉVFÜLÖP
Honlap: www.revfulop.hu
Honismereti Gyűjtemény Halász utca 5. (hétfő szünnap)
Tóparti Galéria Halász utca 5. (hétfő szünnap)
Mindkettő nyitva: június 4-től szeptember 18-ig, kedd-vasárnap: 16 - 22 óráig (Telefon nincs,
nyitva: június 04 – szeptember 18-ig.)
Pincekiállítás Villa Filip tér 4. Nyitva: június 4 – szeptember 18. 12.00 órától 16.00 óráig.
Fülöp-hegyi Kilátó
Nyitva tartás: minden nap 9.00-től 20.00 óráig
Belépő: Felnőtt: 200,-Ft, gyerek és nyugdíjas: 100,-Ft
Ecséri és XIII. századi templomromok szabadon megtekinthetőek

SALFÖLD
Honlap: www.kali.hu/salfoldmajor
Salföld Major Balatoni Nemzeti Park
Tel.: 87 / 702 - 857; mobil: 06/30/939/0770;
Nyitva: egész évben: 9 órától 19 óráig
Belépő: felnőtt: 500,-Ft
kedvezményes. 400,-Ft,
gyerek: 300,-Ft
Lovasbemutató belépő: felnőtt: 3000,-Ft
SÁSKA
Tájház
8308 Sáska, Kossuth L.u.38.
Lakóház, csak kívülről tekinthető meg. Belülről csak előzetes bejelentkezéssel, csoportoknak.
Tel: 87/510-344, 30/378-1550
SÓLY
Református templom Sóly, Árpád köz
Csak előre bejelentkezve látogatható!
Időpont egyeztetés: Bikádi László 88/459-150, 06/30/5455-266
István királyunk, Szent István vértanú tiszteletére kápolnát építtetett Sólyban. A kápolnát a mai
református templom falai foglalják magukba. A templom egyben Magyarország legrégebbi falusi
műemlék temploma. Jelenleg a templom déli oldalán lévő területen középkori lakóház feltárása
folyik, mely már látogatható.
XVIII. sz.- i papírmalom romja
A falutól 500 m-re Északra, a Séd partján található a papírmalom romja.
Római kori híd
A Vasút út harmadik hídja.

Királyi Kard Emlékhely Petőfi u. vége
A település legmagasabb pontját díszíti a 150 éves tölgyfából faragott István király egykori kardját
mintázó 13 méter magas Szent kard emlékmű. A domb oldalában szabadtéri színpad áll.
SOMLÓ
Látnivaló: Margit kápolna, Petőfi kilátó, Taposókút, Szent Ilona kápolna, Szent Márton kápolna.
2003 óta létezik a tanösvény, ami a várba is felvezet. Térkép és bővebb információ a www.
somlói.hu honlapon
SÜMEG
www.sumeginfo.hu
Ferences templom és kolostor Szent István tér 7.
A templom legjelentősebb értékei: oltárok, szószék, kegyszobor, főoltár
Honlap: www.sumeg.ferencesek.hu, Email: sumegikegy@gmail.com
Tel.:87/352-983,
Házfőnök: Fr. Reisz Pál OFM
Nyitva tartás: október 1-húsvét: 7-18 Különben: 7-19
Belépő: nincs
Vezetés előzetes egyeztetés esetén igényelhető
Szentmise:
hétfőtől – szombatig, naponta: 8 órakor, vasárnap: 8 órakor, és 10 órakor
A Szent Liturgia rendje:
07:30 reggeli dicséret (laudes)
08:00 Szentmise
10:00 Szentmise vasárnapokon,
nagy ünnepeken
és a hónap 13. napján
11:45 napközi imaóra
17:10 rózsafüzér
17:30 vecsernye a téli időszakban
18:30 vecsernye a nyári időszakban
Kisfaludy Sándor Szülőháza Emlékház, Kisfaludy S. tér 2.
Tel: (70) 466 4036
Nyitva tartás: Kedd-Szombat: 9-16 óra
Belépők:
felnőtt: 500- Ft, gyermek, diák, nyugdíjas: 300,- Ft
Kocsimúzeum Sümeg, Kisfaludy Várkert
Tel: : 87/550-166
Nyitva tartás: szerdán és szombaton 16-17 óráig
nyári időszakban 10-17 óra
előzetes egyeztetés szükséges
Belépő: 14 éves kor fölött: 500,Patonai fazekasház Sümeg, Rákóczi u.16.
Tel:0630/2096330, Kontakt személy: Nádasi János
Nyitva tartás: Áprilistól októberig előzetes bejelentkezéssel látogatható.
Belépő: nincs
A Vársétányon lévő üzletben vásárlási lehetőség.

Püspöki Palota, Szent István tér 8.
www.puspoki-palota.hu
Kontakt személy: Szokoliné Kocsis Mária recepció
Bejelentkezés: 20/9541573
Nyitva tartás:

május 1.- szeptember 30. Kedd-péntek: 9-17, szombat-vasárnap 10-17
Nyitva tartási időn kívül előzetes egyeztetéssel látogatható.
Belépők: felnőtt: 1300,- Ft, gyermek, diák, nyugdíjas, csoportos kedvezmény: 750,- Ft
csoportvezetés: 2000.fotójegy: 400terembérlet fotózáshoz (pl. esküvői): 4500.-/alkalom
esküvőhelyszín: 25500.(Az árak az áfát tartalmazzák.)
Állandó kiállítások: - Horváth Márton üvegművész munkái
- „Nyolcak” művészeti csoport festményei és grafikái
- Bíró Márton püspök magánkápolnája (Szent Márton Kápolna) – eredeti
berendezésével; életét és kultuszát bemutató tablók a folyosón
- Mindszenty József Emlékkiállítás
Palota Pince Bormúzeuma Sümeg, Szent István tér 10.
Tel: 70/363-4367, E-mail: palotapince@palotapince.hu
Kontakt személy: Egly Márk, www.palotapince.hu
Pince- és bortúra a Történelmi Szőlőültetvényben tárlatvezetéssel borkóstolóval a vároldalban
termett kétféle borral (minimum létszám 6 Fő, korlátozott palackszám miatt) 2000 Ft/fő
Borkóstoló (5 tétel) kísérő falatokkal, tárlatvezetés a Bormúzeumban (1,5 óra) 2000,- Ft/fő
(többféle választható program előzetes bejelentkezés alapján)
Római katolikus plébániatemplom, Szent Imre tér 1.
A templom legjelentősebb értéke: Franz Anton Maulbertsch freskósorozata
Tel/Fax: 87/352-003, Kezelő: Római Katolikus Plébánia
Nyitva tartás

nyári nyitvatartás: kedd-szombat 9-17
téli nyitvatartás: kedd-szombat 8-16
Belépő: nincs, a freskóvilágítás 200 Ft-tal üzemeltethető.
Szentmise: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 715 óra,
szombat: nyári nyitva tartás szerint: 19 óra, téli nyitva tartás szerint: 18 óra
vasárnap: nyári nyitva tartás szerint: 9 és 19 óra, téli nyitva tartás szerint: 9 és 18 óra
Sarvalyi falu és templomrom Sümeg, Sarvaly u.1.
Kezelő: Bakonyerdő Zrt. Tel: 83/515-360
Nyitva tartás: nem látogatható, csak engedéllyel
Sarvalyi Forrásház Sümeg, Sarvaly u.1.
Kezelő: Bakonyerdő Zrt. Tel: 83/515-360
szabadon látogatható egész évben (kijelölt tűzrakóhelyek, pihenőpadok, menedékház)
Vár
www.sumegvar.hu
Tel: 87/ 352-737,
Kontakt személy: Turcsi Tamás
Nyitva tartás: nyáron: 9-19 h ,
télen, megfelelő időjárási viszonyok mellett: 9-16 h
Belépő: Felnőtt 1.500 Ft, diák, nyugdíjas: 800 Ft, 6 év alatt ingyenes

Történelmi élménypark
Kisfaludy Várkert
Interaktív módon mutatja be a középkori várak életét, a korabeli harcok menetét, az ostromok
fegyvereit, a középkori élet mindennapjait.
Nyitva tartás: hétfőtől-vasárnapig
Belépő: ingyenesen megtekinthető
Elérhetőség: +36-87/550-166; sales@hotelkapitany.hu
http://www.hotelkapitany.hu/hu/i_tortenelmi_elmenypark
A Történelmi Élménypark elemei:
Hadigép kiállítás
Kőhajító gépek, ostromtorony, dárdavető, tűzfegyverek
A Sümegi Vár melletti területen a hadigép kiállítás keretein belül bemutatásra kerülnek azok az
ostromgépek, amelyekkel a XV. század előtti időkben a középkori várakat ostromolták a támadók.
A kiállítás másik része bemutatja azokat a tűzfegyvereket, amelyeket az ostromlók már sokkal
hatékonyabban használtak a várostrom megszervezésénél. A hadigép kiállítás célja, hogy ezen
hadieszközöket szervezetten, élő történelemóra keretein belül bemutassa az ide látogatóknak.
Ellensúllyal működő messzehordó kőhajítógép: 50 kg-os követ 300 méterre elhajítva, a várfalnak
csapódva olyan rést üt, melyen keresztül a támadók bejuthatnak a várba. A gépet mintegy 20
mázsa ellensúly működteti.
A mókuskerék meghajtású messzehordó kőhajítógép ugyanazt a célt szolgálja, mit az előbbi, más
meghajtással.
Tábori kőhajítógép: A hadigépre kerekeket szereltek, így könnyen lehetett szállítani nagy
távolságokra is. Tűzcsóva és sok apró kő egyidejű hajítására is alkalmas volt.
Ostromtorony: Ennek segítségével is be lehetett jutni a várba. Az ostromtornyot a vártól
lőtávolságon kívül megépítették, ezt követően a várfalhoz vontatták, majd a csapóhidat leengedve
a várfal tetejére jutottak.
Dárdavető: Ezzel a középkori dárdavetővel aránylag pontosan és gyorsan lehetett célozni. Egy
gerely méretű dárda kilövéséhez 30 másodpercre volt szükség.
Tűzfegyverek: Különböző űrméretű ágyúcsövek kerültek kiállításra a kornak megfelelő
lafettákban elhelyezve (XIV., XV., XVI. század). Ezek használata tüzérségi állásokban kerül
bemutatásra.
Támadó török ostromtábor
A török hódoltság korát mutatja be, korhűn felépített és berendezett tiszti és katonai sátrakkal,
ágyúkkal, tüzérségi állásokkal.
Történelmi gyermek játszópark
Játszóvár kombináció, mászófalak, szerepjátékokat szolgáló ökrös szekér, lovas mérleghinta
biztosítja a gyerekek számára is a tartalmas kikapcsolódást.
Ajándékbolt
Történelmi témájú könyvek; Középkori fegyverek (íjak, kardok, szablyák, pajzsok, buzogányok,
stb.); Korhű öltözetek, magyar nemesi díszruhák, lenvászon ruhák; A sümegi vár képével, Sümeg
felirattal díszített termékek, sümegi képeslapok, térképek, valamint Sümeg városát, a várat és a
várkertben megrendezett jelentősebb programokat bemutató CD-k kaphatók.
Történelmi lovasjátékok középkori lakomával: 6.000/7.000/8.000 Ft/fő (3 féle: középkori
lakoma, főúri lakoma, fenséges királyi lakoma)
Helyszín: Történelmi fedett rendezvénycsarnok
Információ, rendelés: 87/550-166
E-mail: programmanager@hotelkapitany.hu
Garantált időpontok: egész évben szerdánként és szombatonként 17 órától,
júl. 15- aug. 15. : kedd, szerda, péntek, szombat 17 órától

Váristálló, Capári Lovasiskola
Sümeg, Vároldal u.5.
Tel. 87/550-087, +36-20-4391846
E-mail: info@capari.hu;
www.capari.hu
Kontaktszemély: Capári Róbert
Nyitva tartás: jan/.1-dec.31.hétfő-vasárnap: 10-18
Belépő: nincs
Programok, szolgáltatások a Váristállóban
Póni lovaglás
Futószárazás
Tereplovaglás
Falkatréning, kilogavlás a falkával
Kilovaglás piknikkel (3-4 óra)
Sport tréning díjugrató óra (csak lóhasználat + edző)
Naposlovaglás-csillagtúra- 6 óra
Nyári lovastáborok (6 napos turnusokban)
Haladó lovasoknak: Túra tábor (tereplovaglással, tájékozódási ismeretekkel),
Sporttábor (idomító és ugróedzésekkel),
Vadászlovas tábor (kopófalkával)
Hétvégi lovasprogram (péntektől-vasárnapig)
Hétvégi lovastúra
Szállás lovaspanzióban
Lovastúrák
Vadászlovaglás
Hintózás
Lótartás
Lószállítás
SÜMEGPRÁGA
XXIII. Fazekas Találkozó 2016. június 12-én.
Kontakt: Hujber Csaba 87-550-038, 70-945-1893
SZÁPÁR
Díszműkovács-műhely (Kohus László
SZENTBÉKKÁLLA
Honlap: www.szentbekkalla.hu
Helytörténeti Múzeum nyílt a Kultúrházban (a kulcs az Idősek otthonában van, kb. 50 m
távolság)

SZENTGÁL
www.szentgal.hu
Tájház Malom u.8.
Ez a lakóépület a bakonyi kőépítkezés, a nemesi községek bolthajtásos építkezési stílusának egyik
tanúja, melyet minden bizonnyal a múlt század közepén emeltek. Jelenlegi formáját átépítésekkel
nyerte el. Négy helyiségből áll, valamennyi külön bejárattal nyílik a zárt folyosóra, mely egykor
nyitott tornáca lehetett a háznak.
Tel: 88/238-558
Nyitva tartás: egész évben, előzetes telefonos bejelentkezéssel (1-2 nappal előbb)
A Tájház kulcsa és idegenvezetés kérhető: Tamás Károlyné Kis-Tóth Vilma (8444 Szentgál,
Malom u.)
Belépő: nincs, felajánlás szerint, ingyenes vezetés kb. 30 perc
Tiszafás
A szentgáli, a földrész második legnagyobb őshonos tiszafaerdeje 120 ezer tiszafával. (A SzlovákKárpátokban 180 ezer tiszafa él.) Érdekesség, hogy Szentgálon jóval a neki megfelelő klímájú
magasság alatt él, de a jó vízellátottság, a vékony sziklás talaj és a párás mikroklíma kedvező
feltételeket teremt a túléléshez.
Belépő: szabadon megtekinthető, a HM Verga Zrt. kezelésében van
Tel: 88/513-681
Szentgáli Kőlik barlang - Schäfer István Zsolt barlangi üzemeltető
Tel.: 8443 Bánd, Kossuth u. 2/B.
+36 87 555 261
tura@szentgali-kolik.hu
www.szentgali-kolik.hu
Overallos kalandtúrák a fokozottan védett barlangban. Látogatóinknak felszerelést is biztosítunk.
Különleges, föld alatti időutazásra hívjuk Önt a Déli-Bakonyba, Szentgál határába. Ha
szakvezetésünkkel ellátogat a Szentgáli-kőlikba, nem csupán egy izgalmas kalandtúra résztvevője
lesz, de évmilliók változatos földtörténeti eseményeivel, illetve – az egyedülálló régészeti
leletanyagnak köszönhetően – a barlangban évezredekkel ezelőtt élt elődeink életének történetével
is megismerkedhet.
Figyelem! Technikai okokból az extrém szakasz jelenleg nem látogatható, ezért az extrém túrára
nem indítunk csoportokat!
A Mecsek-hegy északnyugati lejtőjén, az Alszegi-rét felett 366 m tszf. magasságban nyíló
Szentgáli-kőlik (ahogyan a helybeliek mondják: külik) jelenleg ismert járatainak hossza 420
méter, mélysége 42 méter. Az eredetileg jelentéktelennek tűnő, mindössze 12 méter hosszú
barlang kutatását 1985-ben kezdte meg a veszprémi Heliktit Barlangkutató Csoport. Az egyre
intenzívebb feltáró kutatásoknak köszönhetően hamar a többszörösére nőtt a járathossz, egyben
értékes régészeti leletek (rézkori edénytöredékek, bronzkori urnák, római érmék stb.) is
előkerültek. Az idővel csökkenő aktivitású feltárások irányítását 1999-től a Veszprémi Egyetemi
Barlangkutató Egyesület vette át, akik igen nagy mennyiségű kitöltés eltávolítása révén újabb
járatokat tettek járhatóvá. A barlang hossza ekkor még intenzívebb ütemben nőtt, hiszen az
egyesület mindössze 180 méteres hosszal „vette át” a barlangot.
E fokozottan védett barlang méreteinél, formakincsénél fogva, és viszonylag könnyen járható
jellegéből adódóan kiválóan alkalmas a „tanbarlang” szerepre, azaz a tektonikus folyamatok és a
különböző képződmények bemutatására, valamint a barlangjárás, barlangkutatás technikájának,
gyakorlatának elsajátítására. Külön kiemelendő a fent említett régészeti anyag (hiteles

másolatokkal történő) helyszíni bemutatásának lehetősége, amely kitűnő lehetőséget ad a
természeti és kultúrtörténeti értékek kapcsolatának illusztrálására is.
A barlangba tilos kutyát bevinni!

SZENTKIRÁYSZABADJA
Honlap: www.szentkiralyszabadja.hu
Szentkirályszabadjai Római katolikus templom (Árpádkori- román, gótikus stíl.) Petőfi u.6.
Időpont egyeztetéssel látogatható. 88/467-505 .kulcsok: Szabó Imréné József A. u. 5., vagy
Csécsi Józsefné: 88/467-016
mise: vasárnap: 10:00 h.
Szentkirályszabadja tájház
Szentkirályszabadja, Kossuth utca 20. Előzetes bejelentkezés szükséges.
Információ: Munkaidőben: Polgármesteri Hivatal – tel.: 88/599-310

SZIGLIGET
Vár, Várhegy
Telefon: 87/461-268, Szigligeti Önkormányzat
A VÁR EGÉSZ ÉVBEN LÁTOGATHATÓ A HÉT MINDEN NAPJÁN!
Csoportoknak nem kell előre bejelentkezni!
November, december, január és február hónapokban: 10 órától 16 óráig
Március hónapban: 9 órától 17 óráig
Április hónapban: 9 órától 18 óráig
Május, június hónapokban: 9 órától 19 óráig
Július, augusztus hónapokban: 8 órától 20 óráig
Szeptember hónapban: 9 órától 18 óráig
Október hónapban: 9 órától 17 óráig
Várbelépő:
- felnőtt: 600 Ft
- gyerek (6-18): 300 Ft
Többnapos rendezvény esetén felnőtteknek 800- gyerek 400A Vár szomszédságában kézműves udvar működik.
A vár alatt, a hegyoldalba kapaszkodva épültek Szigliget első lakóépületei. Az Ófaluban több mint
50 - a XVIII. sz. végén, XIX. sz. elején épült - műemléki védettség alatt álló épület található.
További jelentős műemléki épületek: Lengyel-kúria, az Óvár a Királyné szoknyáján, a
Rókarántói Kápolna, a Réhelyi (Avasi rom) és környezete.
Harcászati bemutatók
Május 1-június 31 minden nap 11 órakor
Július 1-Augusztus 31 minden nap 10 órakor

Történelmi íjászversenyek
Május 8
Szeptember 3-4
Várjátékok

májusban és júniusban minden nap 11 órakor.
júliusban és augusztusban 10 órakor.
A vár múltjába, történelmébe kapnak a nézők betekintést. A Szigligeti Vitézek a kor fegyvereinek,
harcászati módjának bemutatása mellett kisebb csatajelenetekkel teszik színessé a műsorukat. A
bemutató során betekintést nyerhetnek a várvédők, valamint a török tábor életébe is.
2016-os koncertek a várban:
amikre jegyet lehet foglalni a http://www.szigligeti-var.hu/rendezvenyek/jegyrendeles oldalon
továbbá előre meg lehet vásárolni a Tourinform irodában. 6 éves korig ingyenes.
július 23. Magna Cum Laude, 2500 Ft
július 30. Hooligans, 2500 Ft
augusztus 6. Szabó Balázs Bandája, 1500 Ft
augusztus 13. Karthago zenekar, 2000 Ft,
Szerda esti komolyzenei koncertek a vár alatti katolikus templomban:
(ingyenes)
július 20. Egy falat kenyér együttes
július 27.Balaton Kamarazenekar
augusztus 3. Szabó István pánsípművész
augusztus 10. Daniel Speer Brass
Galéria
Szigliget, Kisfaludy u. 26.
Nyitva tartás: szezonban hétfő, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap: 10-16-ig, (kedd és szerda
szünnap).
- Korok fegyverei kiállítás (galériában)
- Vártörténeti kiállítás (földszinten)
Belépőjegy: 300 Ft/felnőtt, 150 Ft/gyerek
Tájház és Helytörténeti kiállítás
Szigliget, Kisfaludy u. 8.
Nyitva tartás: kedd, szerda, péntek, szombat: 12-16-ig, (hétfő, csütörtök és vasárnap szünnap.)
Eszterházy kastély (jelenleg Alkotóház) és védett parkja, az Arborétum
Szigliget, Kossuth u. 17.
Nyitva tartás: bizonytalan ideig nem látogatható a kastély felújítása miatt
Strand, Szigliget, Soponyai út
Nyitva tartás: június 17-től augusztus 31-ig fizetős: 9-19-ig (Éjjel-nappal lehet menni, leszámítva
reggel 7-9-ig, mert takarítanak)
Belépőjegy: 600 Ft/felnőtt, 300 Ft/gyerek (3-18 korig)
Szolgáltatások:
 gyerekeknek: légvár, homokozó, hinta, csúszda, pelenkázó!
 napozóágy-, napernyő-, vízibicikli-, szörf-, csónakbérlés
 röplabda-, foci- és kosárlabdapálya a sportosoknak
 a bejárat mellett masszázs, manikűr és pedikűr!

Kerékpár kölcsönzés és javítás: Brin-garázs, Külsőhegyi út 64.
Tel: 06/20/275-7554
Web: http://www.brin-garazs.hu/
Nyitva tartás:
Üzlet:
- Hétfő - Péntek: 9-17
- Szombat: 9-13
- Vasárnap: Zárva (igény esetén a fent megadott telefonszámon, szívesen állok
rendelkezésére)
Kölcsönző:
- Hétfő - Vasárnap: 9-17
Horgászjegy vásárlás: Réhelyi út 26.
További információ: Tourinform Iroda Szigliget, Kossuth u. 17.
Tel.:06/70/371-5346 e-mail: szigliget@tourinform.hu web: www.szigliget.hu
Nyitva: május – június és szeptember: kedd és szerda kivételével 10-16-ig
július – augusztus: 10-17-ig
TAPOLCA
Tavasbarlang: Tapolca, Kisfaludy u. 3.
Tel: 87/ 412-579
Nincs előzetes bejelentkezés, június 01-ig a nyitva tartása minden nap 10h-tól 17h-ig, a Belépő: 4
éves korig, 1 fő pedagógus kísérő, 1 fő idegenvezető, illetve fogyatékkal élők belépése ingyenes
Csökkentett belépődíj az építkezés ideje alatt: Felnőtt: 1000,- Ft | Kedvezményezett: 900,- Ft |
Gyermek (3-14 éves): 600,- Ft
Városi Múzeum:
Nyitva tartás: június 1- szept. 1-ig
Belépő:

kedd-péntek 12.00 – 17.00
szo-va.
10.00 – 17.00
Felnőtt
500 Ft
Diák, pedagógus, nyugdíjas: 250 Ft
Csoportos 10-től
150 Ft

Szent Antal Bormúzeum: Tapolca, Tópart
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10-18 h (szezonban)
Marton Galéria: Tapolca, Tópart
Nyitva tartás: július1-szeptember 15 naponta H-P: 09.30-17.30-ig Szo-Va: 09.30-15.00-ig
Első Magyar Látványtár: Tapolca-Diszel, Templom tér
Előre bejelentkezés lehetséges, tel: 0630 536 5456
Nyitva tartás: május15-szeptember 30-ig naponta 10-18 h, télen: naponta 10- 16 h
Felnőtt: 400 Ft, Csoportos, diák, nyugdíjas: 250 Ft
Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont: Tapolca, Kisfaludy Sándor utca 3.
Telefon: 87/412-579
Mobil: +36 30 491 0071
Nyitva tartás: november 1- február 28. között: 9:00-15:30 óráig
március 1- június 30. között: 9:30-16:00 óráig
július 1- augusztus 31. között: 9:00-19:00 óráig
szeptember 1-október 31. között: 9:30-16:00 óráig

A Látogatóközpont megtekintése kb. 1,5 órát vesz igénybe.
előzetes időpont egyeztetés lehetséges.
Bejelenkezés, egyeztetés: info@tavasbarlang.hu
Csoportok részére

Belépőjegy:

Felnőtt jegy: 2000 Ft
Kedvezményes jegy: 1800 Ft
Gyermek (3-14 éves korig): 1500 Ft
Családi jegy (szülők és gyermekek 14 éves korig): 5500 Ft

A Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont megtekintése a tavasbarlangban való csónakázást
is magában foglalja.
A csónakázási lehetőséget mindenki a saját felelősségére veheti igénybe.
14
éven
aluliak
kizárólag
felnőtt
felügyelete
mellett
csónakázhatnak!
A csónakban felállni, ugrálni, a csónakból kihajolni szigorúan TILOS és veszélyes!
Wass Albert Könyvtár és Múzeum: Tapolca, Batsányi u. 1.
Telefon: 87/412-328, 87/510-788, 87/412-243
Nyitva tartás: Hétfő: ZÁRVA
Kedd- péntek: 10:00-18:00 óráig
Szombat: 9:00-13:00 óráig
Városi Múzeum: Tapolca, Templomdomb 8.
Nyitva tartás: Május 1 - augusztus 31. kedd-szombat: 10-17 óra, hétfő és vasárnap zárva.
Szeptember 1 - április 30. kedd, csütörtök, péntek, szombat: 12-16 óra, hétfő, szerda és
vasárnap zárva.
Belépőjegy:

Felnőtt: 500 Ft
Diák, pedagógus, nyugdíjas: 250 Ft
Fotójegy: 1000 Ft
Csoportos kedvezmény: 10 fő feletti létszám esetén (1 fő kísérő részére ingyenes): 150 Ft/fő
Ingyenes látogatás: Kiskorúak általános iskolai tanulmányaik megkezdéséig, 70 éven
felüliek, fogyatékkal élők, közgyűjteményi és közművelődési dolgozók részére
Szent Antal Bormúzeum: Tapolca, Tópart
Belépődíj magyaroknak: felnőtt 350.-HUF, gyermek 150.-HUF, korhatár: 6-14-év, diák 150.-HUF,
csoport 300.-HUF, min. fő:10, nyugdíjas 150.-HUF
Marton Galéria: Tapolca, Tópart
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9:00-17:00
Belépődíj:
felnőtt: 1500 Ft
nyugdíjas/diák: 1000 Ft
14 év alatt: 700 Ft
Első Magyar Látványtár: Tapolca-Diszel, Derkovits u. 7. Templom térnél
Telefon: 87/414-120
30/536-5456
Nyitva tartás: június 29-szeptember 30. 10-18 óra között
október 1-május 31. előzetes egyeztetés szerint: 06 30 244 6985,
infolatvanytar.com
HÉTFŐ SZÜNNAP!
Belépőjegyek: Kiállítás: Teljes áru: 600 Ft,

Kedvezményes: 400 Ft, (csoport 20 főtől, diák, nyugdíjas)
Ingyenes: 6 év alatt
Rendezvények: Esetenként változó
TÉS
Tési szélmalmok Táncsics M. u. 20.
Európai ritkaság a 6 lapátos, forgatható tetejű két szélmalom
Tel: 88/469-007 Érd: Cseszneki Ferenc
Nyitva: Hétfőtől-vasárnapig: 9.00-18.00
Belépődíj: felnőtt 200 Ft, diák 100 Ft, csoport/min. 15 fő/ 100 Ft
Kovács Műhely Táncsics M. u. 18.
A műhelyben mód nyílik a kovácsok munkájának megtekintésére is.
Tel: 88/469-007
Nyitva: minden nap 800-2000
Belépődíj: ingyenesen megtekinthető

TIHANY
Bencés Apátsági Templom, Múzeum és Látogatóközpont.
I. András tér 1.
E-mail: tba.titkarsag@gmail.com
Tel: 87/538-200, Fax: 87/538-210

Történelmi emlékhely!

Látnivalók
 bemutatkozó film az apátság melletti Porta Pacis Látogatóközpontban
 barokk templom
 királyi kripta
 IV. Károly király emlékszobája
 történeti kiállítás
 képzőművészeti kiállítás
Nyitva tartás:
November 1. – Március 31.:
10-től 16.00 óráig
Április 1. – 30.:
10-től 16.30 óráig
Május 1. – Szeptember 30.:
9-től 18.00 óráig
Október 1. – 31.:
10-től 17.00 óráig
Vasárnapi nyitás
11.15-kor (a 10 órás szentmise után)
A pénztár minden nap 30 perccel a múzeum zárási ideje előtt zár be.
Belépőjegyek :
Teljes árú belépőjegy
Diák és felsőoktatási hallgató
érvényes nappali tagozatos diákigazolvány
bemutatásával
Nyugdíjas (nyugdíjasigazolvány bemutatásával)
Fogyatékkal élő + 1 kísérő
(látás-, hallás-, mozgás- és értelmi sérültek, autisták,
állami gondozottak
– igazolványaik bemutatásával)
Családi jegy (2 szölő + 18 év alatti 2 gyermek)

1000 HUF
700 HUF
700 HUF
ingyenes
2800 HUF

minden további gyermek
300 HUF
Csoportkedvezmény: minden 15 fő után 1 fő ingyenes
Kísérők kedvezményei: óvodás, általános iskolás, középiskolás csoport és 10
fő feletti létszám esetén a kísérő pedagógusok számára ingyenes a belépés (+
a fenti csoportos kedvezmény).
Fülhallgatós egyéni vezetés
400 HUF
Idegenvezetés
(magyar előzetes bejelentkezés szükséges)
8000 HUF
(10 nap): tba.titkarsag@gmail.com
Idegenvezetés
(angol, német, előzetes bejelentkezés szükséges)
12000 HUF
(10 nap): tba.titkarsag@gmail.com
Progamok:
(előzetes bejelentkezés szükséges)
(10 nap): tba.titkarsag@gmail.com
Apátsági élménytúra magyar nyelven személyenként
3500 HUF
Apátsági élménytúra angol/német nyelven
5000 HUF
személyenként
A program leírása:
A program időtartama: 90 perc (70 percben is kérhető).
Gyülekező: 5 perccel a kért időpont előtt a Porta Pacis Látogatóközpontban.
Idegenvezető kíséri a csoportot.
Létszám: minimum 12, maximum 30 fő.
Tartalom:
– rövidfilm a Tihanyi Bencés Apátságról (12 perc)
– idegenvezetés a barokk templomban
– a zárt barokk sekrestye megtekintése
– a sekrestyében bencés szerzetes köszönti a csoportot
– az istentiszteletekkor használt tömjén és a tömjénezés bemutatása
– I. András király kriptája
– Boldog IV. Károly király emlékszobája
– a zárt monostorkert megtekintése (élő és szárított gyógynövények)
– a monostorkertben szerzetesi termékek kóstolója:
A.)
> András király és Anasztázia királyné likőr (2 x 0,04l, 40%)
> hideg vagy meleg gyógynövénytea
> apátsági sós ropogtatnivaló
vagy
B.)
> András király és Anasztázia királyné likőr (2 x 0,04l, 40%)
> levendula-, menta- és citromfűszörp
> apátsági sós ropogtatnivaló
– idegenvezetés az apátsági múzeumban
Orgonakoncert:
(előzetes bejelentkezés szükséges)
45000 HUF
(14 nap): tba.titkarsag@gmail.com

Skanzen Batthyány u. 20.
Nyitva tartás:
május 01. – szeptember 01.: hétfő: szünnap; kedd-péntek: 10.00-16.00, szombat-vasárnap: 10.0018.00
Belépő: felnőtt:350,- Ft, kedvezményes: 200.- Ft,
Csoportbelépő (15 fő felett): 200,- Ft/fő
Tel.: Tourinform Tihany, +36-87-448-804
skanzen@tihany.hu
www.tihany.hu
Babamúzeum Visszhang u. 4.
Tel: +36-87-448-431
Nyitva tartás: április 15. – június 30.: 10.00- 15.00; július 01. - augusztus 31.: 10.00 – 19.00;
szeptember 01. – október 23.: 10.00 – 15.00
Belépő: Felnőtt: 600,- Ft, diák,
Nyugdíjas és felnőtt csoportos: 400,- Ft,
Gyermekjegy: 400,- Ft/fő
Óvodás és gyermek csoport: 300,- Ft/fő
Marcipán Múzeum Batthyány u. 17.
Tel: +36-30-216-8191
E-mail: marcipanhaz@canet.hu
Nyitva tartás: egész évben 10.00 -18.00
Belépő: 200.- Ft
Magyar Királyok Panoptikuma Kossuth u. 35.
www.panoptikum.hu
Tel.: +36-30-9468-220
Nyitva tartás: mindennap: 10.00–18.00
Belépő: Felnőtt: 1.400,- Ft, Gyermek, nyugdíjas: 900,- Ft, Felnőtt (10 főtől): 900,- Ft
Nyugdíjas csoport: 400,- Ft, Iskolás csoport: 400,- Ft (kísérő pedagógusnak ingyenes)
Előzetes bejelentkezés esetén a diák és óvodás csoportoknak 250 Ft/fő a 400 Ft/fő helyett.
Levendula Ház Látogatóközpont Major u. 67
www.levendulahaz.eu
Tel: +36 87-555-260
Nyitva tartás:
március 12. – április 30.: minden nap 10.00 – 16.00 óra
május 1. – május 31.: minden nap 9.00 – 17.00 óra
június 1. – augusztus 31.: minden nap 9.00 – 19.00 óra
szeptember 1. – szeptember 30.: minden nap 10.00 -17.00 óra
október 1.- november 6.. minden nap 10.00 – 16.00 óra
november 12. – 2017. március 11.: csak szombat és vasárnap: 10.00-15.00 óra
december 24., 25., 26.,: szünnap
december 27-30.: naponta 10.00-15.00 óra
Egyéb időpontokban előzetes bejelntkezéssel ( min. 15 fő)
Utolsó jegyváltási lehetőség: a látogatóközpont zárás időpontja előtt 20 perccel!
Belépő: Felnőtt: 1000,-Ft, kedvezményes: 800 Ft, gyermek (3-14 éves): 500 Ft
Családi jegy (2 felnőtt és legalább 2, 14 éven aluli gyermek): 2.500 Ft
Természetismereti és kézműves foglalkozás díja csoportoknak*: 450 Ft/fő
*Előzetes jelentkezés szükséges min. 2 nappal a foglalkozás napja előtt! A foglalkozásokat nyitva
tartási időben, min. 10 fő esetén indítják!

Kerékpárkölcsönzés
Tihany, Kossuth L. u. 101.
Nyitva tartás: április 1-október 30.
9.00 – 20.00
Díjak: 800 Ft/óra, 3000 Ft/egész nap, 5200 Ft/két nap, 15400 Ft/1 hét
Elérhetőség: +36-30-910-3411
info@tihany-kerekpar.hu

Strandok
Hajóállomási strand:
Nyitva tartás: június 1. – szeptember 1.: 09.00-18.00
Belépők: Felnőtt: 500,- Ft Ifjúsági és nyugdíjas jegy: 250,- Ft
Sajkod Strand:
Nyitva tartás: 8-20 óra
Belépők: Diák, nyugdíjas, tihanyi lakos: 150.-, Felnőtt: 250.Tihany Átrium Strand:
Nyitva tartás: 9-19 óra
Belépők: Diák, nyugdíjas, tihanyi lakos: 450.-, Felnőtt: 750.Gödrösi és Somosi Strand: ingyenes!
Lovaglás
Kötél Ferenc, 8237 Tihany, Kiserdőtelepi u.10.
Tel: 87/714-747, 30/275-3293
Vitorlázás
Tihanyi Hajós Egylet – Kikötõ és Vitorlásiskola 8237 Tihany, Kenderföld u. 19.
Tel. 87/448-707
Kisvonatozás
A településen 2 kisvonat közlekedik, melyek a Centrum (Postaköz) – Tihany-Rév - Hajóállomás
útvonalon közlekednek 20 percenként, egymást váltva. Kb. 50 fő szállítására alkalmasak
Tel.:
Dottó Tihany: +36-20-389-0124
Ru-Do Kisvonat: +36-30-9359-063, vagy +36-20-9571-436
Árak: Felnőtt: 400 Ft, Diák: 300 Ft, A megváltott jegyek két megállóhely között, egy útra
érvényesek!
Hop-on-hop-off (egész napra érvényes, tetszőleges számú fel- és leszállásra jogosít): Felnőttjegy:
1000 Ft, Gyerekjegy: 600 Ft
Igény szerint városi körséta, Tihany nevezetességeinek bemutatásával (menetidő kb. 25-30 perc),
Csoportoknak kedvezményes díjszabás, egyéni megállapodás alapján.
Diákcsoportoknak előre egyeztetett időpontok esetén rendkívüli kedvezmény!
Megállók:
Tihany Centrum-Apátság (Kálvária, Ősközség, Visszhang-domb)
Rév-Club Tihany (átkelés Szántód/Siófokra)
Hajóállomás – Strand, (Balatoni Limnológiai Kutatóintézet)

Horgászat
Tihanyi Belső-tó KHT. 8237 Tihany, Kossuth Lajos u. 12.
Telefon: (+36) 20 9628351
E-mail: info@tihanyibelsoto.hu
www.tihanyibelsoto.hu
Nyitva tartás:
március és április: P-V: 7.00 -19.00 óra
május 1.-szeptember 30.: minden nap 7.00 – 19.00 óra
Az alábbi történelmi emlékehelyek, természeti értékek szabadon látogathatók:
Aranyház, Gejzírmező, Barátlakások, Ciprián forrás
Belső- és Külső tó (Belső-tó mellett szürkemarhákat lehet megtekinteni)
Kálvária, Visszhang-domb, Apáti templomrom, Újlaki templomrom, Akasztó-domb
Református templom és harangláb
Nyereg-hegy, Csúcs-hegy, Kiserdő-tető
Tihannyal kapcsolatban bővebb információ a www.tihany.hu weblapon található.
TÓTVÁZSONY
www.totvazsony.hu, www.etotvazsony.hu
Látnivalók: Református és katolikus templom
A katolikus temetőben Savanyó Jóska, az utolsó bakonyi betyár sírja.
Savanyó Jóska napok évente, rendező: Szendrei Szilárd, 20/403-3540
Szálláshelyek:
Cseri kastély*** (erdőben) tel.88-266-046 fax: fax: 88/506-830
e-mail: info@cserikastely.hu, www.cserikastely.hu
Bakony Hotel** – Magyar u. 60. tel: 88/516-750, fax: 88/516-751
E-mail: info@hotelbakony.hu, www.hotelbakony.hu

TÜSKEVÁR
Helytörténeti Gyűjtemény, Tüskevár, Kossuth L. u. 35.
Kezelő: Tüskevár Község Önkormányzat, Kossuth L.u.48.
Tel: 88/259-101
Nyitva tartás: állandó nyitva tartás nincs, a kulcs elkérhető a Polgármesteri Hivatalban, vagy
hivatali időn kívül az alábbi telefonszámon 30/824-0570
Hivatali idő:
jan.1-dec.31
Hétfőtől-csütörtökig: 7.30-tól- 16 óráig
Pénteken: 7.30-tól – 12.00-ig
Szombat-vasárnap: előzetes bejelentkezés után látogatható
Bejelentkezés a megadott telefonszámok valamelyikén
Belépő:
nincs
Állandó kiállítás: - fazekasság,római kori régészeti leletek, avar kori kiállítás, helytörténeti
gyűjtemény, pálos kolostor - kiállítás

ÚRKÚT
http://www.urkut.hu/
Falumúzeum Csokonai u. 1.
Tel: 06/ 30/4817712, 06/ 20/5486435, 06/ 20/9564801
Nyitva tartás: egész évben, előzetes bejelentkezéssel a fenti telefonszámokon hétfőtől csütörtökig
8-16 óra között, pénteken 8-13.30 között, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalnál. Hétvégi
látogatási szándékukat szintén ebben az időpontban lehet egyeztetni.
Belépődíj: nincs
Csárdahegyi Őskarszt

VÁROSLŐD
www.varoslod.hu
Tájház Kossuth u. 1.
Tel: 88/240-003, 70/312-4396
E-mail: varoslod@invitel.hu
Nyitva tartás: május 1-szeptember 30-ig kedd-szombat: 13.00 – 17.00 (előzetes bejelentkezés
alapján más időpontokban is megtekinthető)
Belépődíj: TÁJHÁZI BELÉPŐJEGY ÁRA: 500,-Ft
Kedvezményes belépőjegyek az Európai Gazdasági Térség állampolgárai számára
6-26 év közötti életkorúak: 250 Ft
62-70 év közötti életkorúak: 250 Ft
Legalább két, 18 év alatti személyt kísérő egy vagy két közeli hozzátartozó: 250 Ft/fő
Díjmentesen látogathatják a tájházat az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államok állampolgárai közül:
•
a 6 éven aluli gyermekek és a 70 éven felüliek,
•
a fogyatékkal élők + jogosultként 1 fő kísérő,
•
a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők,
•
a közoktatásban dolgozó pedagógusok,
•
a legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai
szervezet tagjai,
•
minden hónap első szombatján a 26. év alatti személyek, továbbá a 18 év alatti személyeket kísérő
legfeljebb két közeli hozzátartozó.
Vezetés: igényelhető, a gondnok vezeti körbe a csoportot német és magyar nyelven
Iglauer Park Tanösvénye Fenyves u. 10-11.
Honlap: www.iglauerpark.hu
Tel./Fax: 88-240 021, 06 70/337-1558
E-mail: info@iglauerpark.hu
Nyitva tartás: egész évben (előzetes bejelentkezés)
Belépő: szabadon látogatható, ingyenes a belépés
Az Iglauer Park 1,2 hektáros területén 31 különleges növényfajta található. Őshonos bakonyi
növényfajták mellé olyan különleges fák is kerültek (pl. a kínai páfrányfenyő, tulipánfa, japán
lilomfa), amelyek dacolnak a bakonyi hűvös éghajlattal, sőt kifejezetten kedvelik azt. A tanösvényt
4 darab általános ismertető tábla indítja, a növények mellett, pedig kétnyelvű (magyar és német)
ismertetők találhatók. A tanösvény értékét növeli az is, az év fája mozgalom 18 fafajtájából 6
megtalálható a parkban is.

VÁRPALOTA
Thury-vár
Nyitva: kedd 12-18, szerda– péntek: 10-18, szombat: 09 - 20 Vasárnap: 09-18 (Tel: 06-88-371299)
Belépő 2013: felnőtt 1250 Ft, diák, nyugdíjas: 900 Ft Csoportos (10 főtől) felnőtt 1100 gyermek
700, Családi jegy (2 felnőtt , 2 gyermek ) 2700
Vegyészeti Múzeumra is kiterjedően: felnőtt 1500 Ft, diák, nyugdíjas: 1 000 Ft Családi jegy (2
felnőtt , 2 gyermek ) 3500
A nagy múltú Thury-vár négy színvonalas kiállítással várja az érdeklődőket, úgymint a
Helytörténeti, Magyar népviseleti és Egyenruha történeti állandó, illetve a reneszánsz kor
képeslapon nevet viselő időszakos kiállítás.
Tárlataikat úgy tervezték meg, hogy az idelátogató családok, felnőttek, fiatalok, és gyermekek
egyaránt jól érezzék magukat, és meghatározó kulturális élményekkel térhessenek haza.
A Nemzeti Örökség részét képező Thury-vár 600 éves falai közötti tájékozódást a XXI. század
legmodernebb audio guide és érintőképernyős eszközei segítik. Az időszakos és az állandó
kiállításokról egyaránt többórányi hanganyag áll a vendégek rendelkezésre. Az audio guide
jelenleg hét nyelven köszönti és két (magyar, angol) nyelven kalauzolja a látogatókat.
A vár épületének egyik legpatinásabb részén, a csehboltozatos teremben áll a veszprémi Méretes
Szabóság által évtizedek alatt elkészített egyenruhák nagyszabású gyűjteménye. A tárlat roppant
széleskörű, tekintettel arra, hogy az idelátogató egészen a honfoglalástól napjainkig megtekintheti
a magyarság által hordott egyenruhákat. Egyaránt található itt katonai viselet, díszmagyar, iskolai
öltözetek s természetesen nem hiányozhat a gyűjteményből a bányász egyenruha sem.
A kiállítások mellett, a vár folyosóin képeslap gyűjteménnyel ismerkedhetnek a látogatók. A
Mátyás király képeslapokon című időszaki kiállítás kiegészül egy szintén ritkaságnak számító,
bélyegeket felvonultató tárlattal is, mely a reneszánsz kort mutatja be, korabeli anyagok
segítségével.
Homokbánya, Széhel, Szénhely (Várpalota, Gagarin utca 3.)
Az 1993-as Rhé Gyula vezette ásatás, és az 1963-as Bóna István-féle hitelesítő ásatás során kora
Árpád-kori házak kerültek elő: földbe mélyített, szabálytalan négyszög alakú épületek és
vasolvasztó A lelőhely nagy valószínűséggel a középkori Szénhely falu legkorábbi részével
azonosítható.
Nyitva: előzetes bejelentkezéssel, minimum 5 főtől, a szakvezetés a jegy árában
Belépő: Felnőtt 500 FT/fő Engedményes: 400 Ft/fő Gyermek: 300 Ft/fő
Érdeklődni: 0630/4910061, vagy 0630/6409053
Országos Műszaki Múzeum Vegyészeti
múzeumbelépővel látogatható.

Múzeum

újra

megnyitott

kombinált

Zichy kastély Várpalota, Kastélydomb
Tel: Üzemeltető: Trianon Múzeum Alapítvány – dr. Szabó Pál Csaba (30/298-2335)
Múzeumi szám, információ: Tamási Tibor 30/646-7089 (nagyobb csoportnak, előzetes
bejelentkezéshez).
Nyitva: kedd – csütörtök 10.30 – 16.00 és péntek – vasárnap: 10.30 – 17.00
Belépő jegyek 2013: felnőtt 800 Ft, diák, nyugdíjas: 400 Ft gyermek: 6 éves korig ingyenes 10 fő felett
400 Ft/fő Idegenvezetés: előre egyeztetett időpont esetén kérhető 5000 Ft/csoport Határon túli
magyarok részére, azaz Trianon után elcsatolt területekről érkező látogatók számára továbbra is
ingyenes.

A kastély az 1720-as években készült el, melyet 1865-ben Ybl Miklós tervei alapján átépítették. Külön
említést érdemel az impozáns épület könyvtárszobájának mennyezeti freskója, az Auróra, melyet Pállik
Béla festett 1870 körül. Az ország első Trianon múzeuma. Állandó tárlatok, időszaki rendezvények,
ajándékbolt.
Fodor Sára Tájház Várpalota, Jókai u. 15.
Nyitva: egész évben, csütörtök - péntek: 09 – 15 (Bejeletkezés alapján máskor is, érdeklődni: 0630/6136541)
Belépő 2014: felnőtt 200 Ft, diák, nyugdíjas: 150 Ft
Rövid ismertető: Az egykori Megyeház és modern 10 emeletes lakóépületek szomszédságában
bújik meg a Tájház épülete. Ez a parasztház a környék és a település paraszti és iparos múltjából
fennmaradt eszközöket mutatja be az utókor számára. A látogató elé tárulnak a régi palotai élet
megmaradt eszközei a meszesek, földművelők, fazekasok, csapók, bognárok mézeskalácsosok
mindennapjaiból.
Nagy Gyula Galéria Szent István utca 3.
Nincs telefon, de elérhető a Művelődési központon keresztül: 88 472-305
Nyitva: egész éves nyitva tartás. Hétköznap: 8-16, illetve igény szerint.
Belépő: nincs Állandó gyűjteményeik: Városi képző-és iparművészeti gyűjtemény, Matzon
gyűjtemény, Bíró Antal hagyatéka. Az állandó gyűjtemények mellett évente 6-8 alkalommal időszaki
tárlatok is megtekinthetők. Az épület ezen kívül egész évben helyet ad hangversenyeknek,
koncerteknek, városi nagyrendezvényeknek és konferenciáknak.
A Thury vártól nemzetközi turista jelzés vezet a várvölgyön át Bátorkő váráig, Mátyás király
egykori vadászkastélyához. A város környéki tavak népszerű találkozóhelyeik a horgászoknak.
Várpalota határától 2 km-re védett homokbánya, míg 4 km-re Inota irányába római kori
halomsírok láthatók

VÁSZOLY
www.vaszoly.hu
Látnivalók:
-Műemlék jellegű népi lakóházak
-Katolikus templom 1803-ból
-Régi présházak
Bátor Lovas iskola Petőfi u.5. www.comp-let.hu/vaszoly
Nyáron évente megrendezik a „Vászolyi nyár” kulturális programsorozatot, kiállításokkal,
koncertekkel. Info: 87/445-053
Keramikus: Béresiné Kézdy Éva, Kossuth u.4. tel: 87-445-232

VESZPRÉM
www.veszpreminfo.hu
Állatkert: ld. Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark
Bakonyi Ház: Erzsébet sétány 3.
A Laczkó Dezső Múzeum szomszédságában áll a Bakonyi Ház, amely az egyik legkorábbi magyar
szabadtéri néprajzi kiállítóhely, A múzeumi műtárgyakkal berendezett épületben a látogatók
részletes áttekintést kaphatnak a vidékünkre jellemző paraszti kultúra sajátosságairól.
Tel.: 88/426-081
E-mail: info@ldm.hu
Web: www.ldm.hu
Nyitva tartás május 16-tól egész évben hétfő kivételével 10-től 18 óráig
Jegyárak a Bakonyi ház állandó kiállítására:
Felnőtt: 600 Ft
Diák-nyugdíjas: 300 Ft
Családi (2 felnőtt, max 4 gyermek): 1200 Ft
Csoport (minimum 10 fő felnőtt / tanuló): 500 / 250 Ft
Csikász Galéria Vár u. 17.
Tel: 88/425-204
E-mail: arthouse@invitel.hu
Web: www.arthouseweb.hu
Nyitva tartás: vasárnap kivételével naponta 10-18.00
Belépő: Egyéni
Felnőtt: 500 HUF
Diák/Nyugdíjas: 400 HUF
Csoportos (10 főtől)
Felnőtt: 400 HUF
Diák/nyugdíjas: 300 HUF
Kombinált
Felnőtt egyéni: 2500 HUF
Diák/Nyugdíjas egyéni: 1500 HUF
Csoportos felnőtt (10 főtől): 1500 HUF
Csoportos diák/nyugdíjas (10 főtől): 1000 HUF
Családi (2 felnőtt, legfeljebb 4 gyermek): 4000 HUF
Belépés díjtalan:
Magyar és az Európai Gazdasági Térség (EU) állampolgárai számára
6 éves kor alatt 70. év felett Fogyatékossággal élők, valamint kísérőik (jogosultanként max. 1 fő)
Miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők Nemzetközi szerződések alapján (ICOM,
ICOMOS) Újságíró igazolvánnyal rendelkező (kivétel a Tűztorony)
Pedagógusok, felsőoktatási dolgozók (kivétel a Tűztorony)
Közgyűjtemények és közművelődési intézmények szakmai dolgozói (kivétel a Tűztorony)
A kedvezmények igénybevétele csak igazolvány felmutatásával lehetséges!

Érseki Palota Vár u.16-18.
A veszprémi érseki palota 1765–1776 között épült az Esterházyak építésze, Fellner Jakab tervei
alapján. A püspöki – 1993 óta – érseki palota a magyar barokk építészet egyik kimagasló
remekműve.
Tel: 88/426-088, 20/245-0792
E-mail: info.boldoggizella@gmail.com
Web: www.veszpremiersekseg.hu; www.gizellagyujtemeny.hu
Nyitva tartás: máj. 01.-okt. 31: 10-18 óra, hétfőn zárva, novembertől májusig előzetes
bejelentkezéssel látogatható!
Belépő: F.: 1400 Ft, D/Ny.: 900 Ft Kombinált, ún. Szentháromság jegy (Érseki Palota, Boldog
Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, Szent György kápolna, Gizella kápolna): felnőtt: 2200 Ft,
Diák/nyugdíjas: 1300 Ft
Családi jegy, amely valamennyi intézmény és kiállítás megtekintésére jogosít: 2200 Ft
Csoportos kedvezmény minimum 20 fő látogatása esetén 10%.
Vezetés: ingyenes, egész óránként, utolsó vezetés 16 órakor indul, magyar nyelven, idegen nyelvű
írott anyaggal kiegészítve
Ferences templom Vár u. 33.
Tel.: 88/426-088 (Érseki Hivatal)
Nyitva tartás: nem látogatható
Gizella kápolna Vár u.18.
A valaha kétszintes palotakápolna – feltételezések szerint püspöki vagy királyi magánkápolna –
13. századi apostolfreskói Magyarországon a legrégebbiek közé tartoznak; boltozati zárókövei is
egyedülállóak.
Tel: 88/426-088, 20/245-0792
E-mail: info.boldoggizella@gmail.com
Web: www.veszpremiersekseg.hu; www.gizellagyujtemeny.hu
Nyitva tartás Május 1. és október 31. között naponta 10-18 óráig (a Gyűjtemény látogatásához
hétfői napon bejelentkezés szükséges)., novembertől májusig előzetes bejelentkezéssel
látogatható!
Belépő: F.: 1000 Ft, D/Ny.: 500 Ft (A Szent György kápolnába is érvényes!)
Kombinált, ún. Szentháromság jegy (Érseki Palota, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény,
Szent György kápolna, Gizella kápolna): felnőtt: 2300 Ft, Diák/nyugdíjas: 1400 Ft
Családi jegy, amely valamennyi intézmény és kiállítás megtekintésére jogosít: 2200 Ft
Csoportos kedvezmény minimum 20 fő látogatása esetén 10%.
Jegyváltás a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjteményben (volt Gizella Királyné Múzeum)
Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény (volt Gizella Királyné Múzeum) Vár u.35.
A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjteményt dr. Szendi József veszprémi püspök alapította
1985-ben. Az egyházművészeti gyűjtemény műkincseit dr. Klempa Sándor apostoli kormányzó és
Bánáss László püspök gyűjtötte össze. A múzeum épülete Tejfalussy kanonok 18. századi kúriája.
Tel: 88/426-088, 20/245-0792
E-mail: info.boldoggizella@gmail.com
Web: www.veszpremiersekseg.hu; www.gizellagyujtemeny.hu
Nyitva tartás: Május 7. és október 31. között naponta 10-18 óráig (a Gyűjtemény látogatásához
hétfői napon bejelentkezés szükséges, a Piarista templom hétfőn nem látogatható), novembertől
májusig előzetes bejelentkezéssel látogatható!
Belépő: F: 1000 Ft, D/Ny. 600 Ft,
Kombinált, ún. Szentháromság jegy (Érseki Palota, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény,
Szent György kápolna, Gizella kápolna): felnőtt: 2200 Ft, Diák/nyugdíjas: 1300 Ft
Családi jegy, amely valamennyi intézmény és kiállítás megtekintésére jogosít: 2200 Ft
Csoportos kedvezmény minimum 20 fő látogatása esetén 10%.

Veszprémi Állatkert Kittenberger K. u. 17.
Tel: 88/566-140
E-mail: info@veszpremzoo.hu
Web: www.veszpremzoo.hu
Nyitva tartás:
Időszak
hétköznap hétvégén
december 1. - február 28. 9.00 - 15.00 9.00 - 15.30
március 1. - március 31.
9.00 - 15.30 9.00 - 16.00
április 1. - április 30.
9.00 - 17.00 9.00 - 17.30
május 1. - szeptember 30. 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00
október 1. - október 31.
9.00 - 16.30 9.00 - 17.00
november 1. - november 30. 9.00 - 15.30 9.00 - 16.00
Belépő
Egyéni
Gyermek (3-18 éves korig)
Diák (18 éves kor felett)
Felnőtt
Nyugdíjas
Csoportos (10 főtől)
Gyermek (3-18 éves korig)
Diák (18 éves kor felett)
Felnőtt
Nyugdíjas
Kisgyermek (3 éves kor alatt)

1800 Ft
1900 Ft
2600 Ft
1800 Ft
1500 Ft
1600 Ft
2200 Ft
1550 Ft
100 Ft

Családi belépő 2 felnőtt + 1 gyermek: 6200 Ft, További gyermekenként: 1200 Ft
ÉVES BÉRLETEK
Családi (2 felnőtt + 1 gyermek)
20500 Ft
További gyermekenként
3000 Ft
Gyermek egyéni
5500 Ft/Fő
Kisgyermek egyéni 400 Ft/Fő
Diák egyéni 6900 Ft/Fő
Felnőtt egyéni 11600 Ft/Fő
Nyugdíjas
5700 Ft
Óvodák csoportos bérletárai (10 fő felett) 4 alkalomra szóló
A BÉRLET ÁT NEM RUHÁZHATÓ!
1500 Ft/Fő
A megvásárolt bérleten szereplő létszám alapján – függetlenül attól, hogy esetleg kevesebb
gyermek van jelen - 10 gyermekenként 2 felnőtt kísérő regisztrációs jegy vásárlásával látogathatja
az Állatkertet.
Iskolák csoportos bérletárai (10 fő felett) 4 alkalomra szóló
A BÉRLET ÁT NEM RUHÁZHATÓ!
1750 Ft/Fő
A megvásárolt bérleten szereplő létszám alapján – függetlenül attól, hogy esetleg kevesebb tanuló
van jelen - 15 tanulónként 1 felnőtt kísérő regisztrációs jegy vásárlásával látogathatja az
Állatkertet.
Intézményi "bérlet": Csak oktatási intézmények számára. Egy látogatás 1000 Ft-ba kerül, de
minimum 80-at kell vásárolni ehhez a kedvezményhez. Az intézmény ezek után maga dönti el,
hogy ezt egyszerre veszi igénybe vagy több alkalommal (vagyis 80 látogatás vásárlása esetében

eljöhet egyszerre 80 gyermek, vagy például 20 gyermek négyszer). Az ára legalább: 80 x 1000 =
80000 Ft.
Intézményi bérletet kizárólag nevelési-oktatási intézmények válthatnak, annak igazgatója, vezetője
által lepecsételt, aláírt igazolás ellenében.
A jelenlévő tanulók számától függően 10 tanulónként 2 kísérő regisztrációs jegy vásárlásával
látogathatja az Állatkertet.
A kitöltendő igazolás IDE kattintva letölthető.
KEDVEZMÉNYEK
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványának
felmutatásával
600 Ft/fő
Állami gondozottak 18 éves korig, Gyermekvédelmi Szakszolgálat által kibocsátott érvényes
igazolás felmutatásával
600 Ft/fő
Autisták Országos Szövetsége által kiadott érvényes igazolvány felmutatásával 600 Ft/Fő
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványának
felmutatásával
600 Ft/fő
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványának
felmutatásával
600 Ft/fő
Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének érvényes arcképes
igazolványának felmutatásával
600 Ft/fő
Nagycsaládosok gyermekei 18 éves korig, Nagycsaládosok Országos Egyesülete által kibocsátott
érvényes igazolványának felmutatásával
600 Ft/fő
Kísérők kedvezményei:
Óvodás, általános és középiskolás csoport esetében 10 gyermekenként 2 fő kísérő
100 Ft/fő
Állami gondozottak esetében 10 gyermekenként 3 fő kísérő
100 Ft/fő
Nyugdíjas csoportok esetében 10 - 30 személyig 1 fő csoportvezető, további megkezdett 30
személyenként 1 fő kísérő 100 Ft/fő
Csoportos belépőjegy vásárlása esetén, kizárólag a csoporttal együtt érkező autóbuszvezetők
részére Gépjárművezetési Képesítési Igazolvány (GKI kártya) felmutatásával
100 Ft/fő
Laczkó Dezső Múzeum Erzsébet sétány 1.
Tel: 88/788-191, Tel/Fax.: 88/426-081
E-mail: info@ldm.hu
Web: www.ldm.hu
Nyitva tartás: Egész évben: kedd-vasárnap: 10.00 - 18.00, szünnap: hétfő
Az állandó kiállítás megtekintéséhez a hangtúra szolgáltatás díjmentes.
Múzeumpedagógiai és felnőtt látogatói csoportok fogadása előzetes bejelentkezést követően: hétfő
- péntek: 8.00 - 16.00 óráig.
Információ, bejelentkezés: info@ldm.hu Tel./fax: +36 88 426-081/ 18-as mellék
Belépők:
Az egész ház (Állandó + időszakos kiállítások): Felnőtt: 1000 Ft, Diák-nyugdíjas: 500 Ft, Családi
(2 felnőtt, max. 4 gyermek): 2000 Ft, Csoport (minimum 10 fő felnőtt/tanuló): 700 / 400 Ft
Állandó kiállítás: Szellem a tárgyban…,a helyben…,a képben, Látványkönyvtár és TudásTÁR (2
kiállítás egy áráért):
Felnőtt: 600 Ft
Diák-nyugdíjas: 300 Ft
Családi (2 felnőtt, max. 4 gyermek): 1200 Ft
Csoport (minimum 10 fő felnőtt / tanuló): 500 / 250 Ft
Egy időszakos kiállítás megtekintése *
Felnőtt: 600 Ft
Diák-nyugdíjas: 300 Ft
Családi (2 felnőtt, max. 4 gyermek): 1200 Ft

Csoport (minimum 10 fő felnőtt / tanuló): 500 / 250 Ft
* A jegyár NEM vonatkozik kiemelt kiállításainkra. További információkért forduljon a
pénztároshoz.
Kombinált jegy (a Bakonyi házra és LDM teljes házra érvényes):
Felnőtt: 1200 Ft
Diák-nyugdíjas: 600 Ft
Családi (2 felnőtt, max. 4 gyermek): 2400 Ft
Csoport (minimum 10 fő felnőtt / tanuló): 800 / 500 Ft
Általános kedvezmények
Fotózási engedély 300 Ft/alk.
Videózási engedély 400 Ft/alk.
Tárlatvezetés
Felnőttek részére: 3000 Ft 20 főig, magasabb létszám esetén több csoportban ajánlott
Kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai óra: 400 Ft
Vezető: szakmuzeológus, múzeumpedagógus
Egyéb múzeumpedagógiai óra: változó, lásd a Múzeumpedagógia menüpontot
Szolgáltatások
Kutatóhelyi szolgálat
Projekt tanácsadás
Település és múzeum marketing
Ruhatár
Információs pult
Pénztár
Múzeumi bolt
Magyar Építőipari Múzeum Nem látogatható!
Magyar Építőipari Múzeum Szabadtéri Gyűjteménye Nem látogatható!
Magyar Építőipari Múzeum Téglagyűjteménye – Tegulárium Vár u. 20.
Tel: 88/560-507, 560-508
Nyitva tartás: A Dubniczay-palotában kell érdeklődni, hogy kinyitják-e, van-e emberük, aki
lekíséri a Tegulariumba a vendéget
Szent Imre Piarista- és Helyőrségi templom Vár u.12-14.
A templomban egyházművészeti és kortárs képzőművészeti kiállítások láthatók májustól
októberig. A Piarista és Helyőrségi templom a Magyar Honvédség temploma.
Tel: 88/426-088
Nyitva tartás: május 7. és október 31. között naponta 10-18 óráig, hétfőn zárva, novembertől
májusig nem látogatható!
Belépő: Nincs, ingyenes
Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ Vár u. 31.
Tel: 88/580-528
E-mail: info@szalezianum.hu
Honlap: www.szalezianum.hu, www.veszprem360.hu (gömbpanorámás képek az Érsekség
kiállítóhelyeiről)

Nyitva tartás: jan. 1. – márc. 9. hétfő és vasárnap kivételével 9-17.00, márc. 10. – május 31. hétfő
kivételével 9-17.00, jún. 1. – aug. 31. naponta 9- 18.00, szept. 1. – dec. 31. hétfő kivételével 9. –
17.00
Belépő: felnőtt: 1200 Ft, diák (7-17 év): 600 Ft, Nyugdíjas: 800 Ft, gyerek (3-6 év): 300 Ft,
családi jegy: 2500 Ft, csoportjegy (15 főtől), felnőtt: 900 Ft, diák: 400 Ft, gyerek: 200 Ft,
nyugdíjas: 600 Ft
Szakvezetés: A ház megtekintése során a magyar nyelvű tárlatvezetésen kívül a külföldiek számára
német és angol nyelvű tárlatvezetést biztosítanak. A belépőjegy ára tartalmazza a tárlatvezetést.
A Szaléziánum a Vár utca 31. szám alatti felújított barokk épületben, a Bíró-Giczey házban több
mint 1000 m² alapterületen, négy szinten számtalan szolgáltatással, szórakozási és ismeretszerzési
lehetőségekkel várja az ide látogatókat (barokk enteriőr kiállítás, liturgiai eszközöket bemutató
kiállítás, gyógynövénykert, gyógynövényes üvegpadlós szoba, hegedűkészítő műhely,
gyermekfoglalkoztató terem)
Bejelentkezéssel igényelhetők: gyertyaöntés, ostyasütés
Szent György kápolna Vár u.20.
Tel: 88/426-088, 20/245-0792
E-mail: info.boldoggizella@gmail.com
Web: www.veszpremiersekseg.hu; www.gizellagyujtemeny.hu
Nyitva tartás: máj. 06.-okt. 31. között 10-18 óra, hétfőn zárva, novembertől máj. 05-ig előzetes
bejelentkezéssel látogatható!
Belépő: F.: 1000 Ft, D/Ny.: 500 Ft (A Gizella kápolnába is érvényes!)
Kombinált, ún. Szentháromság jegy (Érseki Palota, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény,
Szent György kápolna, Gizella kápolna): felnőtt: 2100 Ft, Diák/nyugdíjas: 1200 Ft
Családi jegy, amely valamennyi intézmény és kiállítás megtekintésére jogosít: 2000 Ft
Csoportos kedvezmény minimum 20 fő látogatása esetén 10%.
Szent Mihály Bazilika Vár u.18-20.
Tel: 88/328-038
E-mail: stmihaly@invitel.hu
Web: www.szentmihaly.plebania.hu
Nyitva tartás: máj. 1.-okt.. 31. minden nap 10.00- 18.00
Belépő: nincs
Szakvezetés: előzetesen igényelhető, 20-30 perc
Téglagyűjtemény ld: Magyar Építőipari Múzeum Téglagyűjteménye
Tűztorony Vár u. 9.
Tel: 88/788-191 (Laczkó Dezső Múzeumhoz tartozik a Tűztorony 2013 áprilisától)
E-mail: info@ldm.hu
Nyitva tartás: márc.15.- okt.30: minden nap 09-17.00
Belépő: F.: 600 Ft, D/Ny.: 300 Ft, F.csop.: 400 Ft, D/Ny. csop.: 200 Ft
(csoportos jegy 10 főtől), Családi: 1200 Ft (2 felnőtt és legfeljebb 4 gyermek)
Kombinált (Hősök Kapujára, a Tűztoronyra és LDM teljes házra érvényes) Felnőtt egyéni: 2200
Ft, Diák/Nyugdíjas egyéni: 1100 Ft, Csoportos felnőtt (10 főtől): 2000 Ft, Csoportos
diák/nyugdíjas (10 főtől): 1000 Ft, Családi (2 felnőtt, legfeljebb 4 gyermek): 4000 Ft.
Kombinált jegy (a Hősök Kapujára és a Tűztoronyra érvényes): Felnőtt 1000 Ft, Diák/Nyugdíjas
500 Ft, Családi (2 felnőtt, max 4 gyerek) 2000 Ft, Csoport (min. 10 fő felnőtt/tanuló, nyugdíjas)
800 / 400 Ft

Dubniczay-palota - László Károly Gyűjtemény Vár u. 29.
Az akadémiától a pop-artig állandó tárlat
Tel.: 88/560-507 vagy 88/560-508 88/425-204 (Művészetek Háza)
Nyitva tartás: máj. 1. - okt.31. K-V 10-18, nov.1.-ápr. 30. K-V: 10-17
Hétfő szünnap
Belépő: F: 1000 Ft, D/Ny: 600 Ft, Családi (2felnőtt+ legfeljebb 4 gyermek) 1800 Ft,
Diák csoport: 500 Ft, Felnőtt csoport: 800 Ft
Várgaléria (időszaki):Belépő:F: 500 Ft, D/Ny:400 Ft,Diák csoport: 300 Ft, Felnőtt csoport: 400 Ft
Magtár (időszaki): Belépő: F: 300 Ft, D/Ny: 200 Ft, Diák csoport: 100 Ft, Felnőtt csoport: 200 Ft
Kombinált (Művészetek Háza galériái ) Felnőtt egyéni: 2500 Ft, Diák/Nyugdíjas egyéni: 1500 Ft,
Csoportos felnőtt (10 főtől): 1500 Ft, Csoportos diák/nyugdíjas (10 főtől): 1000 Ft, Családi (2
felnőtt, legfeljebb 4 gyermek): 4000 Ft
Modern Képtár - Vass László Gyűjtemény Vár u. 3-5-7
Tel: 88/561-310,
E-mail: arthouse@invitel.hu
Web: www.arthouseweb.hu
Nyitva tartás: máj.1.-okt.31. 10-18.00 kedd kivételével
nov.1.-ápr. 30. 10-17.00, kedd kivételével
Belépő: F.: 800 Ft, D.: 500 Ft, Csop.F.: 500 Ft, Csop.D./Ny.: 400 Ft
családi (2 felnőtt, legfeljebb 4 gyermek) 1500 Ft
Kombinált (Művészetek Háza galériái) Felnőtt egyéni: 2500 Ft, Diák/Nyugdíjas egyéni: 1500 Ft,
Csoportos felnőtt (10 főtől): 1500 Ft, Csoportos diák/nyugdíjas (10 főtől): 1000 Ft, Családi (2
felnőtt, legfeljebb 4 gyermek): 4000 Ft

VESZPRÉMFAJSZ
www.veszpremfajsz.hu
Parkerdő és turistaút Baláca-Veszprémfajsz-Csopak
Elérhetőség: Önkormányzat Veszprémfajsz
8248 Veszprémfajsz, Fő út 55.
Nyitva tartás: egész évben
Belépő: nincs, nagy létszámú csoport esetén értesíteni Fertig József veszprémfajszi polgármestert
(06/ 88 275-112)
A Kálvária dombról szép kilátás nyílik a környező tájra

VILONYA
Vízimalom
Csak előre bejelentkezve látogatható! Időpont egyeztetés levélben: Varga László Vilonya,
Papkeszi u. 6.
A vízimalom az eredeti berendezéssel magántulajdonban van, sem belépő, sem nyitva tartás nincs,
megtekinthető a tulajdonos kalauzolásával, előre egyeztetett időpontban.
Református erődtemplom Vilonya, Kossuth u. A XII-XIII. században épült, gótikus stílusban. A
községet határoló Sukorói-hegy csúcsáról (253m) kitűnő panoráma nyílik a környékre.

VÖRÖSTÓ
www.vorosto.hu , www.gportal.hu/portal/vorosto
Látnivalók:
Kálvária kápolna stációkkal, katolikus templom, előtte Szentháromság oszlop
Magtár galériában (Mencshely felé vezető út mellett) nyaranta fafaragó alkotótábor működik.
Faluház galériában –Fő u. 58. nyaranta kiállítások
Templom megtekintéséhez szólni: Czaun József 88-273-046

ZIRC
Agrárműszaki Gyűjtemény Szabadság u. 10. (A Dunántúlon egyedülálló!)
A XIX. századtól használatos erő- és munkagépek, európai és hazai ritkaságok.
Tel: 88/595-000, Fax: 595-010 Rábai József: 20/9463274
E-mail: (jrabai@rszi-zirc.hu), www.rszi-zirc.hu )
Nyitva tartás: Szept.1.-Jún.30.:hétfőtől-péntekig 7.00-14.00-ig, délután és hétvégén előzetes egyeztetés
szükséges, előre egyeztetett időpontban ezen túl is.
Belépődíj nincs. Vezetés: külön kérésre.
Arborétum Zirc, Damjanich u. 19.
Az Arborétumot nemrég kapta vissza a Zirci Ciszterci Apátság. Magyarország legmagasabban fekvő
élőfa-gyűjteménye. Közel 600 fa-és cserjefaj.
Kiadványok, ajándéktárgyak, díszcserjék vására.
Tel: 88/414-569, www.bnfp.hu , turizmus@ocist.hu
Nyitva: május 1-augusztus 31-ig: 900-1900,
szeptember 1- november 18-ig és március 15 -április 30-ig: 09.00-17.00, nyitva hétfőn is,
(télen zárva : november 19-től-március 14-ig) Más napokon bejelentkezéssel (min.15 fő)
Szakvezetés: 4500 Ft/csoport
Belépődíj: felnőtt 600 Ft, kedvezményes: (nappali tagozatos diák, pedagógus, nyugdíjas,
Magyar Természetbarát Szövetség tagja) 500 Ft, gyermek 4-14 éves korig 300 Ft. Éves Bérlet:
2000Ft/fő.
Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma
Rákóczi tér 1.
A Bakony természeti képe (növény-és állatvilága), a Kárpát-medence ásványai, Dr. Bativai Schüle
Imre János trófeái, valamint Jégkorszaki óriások a Bakonyban (mamutok: Tonna és Mázsa)
Tel: 88/575-300, Fax: 88/575-301
Kontakt személy: Horváthné dr. Harmat Beáta
E-mail:btmz@bakonymuseum.koznet.hu,btmzirc@gmail.com, www.bakonymuseum.nhmus.hu
Nyitva tartás: K-V 09.00-17.00, hétfőnként zárva. Minden hónap utolsó vasárnapján
kedvezményes belépés a családoknak.
Belépődíj felnőtteknek 500 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 250 Ft, pedagógusoknak igazolvánnyal
ingyenes.
Idegenvezetés magyar nyelven előzetes bejelentkezéssel: 5000 Ft.
Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontja
Apátsági templom, Egyháztörténeti kiállítás és Romkert Rákóczi tér 1.
Tel: 88/593-675,
Honlap: www.zirciapatsag.hu, www.ocist.hu, Facebook.com/ZirciApatsag

E-mail: zirc@ocist.hu, turizmus@ocist.hu,
Az Egyház- és rendtörténeti kiállítás, az Apátsági templom,
a Középkori romkert, a Kripta, valamint a Monostori ajándékbolt nyitva tartása:
hétfő: szünnap
kedd - vasárnap:
március 15 - november 15. : 9 – 17 óra
november 16 - március 14. : 10 – 16 óra
Belépők:
Egyháztörténeti kiállítás
Felnőtt
Diák (6-26 év)
Nyugdíjas (62 -70)

1000 Ft
800 Ft
800 Ft

Apátsági
templom

Arborétum

Műemlékkönyvtár

600 Ft
400 Ft
400 Ft

700 Ft
600 Ft
600 Ft

600
300
300

Csoportos és családi kedvezmények, kombinált jegyek, hasznos információk:
www.zirciapatsag.hu

Arborétum:
Tel: +36 88 414 569
Az Arborétum nyitva tartása:
hétfő: szünnap
kedd - vasárnap:
március 15 - április 30. 9 – 17 óra
május 1 - augusztus 31. 9 – 19 óra
szeptember 1 - november 15. 9 – 17 óra
november 16 - március 14. zárva
Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Rákóczi tér 10.
Reguly Antal élete, utazásai és munkássága, tudományos kutatásai
Bér Júlia zirci születésű grafikus és festőművész emlékszobája kamara kiállítással
Időszakos kiállítások
Tel: 88/415-422 Érd: Ruttkay-Miklián Eszter
E-mail: regulymuzeum@regulymuzeum.hu,
Honlap: www.regulymuzeum.hu
Nyitva tartás: nyári szezonban H-P 9°°-17°°; szombat, vasárnap 11°°-17°°
téli szezonban H-P 10°°-16°°; szombat, vasárnap 11°°-16°°
Belépődíj: felnőtt 500 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus 250 Ft
Vezetés 90 perc 3.000 Ft/ alkalom, előzetes egyeztetéssel igényelhető
Országos Széchényi Könyvtár Ciszterci Műemlékkönyvtár
8420 Zirc, Rákóczi tér 1.
65.000 kötetes, páratlan értékű ősnyomtatvány-, könyv- és folyóirat-ritkaságok. Különleges
műemlék bútorzat.
Tel: 88/593-675, fax: 88/593-801
Nyitva tartás:
március 15-november 14.
kedd-vasárnap 915-1645 (félóránként induló tárlatvezetésekkel)
november 15-március 14.
kedd-péntek: 915-1645 (félóránként induló tárlatvezetésekkel
Belépő:
Teljesárú: 500,- Ft/fő
Kedvezményes: 250,- Ft/fő (6-26 és 62-70 év között)

Ingyenes: pedagógus, 6 év alatt, 70 év felett, szakmai egyesületek tagsága
E-mail: info.reguly@oszk.hu,
Honlap: www.oszk.hu/reguly_antal_muemlekkonyvtar
Egyéb látnivalók:
-Gótikus Pillérköteg + barokk Szent Imre szobor, 8420 Zirc, Köztársaság út 2.
- Barokk kistemplom 8420 Zirc, I. András tér. (88/593-675), előzetes egyeztetés alapján
látogatható.
0 Km-es bakancs:
A Zirc központjában található „0 km-es bakancstól” indulnak a Magas – Bakonyi túraútvonalak és
a kék-piros-sárga-zöld jelzéseket eljuthatnak a kirándulók a Bakony legszebb részeihez.
Zirc és kistérsége tanösvényei, természeti értékei:
Zirc:
-Hosszúréti Szabadidőpark (sportpálya és lovaspálya)
-Pintér-hegyi tanösvény (www.verga.hu, 88/591-510)
-Az Arborétum új tanösvénye játszótérrel
Olaszfalu: Eperjes-hegyi tanösvény (www.olaszfalu.hu, 88/777-927, 82 ha, kb.4,5 km hosszú, kb.
150 m szintkülönbség, információs táblák segítik a tájékozódást)
Alsópere
Bakony Zöld Szíve Központ Alsópere
Nádasdy arborétum:
A Keleti-Bakonyban nagy birtokokkal bíró Nádasdy család a táj szépsége és vadbősége miatt
épített Alsóperében vadászkúriát és alakított ki angolparkot. A területet erdők veszik körül,
romantikus hátteret adnak a varázslatos együttesnek. Ma is látható értékes egyedek a történelmi
parkból: 100 évesnél öregebb jegenyefenyők, hamisciprus. A korabeli leírások alapján bővítésre
került a park növényvilága.
A parkban felállításra került a 8 méter magas Magyarság Keresztje, amely a magyar nép
összetartozását, ezeréves európai múltját és hagyományait jelképezi.
Látogatóközpont és trófeagyűjtemény:
100 nap alatt készült el a 240 m2 alapterületű látogatóközpont, amely 209 darabból álló afrikai
trófeakiállításnak és diorámának ad helyet. Olyan ritkaságokat tekinthetnek meg az érdeklődők,
mint például hat egészben preparált oroszlánt, kettő leopárdot, egy krokodilt, kettő vállmontázsos
orrszarvút, három elefánt agyarpárat.
A Látogatóközpont nyitvatartási ideje:
Hétköznap: 8:00 – 15:00
Hétvégén: 8:00 – 16:00
A Látogatóközpont rendezvények ideje alatt nem látogatható. Kérem, érdeklődjön az alábbi
telefonszámon vagy e-mail címen: 0630/4661-962 vagy turizmus@verga.hu
Belépődíj: 200 Ft/fő
Idegenvezetés (max 1 óra): 2.000 Ft
Szarvaskút: egy forrás, amelynek vize hűs és iható. A Zirc-Szarvaskúti tó és forrás környéke
ajánlott kirándulási célpont. Az átutazóknak az autóspihenő ad felüdülési lehetőséget.
Pénzesgyőr: Szömörke völgy, Judit forrás, Oltárkő
Bakonyszentlászló: Ördögrét
Dudar: magashegyi sziklafal barlangok, őslénytani lelőhelyek, Ördöglyuk

Bakonynána: Gaja szurdok, Római fürdő, barlangok
A Gaja-patak Bakonynána és Jásd közötti szakaszának bejárása látnivalóban gazdag: a patak
vízeséses szurdokvölgyének, a völgyoldalban lévő védett geológiai feltárásnak és a Jásd melletti
szentkúti búcsújáró-hely felkeresése egész napos kirándulási lehetőséget ad.
Gézaháza: ördög-és kőárok
Bakonybél – Borzavár között: Kőris-hegyi kilátó (709 m)
A Kőris-hegy a Bakony legmagasabb hegye, a tetején álló Vajda Péter kilátó talapzata 709
méterrel van a tenger szintje felett. A hegy az azt borító kőriserdőről kapta a nevét. A kilátót
körbevevő hatalmas erdőség a Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet védett területéhez tartozik.
A Vajda Péter kilátótól mintegy 50 m-re áll a Kőris-hegyi polgári légtérellenőrző radarállomás
fehér kupolás radartornya. A komplexum területére tilos a belépés, de a kilátóból szinte a torony
szomszédságában érezhetjük magunkat.
A hegyre aszfaltos út vezet, ami erdőgazdasági üzemi útnak minősül. Használatához engedély
kérhető munkanapokon a Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészeténél (Bakonybél, Szent Gellért tér
7. Tel: 06 88/595-100, E-mail: bakonybel@bakonyerdo.hu).
A kilátó gyalogosan is megközelíthető, számos túraútvonal, többek között az Országos Kéktúra
bakonyi szakasza is érinti.
Eplény: Ámos-hegyi Pihenőerdő és tanösvény (88/591-510, www.verga.hu)
Az Eplény melletti Malom-völgyben és környékén található kirándulóerdő az Eplényi
Önkormányzat és a VERGA Zrt. összefogásával, valamint a Veszprémtej Zrt. főszponzori
közreműködésével jön létre. A Malomvölgyi víztározók környéke ideális nyári pihenőhely, a sí- és
szánkópálya ismert téli sportterep.
Lókút – Hárskút között:
A Bakony északi részén találhatók a hegység több száz méter magas csúcsai, köztük az egyik
legmagasabb, a Papod hegy csúcsa is, amelynek magassága 646 m. 2013. október 17-én ezen a
csúcson található az új Vitéz Bertalan Árpád kilátó.
A Bakony második legmagasabb csúcsán mind a környékbeli lakosok, mind a távolabbról
érkezők, turisták, kirándulók és természetjárók olyan régi-új kilátópontot vehetnek célba és
birtokba, ahonnan nemcsak a Bakony varázslatos tája és domborulatai csodálhatók meg minden
irányból, de a Balaton megnyugtató látványa is elénk tárul.
Megközelítés:
A kilátó több irányból is megközelíthető:
- Hárskútról a piros sáv túrajelzésen
- Márkóról a piros kereszt, majd a piros háromszög túrajelzésen
- Eplény vasútállomásról a piros sáv túrajelzésen
GPS koordináták:
47.181037 , 17.856010
Csesznek: Sziklamászó-meredély, Kőmosó szurdok a barlangokkal
Magyarország első vasalt útjait (via ferrátáit) Cseszneken a festői szépségű Kőmosó-szurdokban
építették meg. A 2013-as átadás óta rengetegen keresték fel és rendkívül közkedveltté vált, ezzel
növelve a hazai via ferráta rajongók táborát. Az utakat Kovács Tamás és Kovács Attila, a
Tatabányai Alpin Sport Klub tagjai álmodták meg és készítették el. Az útvonalakat jó szívvel
ajánljuk mindazoknak akik szeretik a természetet, mozgást és a kihívásokat.
A vállalkozó kedvűek három pályán tehetik próbára ügyességüket, bátorságukat:
1.Ostromlók Útja: "C" közepes nehézségű. 120 m hosszú, 60 méter szintkülönbséggel. Az út a
Kőmosó-szurdok közepéről indul és a Cseszneki Vár tövében ér véget, ahonnan gyönyörű kilátás
nyílik a Várpanoráma Útra és a Zörög-tetőre. Ajánljuk kezdők és haladók számára egyaránt.

2.Várpanoráma Út: "D" haladó nehézségű. 180 m hosszú, 62 méter szintkülönbséggel. Az út a
Kőmosó-szurdok Szárító-kő felöli végéről indul a pálya végéről pompás kilátás nyílik a Cseszneki
Várra és az Ostoromlók Útjára. Ajánljuk haladók és profik számára egyaránt.
3.Tálos Zoltán Emlékút: "E" extrém nehézségű. 70m hosszú, 57 méter szintkülönbséggel. Az út a
Kőmosó-szurdok pihenője fölött indul és becsatlakozik az Ostromlók Útjába, majd a Cseszneki
Vár tövében ér véget, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Várpanoráma Útra és a Zörög-tetőre.
Profik és sportos kondícióval rendelkezők számára. Mászócipő használata ajánlott.
Felszerelés és túravezetés igénylehető a mászóutak építőitől Cseszneken minden hétvégén 10 és
14 órakor, ezen időpontokon kívül az év minden napján bérelhető felszerelés és igényelhető
túravezetés Cseszneken a Kisbükk Majorban.
Felszerelés bérlés, túravezetés és információ kérhető utak építőjétől:
Kovács Tamástól a 0620/ 421 9945 telefonszámon.
Email: tbtomi@gmail.com
Bakonyszentkirály: Bottyán János forrás
Porva-Csesznek-Vinye: Cuha patak völgye tanösvény (11.sz. vasútvonal: Győr-Veszprém)
Porva: Szépalmapusztai arborétum (88/468-888, www.szepalma.hu)

