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BEVEZETŐ 

Magyarország a csodák kimeríthetetlen forrása, így egész évben érdemes 
elindulni itthon, hogy felfedezzük az ország megunhatatlan, folyton változó 
színeit. Ha egyszer úgy döntesz, itt az ideje még jobban megismerni természeti, 
kulturális kincseinket, a hazai élménylehetőségeket, csak hagyd, hogy minden 
út egy újabb csodához vezessen. Nézz körül egy vitorlásról a Balaton közepén, a 
Mecsek lélegzetelállító csúcsain, vagy épp a végtelennek tetsző Alföld vidékén. 
Fedezd fel a lépten-nyomon megbúvó történeteket, több száz éves városokat, 
épületeket, és egyet biztosan ígérhetünk: életre szóló kalandokban lesz részed!
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BA
LA
TON
A Balaton nem csak egy tó, a Balaton életérzés. Minden nap más arcát mutatja, 
más színekben pompázik a tó tükre, ráadásul annyi programot és látnivalót 
kínál, hogy szinte minden magyarnak megvan a saját Balaton-története: 
mindig, mindenki egy új színét fedi fel. A Paloznaki Jazzpiknik, a retró lángos, 
a vízibicikli, a magasban a Szigligeti vár, a Folly Arborétum, testközelből a 
Balaton-átúszás, a Kékszalag vitorlásverseny, a szüreti fesztiválok és a befagyott 
tó. A Balaton ezerarcú, minden színét érdemes megismerni! Mindegy, hogy 
egy napra, egy egész hétre vagy évszakra kötünk ki a partjainál, unatkozni 
képtelenség. Megmutatjuk! 
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A BALATON

A Balaton nyáron a legforgalmasabb, a nyaraló családok, párok, baráti 
társaságok töltik meg  ilyenkor a 236 km hosszú partszakaszt. A tó azonban 
minden évszakban felejthetetlen élményt nyújt: akár bort szeretnél 
kortyolgatni az északi part vulkanikus lejtőin, vagy inkább a holdfényes vízben 
pancsolnál a déli parton egy mozgalmas zenei fesztiválon, akár kétkeréken 
vagy túrabakancsban fedeznéd fel a környéket, mindenképp megtalálod a 
számításodat.

A legnépszerűbb úti célok közé tartozik a mindig mozgalmas Siófok, a 
romantikus Balatonfüred, a történelmi atmoszférájú Tihany, a szőlőskertekkel 
borított Badacsony és a gyógyvizeiről méltán híres Hévíz. Természetesen a 
tónál számos vízisportnak hódolhatunk, főként nyáron: szörfözés, álló evezés 
(SUP), vízibiciklizés, vitorlázás, kajakozás. A strandokon pedig mindig meg lehet 
pihenni. A Balaton déli partja sekélyebb, így tökéletes hely az együtt játszani 
vágyó családok számára, sportolók edzéséhez és fürdőző kirándulóknak.

KÖZÉP-EURÓPA LEGNAGYOBB TAVA

KÉK, ZÖLD ÉS TÜRKIZ SZÍNEKBEN JÁTSZÓ VÍZTÜKÖR, 
A TÁVOLBAN FEHÉR VITORLÁKKAL DÍSZÍTVE: EZ 
A BALATON, MAGYARORSZÁG LEGNÉPSZERŰBB 

ÜDÜLŐHELYE, NEMZETI KINCSÜNK, AMELY MINDEN 
ÉVSZAKBAN MÁS-MÁS ARCÁT MUTATVA NYŰGÖZI LE 

AZ EMBERT. KÖZÉP-EURÓPA LEGNAGYOBB TAVA EGÉSZ 
ÉVBEN EGYEDÜLÁLLÓ TERMÉSZETI CSODÁKKAL ÉS 

KULTURÁLIS ÉLMÉNYEKKEL VÁRJA A VENDÉGEKET. A 
LÁTOGATÓK MINŐSÉGI HELYI GASZTRONÓMIÁRA, KIVÁLÓ 

BOROKRA, VADREGÉNYES NÁDASOKKAL ÖVEZETT 
PARTSZAKASZOKRA ÉS AZ AKTÍV IDŐTÖLTÉS SZÉLES 

TÁRHÁZÁRA SZÁMÍTHATNAK.

Az utóbbi években azonban a Balaton már nemcsak szezonális, nyári úti cél, 
hanem egyre fejlődő infrastruktúrájával és számtalan új attrakciójával egész 
évben  élményt nyújt az idelátogatóknak. Például a bőséges egészségturisztikai 
kínálat egész évben fontos vonzerő, hála a balatoni gyógyvizek sokféleségének. 
A vendégek a Balaton melletti Hévízen gondtalanul pihenhetnek a világ 
második legnagyobb termáltavában.

Az aktív turizmus szintén egyre népszerűbb, hiszen rengeteg lombos-árnyas 
sétaösvény, felfedezésre csábító kalandpark és kilátó várja a látogatókat, 
ráadásul egy 204 kilométer hosszú kerékpárút veszi körül az egész tavat. 
Egyedülálló lehetőség továbbá a Tapolcai-tavasbarlangban való evezés, vagy a 
nyílt víz szerelmeseinek a vitorlázás.

A Balaton a kulturális látnivalóknak sincs szűkében: a Festetics-kastély, a 
tihanyi bencés apátság, és a Sümegen, Veszprémben és Szigligeten található 
várak és kastélyok mind-mind impozáns és lenyűgöző látványt nyújtanak. A 
fesztiválok minden zenei ízlést kielégítenek, a klasszikustól a legmodernebbig.

A gasztronómia szerelmesei számára kihagyhatatlan élményt nyújt a régió 
hat borvidéke, és az ínyenc utazóknak  szinte kötelező úti cél a Káli-medence. 
Érdemes meglátogatni a káptalantóti termelői piacot is, ahol minden vasárnap 
csemegézhetünk a helyi termelők portékáiból az árnyas fák tövében.
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BAKANCSLISTA
HA CSAK EGY NAPOD VAN A BALATONNÁL

IRÁNY BALATONFÜRED ÉS TIHANY!

Kezdd a napot a Tihanyi Bencés Apátsági Templom és Múzeum, a Tihanyi-
félsziget világhírű jelképének meglátogatásával! A csaknem ezer éve alapított 
apátságból a Belső-tóra és a déli partra nyíló kilátás is lenyűgöző. Ezután - ha 
csak nem télen érkezel - fedezd fel a tihanyi levendulamezőket: a Csúcs-hegy 
és az Apáti-hegy közötti katlanban fekvő vadregényes őslevendulás az egyik 
legjobb helyszín egy romantikus sétához. Tudtad, hogy az első tő közel egy 
évszázada érkezett a szubmediterrán klímájú félszigetre?

Nyáron a fürdőzés persze kihagyhatatlan: a Tihanyi-félszigeten és Balatonfüreden 
számos különféle hangulatú és árfekvésű strandot találsz, nagy a választék 
a szabadstrandoktól a meghitt, családias hangulatú partszakaszokon át a 
prémium kategóriás fürdőhelyekig.  A fürdőzés után pedig sétálj végig a Tagore 
sétányon, ahol szobrok és emléktáblák mesélnek a város történelméről. A 
Balaton leghíresebb vízparti sétányának Rabindranath Tagore Nobel-díjas indiai 
költő a névadója, a művész példáját követve számos híresség ültetett itt fát.

TIHANYI BENCÉS 
APÁTSÁGI TEMPLOM ÉS 

MÚZEUM

TIHANYI 
LEVENDULAMEZŐK

TAGORE SÉTÁNY, 
BALATONFÜRED

Tihanyi Bencés Apátság
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BAKANCSLISTA
HA KÉT NAPOD VAN A BALATONNÁL

KESZTHELY ÉS A BADACSONY CSODÁI

A második napot indítsd egy sétával a keszthelyi Festetics-kastély színpompás 
parkjában! A barokk stílusú műemlék építése a 18. században kezdődött, és 
az 1880-as évekre érte el mai, végleges méretét. A Helikon Kastélymúzeum 
főúri életformát bemutató kiállítása felér egy időutazással, itt láthatod 
Magyarország egyetlen épen maradt főúri magánkönyvtárát is, ami filmbe illő 
módon menekült meg a 2. világháborúban. A kastély termeiben forgatták a 
Kincsem című film bizonyos jeleneteit is. 

A Keszthelytől 25 km-re fekvő Badacsony a finom borok, a bazalt és a legendák 
birodalma, ahol szinte minden épületnek saját története van. A 437 m magas 
tanúhegyre sétálva érdemes megállni a híres Kisfaludy-háznál, a Szegedy 
Róza-háznál és a Rózsakőnél, vagy Badacsonytördemic irányából indulva 
felkapaszkodni a bazaltkövekből épített Bujdosók Lépcsőjén. Visszatérve 
panorámás borteraszokon koccinthatsz, a minden évszakban nyitva tartó 
éttermekben helyi alapanyagokból készült ételeket kóstolhatsz. 

FESTETICS-KASTÉLY

BADACSONY

Badacsonyi látkép
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BAKANCSLISTA
HA HÁROM NAPOD VAN A BALATONNÁL

EZ A NAP KEZDŐDJÖN A FÖLD ALATT! 

Az 1903-ban felfedezett Tapolcai-tavasbarlang interaktív látogatóközpont-
jának bejárása után 180 méteres szakaszon csónakázhatsz a kristálytiszta vízen 
a mészkőbarlang termeiben és járataiban. Ha újra a felszínre érsz, érdemes 
átsétálni a mediterrán hangulatú Malom-tóhoz, és lazulni egy kicsit a kávézók 
teraszán. 

Ezután bevehetjük a Balaton-felvidék egyik legszebb várát: a Tapolcától 15 
km-re található, 2020-ra megújult Szigligeti várhoz egy festői magaslatra kell 
felsétálni. A 750 éves erődből – amit a törököknek soha nem sikerült elfoglalni –  
csodálatos panoráma nyílik a Balatonra és a tanúhegyekre. 

Zárjuk a napot a Hévízi Tófürdőben! A világon egyedülálló termáltó rengeteg 
turistát és gyógyulni vágyót vonz, messze földön híres gyógyvize nagyon jó 
hatással van többek között a reumatikus és mozgásszervi betegségekre. A 
tóra épített modern fürdőházban szaunázhatsz is, ha eleget áztattad magad a 
kellemesen meleg gyógyvízben. 

TAPOLCAI-
TAVASBARLANG

SZIGLIGETI VÁR

HÉVÍZI TÓFÜRDŐ

Tapolcai-tavasbarlang



16 17

BAKANCSLISTA
HA NÉGY NAPOD VAN A BALATONNÁL

CSODÁLD MEG A MAGASBÓL IS!

A Kis-Balaton sokszínű természetvédelmi terület, igazi madárparadicsom, 
ahol különleges fajokat is megfigyelhetsz. Kezdd a táj felfedezését a Kis-
Balaton Háznál! Az ikonikus fahídon át megközelíthető Kányavári-sziget egész 
évben látogatható, Matula bácsi kunyhója és a Diás-sziget csak szakvezetéssel. 
A szúnyogriasztót ne hagyd otthon! 

Érdemes benézni valamelyik piacra, aztán következhet egy piknik a népszerű 
fesztiválhelyszínen, a Gömbkilátó (hivatalos nevén Xantus János-kilátó) 
alatt! A 15 m átmérőjű, 165 m magasan álló, alumínium vázszerkezetű gömb 
Balatonboglár egyik jelképe. Felejthetetlen innen a kilátás az északi part 
tanúhegyeire. 

Akárcsak az előző nap, legyen egy gyógyfürdő a nap záróakkordja! A Zalakarosi 
Fürdőben termálstrand, élmény- és gyógymedencék, csúszdapark és 
különféle wellness-szolgáltatások közül választhatsz, és persze egy masszázsra 
is érdemes benevezni egy ilyen mozgalmas nap végén. 

KIS-BALATON

GÖMBKILÁTÓ

ZALAKAROSI FÜRDŐ 

Gömbkilátó, Balatonboglár
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BAKANCSLISTA
HA ÖT NAPOD VAN A BALATONNÁL

VADREGÉNYES TÁJAK

Az utolsó nap megéri egy kicsit eltávolodni a parttól, az Európa Kulturális 
Fővárosa 2023 eseménysorozatra készülő Veszprém és a vadregényes Bakony 
felé venni az irányt. A Veszprém belvárosa fölé magasodó várnegyedben 
egymást érik a múzeumok, paloták, galériák és templomok. Sétálj el a 
Tűztoronytól egészen a Veszprémi vár északi fokáig, ahol Szent István és 
Boldog Gizella szobra tekint le az óváros házaira. 

A hidakon át és a viadukt alatt vezető Séd-völgyi sétaúton jutunk el a Veszprémi 
Állatkertbe, ahol számos egzotikus és zoológiai ritkaságnak számító állatot 
láthatunk. A mászófákkal berendezett Csimpánzvilág, az Afrika-szavanna 
kifutó és a Dinó Park a legnépszerűbb látnivalók.

A zirci ciszterci apátságba nemcsak a Bazilika, az ország legnagyobb, barokk 
stílusban készült oltárépítménye és a 65 ezer kötetes Műemlékkönyvtár miatt 
érdemes betérni: ha sétáltál egy nagyot a 20 hektáros Arborétumban, teszteld 
le az apátság különleges, 300 év tapasztalatával készült kézműves söreit!

VESZPRÉMI VÁR

VESZPRÉMI ÁLLATKERT

ZIRCI CISZTERCI APÁTSÁG

Veszprémi vár
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EZT NE HAGYD KI  
HA A BALATONNÁL 

JÁRSZ!

A Balatoni Kör nevű borászati és gasztronómiai összefogás egyik legfontosabb 
terméke a BalatonBor: az egységes ízvilágú, könnyű, gyümölcsös olaszrizling 
a Balaton régió bormárkája. A HegyBor meghatározott földrajzi területről 
származó szőlőből készült olaszrizling, ami az adott „hegy” jellemzőit mutatja. 
Ami a sajátosan balatoni szőlőfajtákat illeti, a kéknyelű csak a Badacsonyi 
borvidéken termő ősi magyar szőlőfajta, hungarikum. Régen „úri szőlőnek” 
hívták, mert kevés szőlőt ad, de gondozása sok odafigyelést kíván. Különleges 
ízvilágú fehérbort és pezsgőt készítenek belőle. 

A Balatoni halászlé abban különbözik más régiók halászleveitől, hogy pontyból, 
süllőből, csukából vagy harcsából, apróhalak hozzáadásával készül, a lényeg, 
hogy a halak harmada ragadozó legyen. Burgonya és egy pohár balatoni bor 
is kerül bele. Egységes recept nincs, máshogy készítik Fonyódon és máshogy 
Füreden.  A szürkeharcsából készült, hagyományos harcsapaprikás sem 
maradhat ki a balatoni gasztrokalandból, pirított túrós csuszával az igazi.  Badacsonyi látkép
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A TIHANYI  
BARÁTLAKÁSOK

Majdnem ezer évvel az NSZK-s és NDK-s családok balatoni találkozói előtt is volt 
arra példa, hogy a keleti és a nyugati világ pont a Balatonnál ért össze. Az 1055-
ben nősült I. András királyunk kijevi feleségével ugyanis bizánci, vagyis keleti 
keresztény vallású szerzetesek is érkeztek, akiket Tihanyban szállásoltak el. A 
szerzetesek egy része az Óvár hegyének bazalttufából kivájt barlangjaiban élt 
puritán körülmények között, miközben a hegytetőn ekkor már állt a katolikus 
bencés apátság, ahova később magát Andrást is eltemették. Az együttélés 
évszázadokig tartott, pedig az 1054-ben történt nagy egyházszakadás azt 
eredményezte, hogy külön egyházként intézményesült a nyugati (katolikus) és 
a keleti (ortodox) kereszténység.

A 14. századra elnéptelenedtek a barlanglakások, az újabb századok alatt 
jelentős részük beomlott. Ma három látogatható, ezeket egy kitáblázott, 
a kikötőből vagy a település centrumából felkanyargó útvonalon érhetjük 
el. Az egyikben egy megemelt szentélyt, egy kőoltárt és egy sírhelyet is 
megtekinthetünk. Végül egy érdekesség: a régi időkben Orosz-kőnek, 
régiesen Vruzkunak, illetve Petrának is hívták a barátlakásokat (az utóbbi a 
barlangmonostorok görög neve).

Barátlakások, Tihany, Óvár
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GYÓGYÍTÓ PIHENÉS

Töltődj fel gyógyulás közben! Európa legnagyobb meleg vizű tava mellett a 
térség fürdőiben igazi  nyugalom vár, ahol az egészségmegőrzés egybeolvad a 
kikapcsolódással. Egy város a gyógyulás szolgálatában – ez Hévíz, ahol magas 
kategóriájú wellness- és medical wellness szállodák, egészségmegőrző és 
életmódprogramok garantálják a látogatók rekreációját. A 4,4 hektáros hévízi 
termáltavat bőséges vízhozamú, kén-, rádium- és ásványianyag-tartalmú 
forrás táplálja, ezért a tó télen 23-25, nyáron 33-36 Celsius fokos vize 72 óra alatt 
teljesen kicserélődik.

Próbáld ki a családi szaunát és a fürdőpartit a régió családi fürdőjében, 
Zalakaroson! A 96 Celsius fokos gyógyvízforrásból táplálkozó medencék 
és gyógyászati centrum mellett wellness- és fitneszszolgáltatások közül 
válogathatsz, gyermekeid pedig a gyermekvilág fedett medencéiben 
élvezhetik a csúszdák, épített szigetek és vízágyúk sokaságát.

Kehidakustány mediterrán hangulatú, háromszintes gyógy- és élményfürdőjében 
fejlesztő- és mozgásszervi terápiák mellett egészségmegőrző és gyerekprogramok 
is a kínálat részét képezik.

Hévízi tó
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KALANDOZÁSOK  
HEGYEK TETEJÉN  

ÉS BARLANGOK MÉLYÉN

A Balaton fölé magasodó vulkanikus tanúhegyek tökéletes terepet biztosítanak 
a látnivalók gyalogos felfedezésére, de a térség számos lehetőséget kínál arra 
is, hogy két keréken vagy akár lóháton vágj neki a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park nevezetességeinek.

Intenzívebb testmozgásra vágysz? Válassz tókerülő bringatúrát vagy tölts el 
egy napot a családdal a tó menti kalandparkok egyikében!

A 210 kilométer hosszúságú Balatoni Bringakör főként a part mellett és 
többnyire kerékpárúton visz végig – a szintkülönbség nem számottevő. Ha nem 
hozol magaddal biciklit, de kedvet kaptál tekerni egyet, igénybe veheted a pick 
up & drop off kölcsönzők járgányait.

Lebilincselő geológiai látnivalókkal vár a világörökségi várományos Balaton- 
felvidék. Gyönyörködj a panoráma szépségeiben a nemzeti park kilátóiból, 
fedezd fel a bazaltorgonák rengetegét, keresd fel a Tihanyi-félsziget 
gejzírmezőit, és szedj magadnak illatos csokrot a levendulásban!

Járd be a vulkanikus tanúhegyek tagolta tájat, melynek csúcsai az egykori 
Pannon-beltengerből emelkedtek ki!

Csónakáztál már egy város alatt? Ha nem, látogasd meg a Tapolcai-
tavasbarlangot, ahol vízzel borított járatokon evezhetsz át! 
Lebilincselő föld alatti élményre vágysz? Húzz overallt és szállj alá a 
Csodabogyós-barlangba Balatonedericsen! Kirándulás közben a Kis-Balaton 
természeti szépségei is elénk tárulnak.

Mássz fel a Kányavári-sziget madárlesére, majd tégy kitérőt a kápolnapusztai
bivalyrezervátumba, ahol Magyarország legnagyobb bivalycsordáját lesheted
meg dagonyázás közben! Hegyestű, Balaton Uplands
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INGÓKŐ

A Káli-medencében Salföldtől Kővágóörsig húzódik a „kőtengerek” lánca. 
Ezek a geológiai képződmények a Pannon-tenger üledékéből kerültek a 
felszínre, majd a szél bizarr formákat alkotott belőlük. Egykor az egész területet 
körbefogták, a helyiek pedig malomköveket vágtak belőlük.

A legszebb kőhát Szentbékkálla határában maradt fenn. A hatalmas sziklákból 
és furcsa formájú, egymásra tolódott kövekből álló Kőtenger leglátványosabb 
alakzata az Ingókő, egy gigantikus méretű kőtábla, amely enyhén megbillen, 
ha a szélére állunk.

Az ingókövek olyan szikladarabok, amelyeket keményebb kőzetüknek 
köszönhetően nem koptatott el a külső erők pusztító tevékenysége, és a 
környezetükhöz már csak egy kis felülettel kapcsolódnak. Ahogy múlik az idő, 
egyre kevésbé tudják megtartani a helyzetüket. A szentbékkállai Ingókő éppen 
ezért különleges: teljesen stabilan áll.

Szentbékkállai kőtenger
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5 BICIKLIÚT ELKÉPESZTŐ 
PANORÁMÁVAL

Világosi magaspart
Ha a tó csücskénél indítjuk a körbegurulást, rögtön az egyik leggyönyörűbb 
szakaszt kapjuk: a meredek partfal tetején halad a kerékpárút Balatonvilágoson 
és Akarattyán. Innen jó időben az egész keleti medencét látni.

Aszófő–Örvényes
A két parányi falut Tihany után érjük el, ha Keszthely felé tekerünk. Kettejük 
között kerékpárúton és egy szervizúton haladhatunk, pont olyan magasságon, 
hogy belátjuk a tavat Tihanytól szinte Balatonudvariig.

Balatonederics–Balatongyörök
A veszprémi–zalai megyehatárt is átszeli az ember ezen a szakaszon, ahol 
szintén egymást érik a lélegzetelállító panorámák. Az egész csúcsa a Szépkilátó, 
de a golfpálya melletti szakasz is látványos, ráadásul a kerékpárút is remek 
minőségű.

A fonyódi löszfal alatti szakasz
Bármerről érkezzünk, üdítő, hogy az üdülőtelepi utcák után a tóparton 
tekerhetünk, az egyik oldalon a Badacsonnyal, a másikon a tornyosuló 
hegyfallal.

Római út Badacsonyban
Badacsonytomajtól Lábdihegyig a Római úton tekerhetünk, amely 
párhuzamos a 71-essel, de feljebb fut, a hegy szoknyáján. A kilátás végig 
lenyűgöző, miközben kilométereken át szőlőtőkék között haladunk.

Szépkilátó, Balatongyörök
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@MAGYARORSZAG

KEDVENC FOTÓINK 
A KÖRNYÉKRŐL
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NYUGAT
MAGYAR
ORSZÁG
A Dunántúl változatos tájai tengernyi felfedezésre váró látványosságot 
tartogatnak. Az építészeti és történelmi szempontból is gazdag városai, mint 
a mediterrán hangulatú Pécs vagy a műemlékekben gazdag Sopron mellett 
a csendet és elvonulást kedvelőknek is ideális úti cél a környék. Gyógyfürdői 
és híres borvidékei pedig messzi földről is idecsábítják az utazókat. A 
lehetőségeket látva, nincs más dolgunk, mint megélni mindet! Tarts velünk! 
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NYUGAT-MAGYARORSZÁG

Sopron az osztrák határ mellett helyezkedik el, és jól tudjuk, hogy „leghűségesebb 
városunk”. A város központjában a jellegzetes Tűztorony látható, amely barokk 
pompájában a város újjászületését szimbolizálja az 1676-os tűzvész után. Az 
eredeti római fórum még mindig fellelhető, és az érdeklődők a Storno-házban 
is körbesétálhatnak, megtekinthetik a középkori fegyverzetet és Liszt Ferenc 
zongoráját. Érdemes megpihenni itt egy időre, hiszen kékfrankos bor, fenséges 
gasztronómia és termálvizek várják a fáradt vándort.

A közelben található Fertődön az Esterházy-kastély, Nagycenken pedig a 
Széchenyi-kastély, és itt van a Páneurópai Piknik emlékhelye is, amely olyan 
drámai események egyik színhelye volt, amik 1989-ben a berlini fal leomlásához 
vezettek. A fertői táj az UNESCO világörökség részét képezi: a Fertő-Hanság 
Nemzeti Parkban található madárrezervátum minden időben vonzza a 
kerékpárosokat, túrázókat és ornitológusokat egyaránt. A Fertő tó természetesen 
közkedvelt úti célja a kikapcsolódni vágyóknak, bicikliseknek, horgászoknak és a 
vízisportok szerelmeseinek, Bükfürdőn pedig kellemesen ellazító gyógyfürdőben 
pihenheted ki a nap fáradalmait.

Győr-Moson-Sopron megyében találod a Pannonhalmi Főapátságot, amely 
szintén az UNESCO Világörökség része. Az ezeréves nevezetességben máig 
rendszeresen foglalkoznak a bortermeléssel és a levendulatermesztéssel. 
Könyvtárában 360 000 kötet található, köztük a legrégebbi magyar nyelvű írott 
szöveg is, amely 1055-ből származik. 

NYUGAT-MAGYARORSZÁG SOKSZÍNŰ ÉS IZGALMAS 
LEHETŐSÉGEKKEL CSÁBÍT LÁTOGATÁSRA,  NEMZETI 

PARKOK, TÖRTÉNELMI NEVEZETESSÉGEK ÉS ELŐKELŐ 
PALOTÁK VÁRNAK ITT MINDENKIT, AKI ÚTRA KEL.  

A FERTŐ TÓ FENSÉGES LÁTVÁNYA, A PANNONHALMI 
FŐAPÁTSÁG TÖRTÉNELMI HANGULATA ÉS PÉCS 

MEDITERRÁN UTCÁI MELLETT A KÖRNYÉK BORAI ÉS  
A GASZTRONÓMIAI KÜLÖNLEGESSÉGEI IS ÖRÖK EMLÉKKÉ 

TESZIK A LÁTOGATÁST.

Pécs városa Magyarország délnyugati sarkában várja a mediterrán hangulatot 
keresőket, a horvát határ mentén. A város figyelemreméltó kultúrával és 
történelemmel rendelkezik. A Cella Septichora Látogatóközpont a még a római 
korban Sopianae-nek nevezett városból származó emlékeket mutatja be, többek 
között a korai keresztények sírjait, amely szintén az UNESCO világörökség része. Az 
oszmán birodalom nyomai is fellelhetők: itt láthatjuk Gázi Kászim pasa dzsámiját, 
a minaretet és a török fürdőket, a Múzeum utcán található galériák pedig Pécs 
leghíresebb festőinek – Csontváry Kosztka Tivadar posztimpresszionista és Victor 
Vasarely op-art stílusú festőművészek – műveit őrzik.

A város másik pontján a Zsolnay Kulturális Negyed látható, ott, ahol 
eredetileg a nevezetes Zsolnay-porcelángyár állt. Ma ez már egy múzeum, 
műhelykiállításokkal, a Labor nevű interaktív tudományos kiállítással, 
bábszínházzal és koncertteremmel.

A villányi bortermelés hagyománya egészen a római korig visszavezethető. A 
16. században a szerbek magukkal hozták a kadarka szőlőt és az ahhoz tartozó 
bortermelési szakismereteket. Ezután pedig már nem is volt szükség másra, mint 
hosszú, forró nyarakra: Magyarország forró déli része ugyanis mérsékelt mediterrán 
éghajlatú. A bortermelő dinasztiák generációk hosszú sorára tekintenek vissza. 
Kortyolj el egy fűszeres cabernet franc-t valamelyik borászat napsütötte teraszán!
Végiglátogathatod a pincéket és présházakat, megkóstolhatod a kreatív 
gasztronómiai alkotásokat, és borterápiás kezelést is kipróbálhatsz a 
legigényesebb gyógyfürdőkben. Nincs messze Harkány sem, amely gyógyvizeiről 
ismert: immár 200 éve enyhíti a betegek reumás tüneteit.

Az Orfűi-tavaknál aktívabb kikapcsolódást is találhatsz, ráadásul a látvány is 
párját ritkítja, a Mecsek hegységben pedig remek túrázási lehetőségek adódnak.
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SOPRON 
ÉS KÖRNYÉKE

Az ország északnyugati sarkában elhelyezkedő Sopron az év minden részében 
tökéletes úti cél a család számára. A város Magyarország egyik legvonzóbb 
turisztikai célpontja, ám a műemlékekben és építészeti remekekben gazdag 
belváros családbarát programlehetőségekben is bővelkedik.

Sopron és a Fertő-táj bicikliútvonalaival, vízitúrázási lehetőségeivel, egyedi 
hangulatával és komplex programkínálatával az aktív pihenés és a meghitt 
elvonulások kedvelőit egyaránt kiszolgálja.

A Lövérek kalandparkja és Boszorkány tanösvénye a kicsik számára is 
lebilincselő program, a környék legtündéribb rendezvénye, a Soproni 
Tündérfesztivál pedig minden évben júniusban várja látogatóit.

A családias hangulatú kikapcsolódás remek kiegészítője lehet pár nap 
élményfürdőzés Bükfürdőn vagy pihenés a csodaszép Hegykőn. Nagyobb 
lélegzetvételű, kerékpárral vagy hajóval megtett családi túra részeként 
megismerkedhetnek a világörökség részét képező Fertő tó élővilágával. 

A nosztalgia szerelmesei régi korok titkaiba tekinthetnek be fertődi és 
nagycenki kirándulásuk során, ahol a főúri kastélyok ódon világából nosztalgia-
kisvasúttal érkezhetnek vissza a valóságba.

Töltődj fel szeretteiddel a térség fürdőiben, kiránduljatok nagyokat, majd 
kóstoljatok bele a környék kulináris különlegességeibe a soproni borvidéken!

SOPRON-FERTŐ 

Soproni látkép
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Pozsony 450 km
4 óra 30 perc

Varsó 590 km
8 óra

Zágráb 600 km
6 óra

Prága 780 km
7 óra 40 perc

Budapest 230 km
2 óra 30 perc

Bécs 480 km
6 óra

Belgrád 600 km
5 óra 45 perc

Ljubljana 710 km
7 óra

Berlin 940 km
10 óra

Tokaj

Fő tér, Sopron

Tűztorony, Sopron

Kecske-templom, Sopron

Storno-ház, Sopron

Fabricius-ház, Sopron

Ó-Zsinagóga, Sopron

Károly-magaslati kilátó, Sopron

Esterházy-kastély, Fertőd

Széchenyi-kastély, Nagycenk

Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház

Páneurópai Piknik Emlékhely

Történelmi belváros, Sopron

Fertő-kultúrtáj

Hegykő

Sarród

Bükfürdői Termálfürdő

Soproni borvidék

Fertő-Hanság Nemzeti Park

Kőszeg óváros

Jurisics-vár, Kőszeg

Savaria római emlékek, Szombathely

Sárvári Gyógy- és Élményfürdő

Nádasdy-vár, Sárvár

Jeli Arborétum, Kám

Öntésmajor

Jáki templom

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Siófok 191 km
2 óra 38 perc

Pécs 277 km
4 óra 2 perc

Szeged 380 km
4 óra 1 perc

Debrecen 444 km
4 óra 48 perc

Győr 93 km
1 óra 24 perc

Budapest 213 km
2 óra 30 perc

Gyula 430 km
4 óra 51 perc

Tokaj 444 km
4 óra 56 perc

Sopron

16

15

8
14

9

13

11

Sopron

Bükfürdő

Szombathely

Kám

Sárvár

10

7

1 2

5

3
4

6

12

Sopron

17

18

1920

21
2223

24

Nagycenk

Fertőd

Sarród

Hegykő

25

26

Eger 353 km
4 óra 7 perc
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STORNO-HÁZ

KECSKE-TEMPLOM 

TŰZTORONY

ESTERHÁZY-KASTÉLY

BAKANCSLISTA
HA CSAK EGY NAPOD VAN A TÉRSÉGBEN

SOPRONI SÉTA
 

SOPRON ÓVÁROSÁBAN MINDENT MEGNÉZHETSZ EGY 
SÉTA ALATT, KEZDD A FŐ TÉREN A STORNO-HÁZZAL 

ÉS A KECSKE-TEMPLOMMAL!

A Storno-ház Sopron egyik legszebb épülete, egy palotaszerű barokk sarokház, 
ahol a város 17-20. századi történetével ismerkedhetsz meg. A Kecske-
templom múltja nagyon régre nyúlik vissza, 1280-as iratban említik először. 
Bejárata felett a templom jótevőjére utaló kecskés címer látható.

A város jelképe a Tűztorony – a római kori városfalak megnézése után irány a 
torony teteje, ahonnan lélegzetelállító látkép tárul elénk: Sopron, a Fertő tó és a 
szomszédos Ausztria lábaink előtt hever. 

A Kékfrankos fővárosában járva ne feledkezzünk meg a soproni borról – már 
Napóleon katonái is kékfrankért vásárolták meg ezt a poncichterektől. A 
Fertő tó környéki hegyoldalak, lankák valamint a Soproni-hegység különleges 
karaktert adnak az itteni boroknak.

Fertődön, az Esterházy-kastélyban, a „Magyar Versailles”-ban muzsika, pompa 
jellemezte az életet, Joseph Haydn két évtizedig alkotott itt. Mindenképpen 
érdemes útba ejteni.

Kecske-templom
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KÓCSAGVÁR

ÖNTÉSMAJOR

LÁSZLÓMAJOR

FERTŐRÁKOSI KŐFEJTŐ

BARLANGSZÍNHÁZ

BAKANCSLISTA
HA KÉT NAPOD VAN A TÉRSÉGBEN

IRÁNY A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK!

Kezdd a túrát a sarródi Kócsagvárban, mely nevét a helyi madárvilág egyik 
képviselőjéről, a nagy kócsagról kapta. Az egykori mocsár- és lápvilág 
maradványainak megőrzéséről, a Hanság élővilágáról szóló kiállítást a 
Kapuvártól 7 kilométerre fekvő kis településen, Öntésmajorban nézhetjük meg. 
Sarródon, Lászlómajorban, az Esterházyak egykori majorsági központjában a 
falusi életet bemutató látványgazdaságba nyerhetünk bepillantást. 

A Fertőrákosi Kőfejtő köveit már a római korban is használták: Sopron, Bécs 
számos épületét, lakóházait, templomait, palotáit építették ebből. A kőfejtő 
barlangbelsőjében egy őslénytani bemutató vár, életnagyságú ősbálnákkal, 
cápákkal, delfinekkel és megismerkedhetünk a különböző mészkőfajtákkal is.
 
Az itt lévő Barlangszínház különleges atmoszférájú, a rendezvények hátterét 
az évezredes képződmények adják. Végezetül sétáljunk egyet, gyönyörű a 
kilátás a Fertő tóra és a Páneurópai Piknik helyszínére!

Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház
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BAKANCSLISTA
HA HÁROM NAPOD VAN A TÉRSÉGBEN

KIRÁNDULJ ÉS FÜRDŐZZ A KÖRNYÉKEN!

Sopron, Fertőd és a Fertő-Hanság Nemzeti Park után folytasd tovább a 
kirándulást Nagycenkre, a Széchenyi család egykori kastélyába. 

Széchényi Ferenc 1783-ban költözött a kastélyba, és tette Nagycenket a család 
uradalmának központjává, ahol több tízezer darabos gyűjteményeit (kéziratok, 
könyvek, érmék, metszetek, térképek stb.) is elhelyezte. Széchenyi István, a 
„legnagyobb magyar” örökölte ezt a kastélyt, ahol már a külföldi utazásai során 
megismert technikai vívmányokat, újításokat alkalmazta, például fürdőszoba 
és gázvilágítás is került a kastélyba. 

A nagycenki kastély után irány a bükfürdői gyógyfürdő! Itt a gyógyvíz 1282 m 
mélyről, 4 kúton keresztül tör a felszínre, és bizonyítottan segít a mozgásszervi 
és nőgyógyászati betegségek kezelésében, vagy megelőzésében. 

De nemcsak a gyógyvíz miatt érdemes idejönni: a sport, az aktív pihenés, 
strandolás kedvelőit  3 szinten 1400 m2-en kinti, benti élmény- és merülőmedencék, 
csúszdák, Kneipp-medence, jacuzzi, szaunavilág és különböző masszázsok várják. 

NAGYCENK

BÜKFÜRDŐ

Széchenyi-kastély, Nagycenk
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KŐSZEG

SAVARIA MÚZEUM 

SÁRVÁRI GYÓGY- ÉS 
ÉLMÉNYFÜRDŐ

NÁDASDY-VÁR

JELI ARBORÉTUM

BAKANCSLISTA
HA NÉGY NAPOD VAN A TÉRSÉGBEN

FEDEZD FEL A KÖRNYÉK CSODÁIT!

Induljunk ma el Kőszeg felé! A csendes óváros rengeteg szépséget rejt: 
jellegzetes utcája a Várkör, itt húzódott egykor a város védelmére létrehozott 
árokrendszer. A Jurisics-vár pedig a fő védelmi erősség volt a török ostromával 
szemben, nevét is leghíresebb védőjéről kapta.

Szombathelyre is érdemes ellátogatni, a Savaria Múzeum kőtárában nézzük 
meg a római leletek gyűjteményét, Capitoliumi triász szobortorzók, fogadalmi 
oltárok, pogány és ókeresztény sírkövek találhatók itt. 

A Sárvári Gyógy- és Élményfürdő medencéiben a fürdőzést és pihenést 
élvezhetjük, a strand részen pedig megannyi csúszda és medence vár 
bennünket.

Sárváron menjünk el a Nádasdy-várba, a kastély mennyezeti csatakép sorozata 
a hazai barokk művészet legnagyobb szabású történeti falképsorozata. 

Sétáljunk a Jeli Arborétumban: a botanikus kertben kikapcsolódhatunk, 
akár a rododendron virágzáskor érkezünk, akár a 10 méter magasságban lévő 
sétányról nézzük a Sziklás-hegységben honos fenyőritkaságokat. Jeli Arborétum, Kám
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A FERTŐ-HANSÁG  
NEMZETI PARK CSODÁI 

A Fertő–Hanság Nemzeti Park számos természeti attrakciójával tökéletes 
kirándulóhely. Érdemes korán indulni, hiszen a reggeli fényben fürdő nádasok 
pazar látványt nyújtanak a Fertő zegzugos csatornáin. Védett parkok, 
botanikus kertek, lápok, szikesek, kunhalmok és földvárak váltják egymást 
ezen a sokszínű vidéken.

A rejtőzködőbb vízi madarak és emlősök megfigyelésére hajnali madárlesre 
indulhatunk kenuval, de akár elektromos meghajtású szolárhajó fedélzetéről 
is kémlelhetjük a tájat és az élővilágot. Keljünk útra a Fertő–Hanság Nemzeti 
Park Igazgatóság központjából, a Kócsagvárból, mely a helyi madárvilág 
egyik jellegzetes képviselőjéről, a nagy kócsagról kapta a nevét. Az organikus 
építészeti stílusjegyeket magán viselő központ hazánk egyik legnagyobb 
nádfedeles épülete.

Folytassuk túránkat a Lászlómajorban, az Esterházyak egykori gazdasági 
központjában. A mintegy 150 éve kialakított majorság 2012 nyara óta megújult 
funkciókkal, az itteni tájegységekre jellemző, régi magyar mesterségeket 
ismertető interaktív kiállítással várja az ide látogatókat, felnőtt- és 
gyermekcsoportokat.Fertő-Hanság Nemzeti Park
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FŐÚRI KASTÉLYOK  
A KÖRNYÉKEN 

A „magyar Versailles-ként” is emlegetett fertődi Esterházy-kastély a 18. század 
végi Magyarország egyik fő kulturális központja volt. A rezidencia, ahol egykor 
Joseph Haydn udvari zeneszerzőként szolgált, ma komoly- és könnyűzenei 
koncerteknek is otthont ad. Lépj be a Marionettszínház falai közé, ahol egykor 
a díszpáholyban Mária Terézia hallgatta a számára komponált műveket, a 
zenekari árokban pedig maga Haydn vezényelte a zenészeket. 

A kastély impozáns lakosztályai önmagukban is lenyűgözőek, de a látogatók 
színháztörténeti túrával is gazdagíthatják az itt szerzett élményeiket. Sőt, 
akár virtuális sétát is tehetnek a 18. századi Eszterházán egy különleges, 
körpanorámás vetítésnek köszönhetően.

A korai klasszicista nagycenki Széchenyi-kastély adott otthont a legnagyobb 
magyarnak, Széchenyi Istvánnak és családjának generációkon át. A kastély 
1973-as rekonstrukciója után nyitott meg Magyarország legnagyobb 
alapterületű emlékmúzeuma és családi mauzóleuma, mely a család történetét 
és Széchenyi István életét mutatja be. A kertben található Európa egyik 
legszebb, 2,6 kilométer hosszú hársfasora, melyet Széchenyi Antal és felesége 
ültetett 1754-ben. A kastély látogatását követően az időutazást a közeli, 
századfordulós hangulatú Széchenyi Múzeumvasúton folytathatjuk.

Esterházy-kastély, Fertőd
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NE HAGYD KI,  
HA A KÖRNYÉKEN JÁRSZ!

A kékfrankos fővárosában a borkészítésnek nagy hagyománya van, hiszen az 
itt élőknek évszázadokig  a szőlő, a  bor jelentette a megélhetést.  A legenda 
szerint Napóleon katonáinak a soproni  poncichter gazdák csak az értékesebb 
kékfrankért kínálták boraikat.  Itt ma is minden soproni borász  készít 
kékfrankost, emellett a borvidék fő fehér szőlőfajtája a zöldveltelini, amely 
valószínűleg a szomszédos Ausztriából került hozzánk. 

A csülkös bableves és a babsterc pedig két olyan étel, amit itt meg kell 
kóstolnotok! A jó sok csülökkel és a rengeteg zöldséggel készült bableves nem 
is leves, hanem inkább főétel, nagyanyáink mellé már csak egy süteményt 
sütöttek.  A babsterc pedig a poncichter családok kedvenc étele volt – ők azok 
a szőlősgazdák voltak, akik a szőlőtőkéik között babot termeltek.  A bab nem 
árnyékolta be a szőlőt, nem zavarta a szüretet, és adót sem kellett utána fizetni. 
A gazdagabb poncichter családok régen pörkölthez fogyasztották, de tejföllel, 
uborkasalátával vagy akár édesen, lekvárral is készítették. 
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KEDVENC FOTÓINK 
A KÖRNYÉKRŐL
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GYŐR- 
PANNONHALMA 

GYŐR-PANNONHALMA 

A Nyugat-Dunántúlon elterülő Győr-Szigetköz-Pannonhalma háromszög 
különleges kalandokat ígér, ha igazán tartalmas kikapcsolódásra vágyunk. 
Magyarország műemlékekben harmadik leggazdagabb városa négy folyó, a 
Mosoni-Duna, a Rába, a Rábca és a Marcal találkozásánál, a magyar-szlovák 
határ közelében kínál innovatív családi élményeket és kulturális feltöltődést 
minden korosztálynak. Hazánk történelmi-kulturális örökségének tárgyi 
emlékeivel vár Pannonhalma, melynek monostora 1996 óta a Világörökség 
része. Az ezer éve fennálló Pannonhalmi Főapátságban nemcsak testileg és 
lelkileg töltődhet fel az utazó, hanem kivételes gasztronómiai élményekben 
is részesülhet Pannónia szent hegyén. Ha testmozgásra vágynál, a vizek és a 
természet szerelmesei számára kihagyhatatlan úti cél a Szigetköz, mely több 
száz kilométernyi vízi úttal és Duna menti kerékpárúttal biztosítja a terepet az 
aktív pihenéshez.

Pannonhalmi Főapátság
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Pozsony 450 km
4 óra 30 perc

Varsó 590 km
8 óra

Zágráb 600 km
6 óra

Prága 780 km
7 óra 40 perc

Budapest 230 km
2 óra 30 perc

Bécs 480 km
6 óra

Belgrád 600 km
5 óra 45 perc

Ljubljana 710 km
7 óra

Berlin 940 km
10 óra

Tokaj

Audi Hungaria Látogatói 

Központ, Győr

Bencés épületegyüttes, 

Széchényi Patikamúzeum, Győr

Győri Kékfestő Műhely belvárosi 

üzlete

Kovács Margit Állandó Kiállítás, 

Kreszta-ház, Győr

Nagyboldogasszony-székes-

egyház, Győr

Széchenyi tér, Győr

Szent László Látogatóközpont, 

Káptalandomb, Győr

Mobilis Interaktív Kiállítási 

Központ, Győr

Rába Quelle Gyógy, Termál-és 

Élményfürdő, Győr

Xantus János Állatkert, Győr

Püspökvár, Győr

Zsinagóga, Győr

Esterházy-palota, Győr

Csornai Premontrei Apátsági 

Látogatóközpont

Csornai Termálfürdő

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Budapest 121 km
1 óra 23 perc

Pécs 246 km
3 óra 25 perc

Szeged 288 km
2 óra 54 perc

Tokaj 351 km
3 óra 52 perc

Sopron 93 km
1 óra 24 perc

Siófok 122 km
1 óra 54 perc

Gyula 338 km
3 óra 44 perc

Debrecen 352 km
3 óra 44 perc

Győr

28

23

22

21

27

26

25

15

17

19

18
20

16

14

6

3

1

4
2 5

8

10

9

7

FUTURA Interaktív Természet-

tudományi Élményközpont, 

Mosonmagyaróvár

Vár, Mosonmagyaróvár

Szigetköz Kalandpark, 

Mosonmagyaróvár

Flexum-Termal Gyógyfürdő, 

Mosonmagyaróvár

Hansági Múzeum, 

Mosonmagyaróvár

Hefter Üveggaléria és Stúdió, 

Pannonhalma

Pannonhalmi Apátsági Múzeum  

és Galéria

Boldog Mór-kilátó és Lombkorona 

tanösvény, Pannonhalma

Pannonhalmi Bencés Főapátság

Lébényi Szent Jakab templom

Lipóti Termál- és Élményfürdő, 

Kemping

Sarlós Boldogasszony-kápolna, 

Márakálnok

Nyúli-szurdik

Szigetköz

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Győr

Győr

Nyúl

Pannonhalma

Mosonmagyaróvár

Lébény

Lipót

Csorna

24

12

11

13
29

Eger 261 km
3 óra 1 pec
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ZICHY PALOTA

ESTERHÁZY PALOTA

PÜSPÖKVÁR

PÜSPÖKI PALOTA

GYŐRI BAZILIKA

RÁBA QUELLE

BAKANCSLISTA
HA CSAK EGY NAPOD VAN A KÖRNYÉKEN

FEDEZD FEL A BAROKK BELVÁROST!

A hangulatos győri utcák, terek, a házakon lévő régi cégérek, szűk sikátorok 
visszarepítenek bennünket az időben, az épületek, múzeumok, templomok,  
az Esterházy-palota mind rengeteg kincset rejtenek. 

Sétáljunk tovább a Püspökvárhoz és a püspöki palotához, mely a 
legteljesebben megmaradt középkori püspöki rezidencia Magyarországon.  
Az épület – az újkor első két századát leszámítva – püspöki lakóhelyként szolgált 
egykor és szolgál ma is, a Szent Korona is többször megfordult itt.

A győri Bazilikát Szent István uralkodása alatt alapították, a magyar korona 
mellett a legfontosabb egyházi relikviánk, a Szent László-herma itt található.

Győr a folyók városa, a Mosoni-Duna, a Rába, a Rábca és a Marcal is itt 
kanyarog. Sétáljunk el a Mosoni-Duna és a Rába találkozásánál lévő félszigetre 
a Rába Quelle élményfürdőbe, ahol csúszdák, élménymedencék, szaunák, 
gyógyvizes medencék várnak ránk és csodálatos kilátás Győr történelmi 
belvárosára.

Püspökvár, Győr
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MOBILIS INTERAKTÍV 
KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT

AUDI HUNGARIA 
LÁTOGATÓKÖZPONT

BAKANCSLISTA
HA KÉT NAPOD VAN A KÖRNYÉKEN

INTERAKTÍV FELFEDEZŐ KÖRÚT

A TÖRTÉNELMI EMLÉKEK MEGNÉZÉSE UTÁN ÉRDEMES 
FELFEDEZNI KÉT OLYAN HELYET, AMI A MODERN 

IDŐKHÖZ KÖTŐDIK. 

A Mobilis Interaktív Kiállítási Központban 70 különböző eszközt lehet 
kipróbálni, a szélcsatornától a tükörlabirintuson át az áramvonalas karosszériáig. 
A kiállítótérben a 3D nyomtatásé, a kiterjesztett és virtuális világé, a robotikáé, 
az okos otthon eszközeié, az animációk készítéséé és a humanoidoké a főszerep. 
Kísérleti bemutatókat is tartanak ebben a digitális élményközpontban, melyek 
megszerettetik velünk a mérnöki- és természettudományokat.

Az Audi Hungaria Látogatóközpontban bepillantást nyerhetünk a járműgyár 
prés- karosszéria- és összeszerelő üzemébe és a motorgyártás folyamatába, 
sőt azt is megtudhatjuk, hogy hány alkatrészből épül fel egy V6 TDI motor. 
Precizitás és technológia tökéletes összjátékát láthatjuk – itt a szemünk előtt 
válik menetkész autóvá egy karosszéria, hiszen több mint 600 robot hegeszti 
össze a karosszériaelemeket.

Mobilis Interaktív Kiállítási Központ, Győr
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GYŐRI ZSINAGÓGA

PANNONHALMI FŐAPÁTSÁGBAKANCSLISTA
HA HÁROM NAPOD VAN A KÖRNYÉKEN

A GYŐRI ZSINAGÓGA ÉS PANNONHALMA ÖRÖKSÉGE

Ha több napod van a városra, akkor a győri Zsinagóga sokszög épülete 
igazi különlegesség lesz. Hosszú ideig mintaként is szolgált más városok 
zsinagógáinak építéséhez, nagy befogadóképessége és nagyvárosi 
környezetbe való illeszkedése miatt. Ma gyakran ad otthont koncerteknek, 
előadásoknak.

Győrből egy fél óra alatt Pannonhalmára érünk, ahol a Világörökség részét 
képező Pannonhalmi Főapátságba vezet az utunk. Az ezeréves monostor 
épületei különböző korok üzenetét őrzik, és az itt élő szerzetesközösség a mai 
napig eredeti rendeltetésének megfelelően használja a fennmaradt tárgyi 
eszközöket. 

Az apátság látogatható részei a templom, altemplom, a kerengő és a könyvtár – 
ahol az első magyar nyelvű emléket, a tihanyi apátság alapító iratát is őrzik. A 
főapátság mellett található a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, egy páratlan 
gazdagságú gyógynövénykert és arborétum, valamint egy színvonalas 
pincészet és étterem.

Pannonhalmi Főapátság
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FUTURA INTERAKTÍV 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 

ÉLMÉNYKÖZPONT

MOSONMAGYARÓVÁRI 
TERMÁLFÜRDŐ

SZIGETKÖZ

BAKANCSLISTA
HA NÉGY NAPOD VAN A KÖRNYÉKEN

IRÁNY A SZIGETKÖZ ÉS FŐVÁROSA, 
MOSONMAGYARÓVÁR!

Kezdjük a napot a Futura Interaktív Természettudományi Élményközpontban, 
amely egy 300 éves műemlék magtárban kapott helyet. Magyarország 
legnagyobb tudományos játszóházában a négy őselem titkait – víz, föld, levegő 
és a tűz – fedezhetjük fel, planetáriumi előadások, kísérleti bemutatók mellett.

A mosonmagyaróvári termálfürdő tíz különböző hőfokú medencéjében 
garantáltan megtalálod a neked valót. Termálvizét Európa 5 leghatásosabb 
gyógyvize közé sorolják és mindeközben zöldövezetben, természetes folyóvizek 
közelségében lehetünk, friss levegőn. 

Ha már a Kisalföld közepén, a Szigetközben járunk, a Duna és a Mosoni-Duna 
által határolt területen –  amely Magyarország legnagyobb szigete a maga 375 
km2 területével – akkor irány a természet! 

A Szigetköz, a „Duna ajándéka” igen gazdag növény-és állatvilágát vízi túrákon 
kajakkal, kenuval fedezhetjük fel. 

Szigetközi látkép
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NE HAGYD KI,  
HA GYŐR KÖRNYÉKÉN 

JÁRSZ!

Ha Pannonhalmán járunk, érdemes megkóstolni az Apátság borait! A rajnai 
rizling a borvidék. Pannónia szőlőskertjének tradicionális fajtája. Az ebből 
a fajtából készült borokat a friss szőlővirágra emlékeztető illatuk és citrusos 
ízjegyeik igazi nyári favorittá teszik.

Ha a vörös felé kacsingatunk, a pinot noir a jó választás: három dűlőben 
termesztenek négy burgundi klónt és a változatos talaj, a páratlan klíma 
adottságának köszönhetően egy igazi remekmű lesz belőle.

A hal elúszik, a nyúl elszalad, de nem itt a Szigetközben! Kóstoljuk meg a 
Szigetköz specialitását, az ecetes halat vagy a vadasan elkészített nyulat.

Az ecetes hal az ősök leleményességét mutatja a tartósítás terén: a hal így több 
napig eláll, a szálkák 3 nap után egyszerűen felszívódnak, arról nem beszélve, 
hogy milyen finom lesz.

A nyúl a zöldségekkel szintén ecetes páclébe kerül két napig, majd kisütik és a 
zöldséges mártással együtt egy igazi csemegeként kerül az asztalra.
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KEDVENC FOTÓINK 
A KÖRNYÉKRŐL
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PÉCS-VILLÁNY 
PÉCS-VILLÁNY 

Pécs és környéke az ország délnyugati részén, a horvát határ közelében terül 
el. A domborzatában is változatos területen hatalmas, egybefüggő erdőségek 
és síkságok is megtalálhatók. Az éghajlatban érzékelhető a mediterrán hatás, 
amely télen-nyáron hívogatóvá teszi a vidéket.

Pécs tökéletes helyszín arra, hogy történelmi korokon átívelő sétákat tegyetek 
a varázslatos hangulatú utcákon, és megtekintsétek a világörökség részét 
képező kultúrtörténeti kincseket. Pécs többek között kulturális értékeinek 
és programjainak köszönhetően 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa címet 
kapott. A környék emellett számos egyéb látnivalóban is bővelkedik: prémium 
élmények várják a borok szerelmeseit délen, a Villányi borvidék napos tájain, 
ahol 2100 hektáron termesztik a szőlőt, és aktívan munkálkodnak a magyar 
borászat továbbfejlesztésén. Harkány pedig ideális  célpont lehet a  gyógyulni 
vágyók számára, hiszen fürdője Közép-Európa egyik leghíresebb fürdőhelye.

Pécs főtere
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Pozsony 450 km
4 óra 30 perc

Varsó 590 km
8 óra

Zágráb 600 km
6 óra

Prága 780 km
7 óra 40 perc

Budapest 230 km
2 óra 30 perc

Bécs 480 km
6 óra

Belgrád 600 km
5 óra 45 perc

Ljubljana 710 km
7 óra

Berlin 940 km
10 óra

Tokaj

Cella Septichora 

Látogatóközpont, Pécs

„Múzeum utca”, Pécs

Csontváry Múzeum, Pécs

Siklósi vár 

Siklósi fürdő

Villánykövesdi pincefalu 

Harkányfürdő, Harkány 

Magyarhertelendi fürdő 

Villány-Siklósi Borút

Orfűi-tó

Szigetvári vár

Máriagyűdi kegyhely

Mohács

Pécsváradi vár

Zengővárkony

Óbánya

Mecseknádasd

Vasarely Múzeum, Pécs

Abaligeti Cseppkőbarlang 

(gyógybarlang)

Mecseki túraútvonalak

Nagyharsányi Szoborpark

TV torony, Pécs

Kodály Központ, Pécs

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Szeged 189 km
2 óra 23 perc

Győr 246 km
3 óra 25 perc

Gyula 307 km
3 óra 50 perc

Tokaj 444 km
4 óra 35 perc

Siófok 115 km
1 óra 50 perc

Budapest 210 km
2 óra 15 perc

Eger 353 km
3 óra 44 perc

Debrecen 445 km
4 óra 25 perc

Pécs

9

10

11

12

13

15

14

16

17

18

19

2021

22

Ókeresztény Mauzóleum, Pécs 

Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs

Gázi Kászim pasa dzsámija, Pécs 

Pécsi Székesegyház

Pécsi Állatkert 

1.

2.

3.

4.

5.

Pécs

Pécs
Szigetvár

24

Orfű

Abaliget

Magyarhertelend

26

Harkány

Siklós

Máriagyűd
Villánykövesd

Nagyharsány

Mohács

27

4 2
3

6
78

1
23

28

25

Pécsvárad Mecseknádasd

Zengővárkony

5

Sopron 277 km
4 óra 2 perc
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ZSOLNAY NEGYED

ZSOLNAY MAUZÓLEUM

PÉCS FŐTERE

GÁZI KÁSZIM PASA 
DZSÁMIJA

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ

BAKANCSLISTA
HA CSAK EGY NAPOD VAN A KÖRNYÉKEN 

SÉTA A BELVÁROSBAN

Kezdjük a napunkat egy kellemes sétával, a hajdani Zsolnay Porcelánmanufaktúra 
helyén épült „mini városban”, a Zsolnay Negyedben. A művészetre éheseknek az 
m21 Galériát ajánljuk, a gyerekek pedig  a Negyed legszuperebb ismeretterjesztő 
fizikaóráján, a Varázsórán kísérletezhetnek. Később ugorjunk át a szomszédban 
levő Zsolnay Mauzóleumba is. Legyünk figyelmesek, mert a legenda szerint a 
beáramló fény felfedi Zsolnay Vilmos világhírű eozinmázának titkos receptjét!

Ezután irány Pécs főtere. Pihenésként válasszunk egyet a Széchenyi tér 
hangulatos kávézói közül, majd ismerkedjünk meg a város egyik ikonikus 
épületével. Aki szemfüles, az észreveheti, hogy Gázi Kászim pasa dzsámija 
kicsit ferdén áll. Ez természetes, hiszen a dzsámi Mekka felé fordul! Andalogjunk 
a Székesegyház fele, útközben pedig tegyünk mi is lakatot az ország első 
lakatfalálra. A Dóm térre érve végül csodáljuk meg Pécs négytornyú jelképét, 
a Székesegyházat. Méltó zárása lesz napunknak, ha szervezett túra keretében 
még a toronykilátóba is felmászunk! 

Pécsi Székesegyház
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CSONTVÁRY MÚZEUM

CELLA SEPTICHORA 
LÁTOGATÓKÖZPONT

BAKANCSLISTA
HA KÉT NAPOD VAN A KÖRNYÉKEN

FEDEZD FEL PÉCS MŰVÉSZETI ÉRTÉKEIT!

Ha engedtünk Pécs vonzerejének, és úgy döntöttünk: eltöltünk itt még egy 
napot, érdemes minden egyes pillanatát kiélvezni! A Kultúra Fővárosában 
céltalanul kalandozni is megéri, főleg ha tudja az ember, hogy „mit kell nézni”. 
Pécs csak úgy hemzseg a Bauhaus épületektől, de nem csak az építészetben 
kiemelkedő a megyeszékhely. Számos páratlan művész is pécsi születésű volt, 
például Csontváry Kosztka Tivadar. Akár kedveljük a festészetet, akár nem, az 
ország egyik legnépszerűbb festőjének képei bárkit ámulatba ejtenek. 

Miután eleget csodáltuk a Janus Pannonius utcai Csontváry Múzeum 
Magányos cédrusát, ugorjunk fejest az op-art és az analitikus-geometria 
világába. Igen, Victor Vasarely, vagyis Vásárhelyi Győző is pécsi volt! A világhírű 
„Zebrák” a Káptalan utcában állomásoznak, ahol múzeumjárás után érdemes 
egy kicsit elidőznünk. Egy belső udvarral odébb, a Schaár „Utcában” sok 
helyi mondja ki a boldogító igent, nem messze pedig a Cella Septichora 
Látogatóközpont vár minket a nap zárásaként. 

Csontváry Múzeum, Pécs
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ABALIGETI 
CSEPPKŐBARLANG

ORFŰI MALOMMÚZEUM

SIKLÓSI VÁR

BAKANCSLISTA
HA HÁROM NAPOD VAN A KÖRNYÉKEN

EGY NAP A TÚRÁZÁSÉ!

Ha két napja barangolunk az ország egyik legszebb városában, érdemes 
kitekintenünk, hiszen a környék is ezer kincset rejt. Ha pakoltunk túracipőt, 
a legjobb, amit tehetünk, ha nyakunkba vesszük az erdőt! A Rockenbauer Pál 
Dél-dunántúli Kéktúra keresztülszeli a Mecseket, megmutatva a baranyai 
természet legszebb látnivalóit. Akár gyalogosan, akár kétkeréken kalandozunk, 
az Abaligeti Cseppkőbarlang mindenképp legyen úti cél. A közel félezer méter 
hosszú patakos gyógybarlang a környék egyik legizgalmasabb látványossága. 

A barlangi sötétség utáni felmelegedésre a legjobb hely a Pécsi-tó, mely 
csak nevében pécsi, helyileg Orfűn található. Az ország egyik legszuperebb 
fesztiváljának, a Fishing on Orfűnek is otthont adó környék az év többi részében 
rendkívül csöndes és nyugodt, tökéletes a feltöltődésre. Ha frissen sült kenyér 
illatát érezzük, az csakis az Orfűi Malommúzeumból jöhet. Ha már itt vagyunk, 
nézzük meg, hogyan működnek a malmok. Felfedezésünket a Siklósi várban 
folytassuk, majd a vár szomszédságában nyugodt vacsorával nyugtázzuk a 
napot.  

Siklósi vár
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HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐ

NAGYHARSÁNYI 
SZOBORPARK

MÁRIAGYŰDI KEGYTEMPLOM

KODÁLY KÖZPONT

MISINA-TETŐ

BAKANCSLISTA
HA NÉGY NAPOD VAN A KÖRNYÉKEN

PLUSZ EGY NAP A TELJES FELTÖLTŐDÉSHEZ 

Páratlan hangverseny, állatsimogatás, egész napos wellness vagy kirándulás? 
Segítünk! A Harkányi Gyógyfürdőben nemcsak ázni tudunk a jótékony vízben, 
de a csúszdaparkjuk is szenzációs, valamint havi rendszerességgel szerveznek 
családi élményprogramot is. Ha inkább kirándulnánk, a Nagyharsányi 
Szoborpark a legjobb választás. A fiatal szobrászok nyitott „műterme” egyedi 
alkotásokat őriz, a parkot övező sziklafal peremén pedig panoráma sétány 
húzódik. 

Ha visszaindulnánk Pécsre, Máriagyűdön tegyünk egy kitérőt. A 
Kegytemplomban álló Mária-szoborhoz ugyanis csodás gyógyulások és 
jelenések fűződnek. Miközben autózunk, böngésszük át a Kodály Központ 
kínálatát, és hallgassuk meg a régió legtisztább dallamait egy koncert vagy 
hangverseny keretében. Négynapos feltöltődésünk utolsó állomásaként 
látogassunk el a Misina-tetőre, ahol a 197 méter magas pécsi tévétorony 
magasodik a város fölé. A panoráma feledhetetlen! 

Pécsi tévétorony, Misina-tető
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A HAVIHEGYI  
MANDULAFA

A Havihegyi kápolna tőszomszédságában álló 135 éves, hat méter magas 
mandulafa nagy népszerűségnek örvend a helyiek körében. 2019-ben 
benevezték az Év Európai Fája versenyen, melyet nagy fölénnyel nyert meg, 
tizennégy nemzet fáját utasította maga mögé. A ma már ikonikusnak számító 
fát huszadik század eleji források említik először:  “Árnyékot nyújt az arra 
járóknak, ősszel pedig meghozza a fáradozás gyümölcsét” - írták róla akkoriban.
Mandulafákat már a rómaiak is ültethettek az egykori Sopianae-ban, 
igazán híressé csak a török hódoltság alatt vált a pécsi mandulatermesztés. 
Janus Pannonius pécsi püspök híres verse (az egyik első a magyar költészet 
történetében!) óta pedig a műveltség sajátos szimbóluma is a mandulavirágzás 
a városban. 

A csavarodott törzsű, Év fája győztes mandulafa azonban nem egyedüli a 
hegytetőn, hiszen a kápolna közelében akad még néhány koros társa, amik 
nagy népszerűségnek örvendenek tavasszal a hegyre sétálók körében.

Zsolnay Vilmos neve máig fogalom Pécsett, ahogy az általa alapított gyár is. Az 
eredetileg festőművésznek készülő Zsolnay nevéhez fűződik a porcelánfajansz 
feltalálása, de a jellegzetes eozinmintázat is az ő kutatásainak eredménye. 
Műveivel sorra aratta a sikereket, a párizsi világkiállításról 1878-ban például 
elhozta a nagydíjat. A 19. század második fele kiemelkedő iparosokat adott 
Pécsnek (a pezsgős Littke családot, a kesztyűs Hamerli családot stb.), de 
Zsolnay Vilmos az, akinek neve máig legjobban kötődik a városhoz.

Havihegyi kápolna
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NE HAGYD KI,  
HA PÉCS KÖRNYÉKEN 

JÁRSZ!

A borkedvelők számára ez a régió nem merülhet ki „csupán” városnézésben. A 
Villányi borvidék egyik legújabb dobása a REDy, mely nemcsak egy nagyszerű, 
könnyedebb társasági bor, de különleges összefogás is! A térség első közösségi 
bisztróborát 9 pincészetben készítik azonos márkanévvel. Míg a REDy-nek nem 
titkolt szándéka, hogy az Y-generáció fiataljait szólítsa meg, addig a borban 
komolyabb elmélyülést keresőknek inkább a villányi franc-t ajánljuk. Ez a 
borfajta ugyanis nagy hagyományokkal rendelkezik a térségben. 

Hazánkban Pécs környékén található meg a legnagyobb számban a 
medvehagyma. A gyógynövényt mennyei mannaként ünneplik a vidéken, jeles 
események, fesztiválok fonódtak össze az évek során a zamatos levélkékkel. 
Éppen ezért a megye étlapjairól sem hiányozhat híres-neves medvehagyma 
krémleves. És ha már itt vagyunk a „sváb Törökországban”, tegyünk egy kitérőt 
a sváb gasztronómiában is. A dunai svábok kedvenc ételét, a sufnudlit mákkal 
és szilvalekvárral, számos helyen elkészítik nekünk Pécsen. 
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@MAGYARORSZAG

KEDVENC FOTÓINK 
A KÖRNYÉKRŐL
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