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STRAND
Várpark és Skanzen Dinnyés – Guinness-rekord

KULTÚRA

Dinnyés

SZELFIPONT
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A Velencei-tó térképe

1

TOURINFORM
VASÚTÁLLOMÁS

CSALÁDI PROGRAM:

AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁS:

KULTÚRA:

FÜRDŐ ÉS STRAND:

1.

7.
8.
9.
10.
11.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

26.
27.

2.
3.
4.
5.
6.

Dinnyés, Várpark és Skanzen Dinnyés –
Guinness-rekord
Pákozd-Sukoró, Pákozdi Pagony
Vadaspark és Arborétum
Velence, Venice Beach Cable Park
Velence, Bence-hegyi kilátó
Gárdony, H2O Akváriumház
Gárdony, Kaktuszkert

12.
13.
14.
15.
16.

Agárd, Chernel István Madárvárta
Gárdony, Velencei-tavi hajózás
Gárdony, Velencei-tavi Vízi Sportiskola
Gárdony, Gárdonyi rönkvár
Pákozd, Pákozdi-ingókövek
természetvédelmi terület
Gárdony, Surf Core Szörfbázis
Gárdony, Grand Lovasudvar
Pázmánd, Természet- és Vadvédelmi,
Ökoturisztikai Központ (Zöldközpont)
Gárdony, Agárdi Parkerdő Sport- és
Szabadidőközpont
Gárdony, Crosswater Vízisport Kölcsönző

23.
24.
25.

Gárdony, Gárdonyi Géza Emlékház
Gárdony, Velencei-tavi Galéria
Kápolnásnyék, Vörösmarty Emlékház
Kápolnásnyék, Halász-kastély
Gárdony, Jézus Szíve-templom
Kápolnásnyék, Helytörténeti, kovács- és
ásványkiállítás
Pázmánd, Bálint Borárium
Pázmánd, Tájház
Pákozd, Katonai Emlékpark Pákozd –
nemzeti emlékhely

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Gárdony, Agárdi Gyógy- és Termálfürdő
Velence, Velence Resort & Spa
Termál- és Élményfürdő
Gárdony, Sirály Strand és Kemping
Gárdony, Park Strand Kemping és Hostel, Agárd
Velence, Északi Strand
Gárdony, Napsugár Strand
Velence, Velence Korzó és Szabadstrand
Gárdony, Tini Szabadstrand, Agárd
Velence, Tóbíró Szabadstrand
Gárdony, TóParty Strand és Kemping

Változatos ökoszisztémája, a tó körüli látnivalók és a számtalan aktív
kikapcsolódási lehetőség teszi rendkívül népszerűvé hazánk harmadik legnagyobb tavát, a Budapesttől csupán 50 kilométerre található Velencei-tavat. Sekély vize miatt európai viszonylatban is az egyik
legmelegebb tó, nem csoda, hogy a fürdőzők előszeretettel keresik
fel kisebb-nagyobb strandjait. A Velencei-tó vize nemcsak nyáron
csábítja a kirándulókat: tavasszal és ősszel, különösen szeles időben
az extrém vízi sportolók, a windsurf rajongói veszik birtokukba és teszik próbára ügyességüket a hömpölygő hullámok között.
A tó vadregényesebb, nyugati része 1958 óta védett terület, nádasában ritka madárfajok, többek között nagy kócsag, kanalasgém és
búbos vöcsök fészkel. A madárrezervátum élővilágát az agárdi kikötőből induló sétahajók fedélzetéről lehet szemügyre venni, de nemcsak az állatok, hanem a tó különleges hangulata, a szépen ringó
tengermelléki káka vagy a lápi orchidea is különleges látványt nyújt.
A Velencei-tó a vízi élményeken túl is változatos kalandokat tartogat. Az aktív sportok rajongói tókerülő biciklitúrára indulhatnak, de
a kulturális programok kedvelői is találnak látnivalót. A tóhoz közeli
Kápolnásnyéken található a 1,5 hektáros, romantikus parkkal rendelkező Halász-kastély, amely elbűvölő kis ékszerdobozként színesíti a tájat.
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PÁKOZD
Katonai Emlékpark Pákozd – nemzeti emlékhely

GÁRDONY
Gárdonyi Géza Emlékház

VELENCE
Velence Korzó és Szabadstrand

VELENCE
Kerékpárral a tó körül

A tó partjától nem messze, a Mészeg-hegyen található Katonai Emlékpark több
évtized hadtörténelmét mutatja be. A híres pákozdi csata egykori helyszínén,
a park 1,6 hektáros területén I. világháborús tiszti barakk, II. világháborús lövészárok, sőt, az 1956-os emlékponton egy igazi T-55-ös harckocsi is várja
a látogatókat. A parktól 500 méterre található a Doni Emlékkápolna, amely
a II. világháború idején a Don-kanyarban elesett magyar katonáknak állít
emléket.

A Velencei-tó, azon belül is Agárd híres szülötte Gárdonyi Géza, magyar író,
akinek egykori szülőházában ma a szerző művészetét bemutató múzeum
kapott helyet. A tárlaton az író életének fontos mérföldköveit, különböző dokumentumokat (például Gárdonyi titkosírását), fényképeket és emléktárgyakat
csodálhat meg a látogató. Az emlékház mellett az egri vár kicsinyített mása
segít feleleveníteni gyerekkorunk jól ismert története, az Egri csillagok című
regény legizgalmasabb jeleneteit.

A Velencei-tó méltán híres strandja a Velencei Korzó, amelynek homokos partján forró, tengerparti a hangulat. A 20 hektáron kialakított gyermekbarát
szabadstrand 500 méteres partszakaszán vízi kalandpálya, vízibicikli,
röplabda- és focipálya várja a víz szerelmeseit. Napfürdőzés közben érdemes
minél gyakrabban megmártózni a tó vizében, ugyanis magas magnézium- és
nátriumtartalmának hála igazán frissítő és relaxáló élmény.

Legyünk kezdő, újrakezdő vagy akár veterán bringások, a Velencei-tó körüli
30 kilométeres túra bárki számára élvezetes kaland lehet. A pákozdi emelkedőt
leszámítva a többnyire sík terepen vezető útvonal a kitérőktől függően pár óra
alatt teljesíthető. Biciklizés közben nemcsak a tó gazdag növény- és állatvilágában gyönyörködhet a kiránduló, a part menti települések, Dinnyés, Sukoró
és Pákozd is tartogatnak meglepetéseket. Érdemes akár egy egész napot is
rászánni erre a látnivalóban gazdag tókerülő túrára!
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GÁRDONY
Agárdi Gyógy- és Termálfürdő
A tó körüli kirándulások fáradalmait az egészségszigetként emlegetett Agárdi
Gyógy- és Termálfürdőben is kipihenhetik a gyógyvizek iránt rajongók. A fürdő
termálvize a Bika-völgyből, 1000 méter mélyről tör a felszínre, hogy gazdag
ásványianyag-tartalmával hatékonyan kezelje a mozgásszervi megbetegedéseket, reumás panaszokat, ízületi kopásokat és a különféle nőgyógyászati panaszokat. A gyógyászati részlegen balneoterápiás kezeléseket, súlyfürdőt, szénsavas
kádfürdőt és különféle masszázsokat is igénybe vehetnek a gyógyulni vágyók.
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PÁKOZD
Pákozdi Pagony Vadaspark és Arborétum
Vaddisznók, fácánok, őzek és szarvasok tanyája a Pákozdi Pagony Vadaspark és
Arborétum, ahol tágas réteken legelésznek az állatok. A park területén található
Mészeg-hegyi kilátótoronyból egészen lenyűgöző panoráma nyílik a Velencei-tó
irányába. Az arborétum különlegessége, hogy az itt kialakított kis tűzrakóhelyeket bárki igénybe veheti és kedvére sütögethet.
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DINNYÉS
Várpark és Skanzen Dinnyés –
Guinness-rekord
Ezen az apró velencei-tavi településen egy különleges szabadtéri
tárlat várja a történelem szerelmeseit, amely ráadásul a Guinness
Rekordok könyvébe is bekerült.
A kiállítás a ma már csak romokban létező magyar várak makettjeit vonultatja fel. A 35 építmény
– az eredetiekhez hasonlóan –
kőből, fából, téglából, vesszőből és
sárból készült. A kiállítás mellett
egy Árpád-kori falumúzeum és
a háziállatok is hozzájárulnak
a hamisíthatatlan hangulathoz.

PÁKOZD
Ingókövek
A Duna-Ipoly Nemzeti Park különleges geológiai képződményeit mindenképpen érdemes felkeresnie mindenkinek, aki a Velencei-tó környékén jár.
A népnyelvben csak gyapjúzsákoknak hívott hatalmas ingókövek különös
hatást keltenek. Az embernek az az érzése, mintha egy óriás épp az imént
ejtette volna a földre őket. Az ingatagnak tűnő, hatalmas, gömbölyded képződmények ezzel szemben rendkívül stabilan, ráadásul réges-rég ott állnak
ott állnak Sukoró és Pákozd közelében.
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VELENCE
Bence-hegyi kilátó
A 33 kilométeres bringakör egyik legfontosabb állomása az egyeseknek szélfútta fát, másoknak absztrakt virágot idéző, vasbeton és szórt beton kombinációjából készült, impozáns Bence-hegyi kilátó. A 20 méter magas kilátóból
nemcsak a tó, hanem a Budai-hegység és a Vértes vonulatai is láthatók.
Az egykori olajfúrótorony helyén épített kilátót 2018-ban adták át, és azóta is
a kirándulók kedvence.
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VELENCEI-TAVI HAJÓZÁS
Hajón, kenun, esetleg sárkányhajón bejárni a tavat és sűrű nádasát életre szóló
élmény. Agárdról menetrend szerint indulnak járatok a népszerű Szúnyogszigetre, de az alkonyati sétahajózás is kihagyhatatlan kaland. Akik mélyebben
is bemerészkednének a tó nádasokkal tarkított világába, különféle vízitúrákon
vehetnek részt. Ha csendben kémleljük a tájat, olyan ritka madarakat pillanthatunk meg, mint a nagy kócsag, a vörös és szürke gém, vagy akár a barna réti héja.

