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FOLLY ARBORÉTUM
Badacsonytomaj (Badacsonyörs)
A Badacsonyörsi hegyoldalban megbújó Folly Arborétumhoz érdemes 
felkapaszkodni, ugyanis a kilátás valóban bámulatos és lenyűgöző. 
Erősen ajánlott megismerkedni az örökzöld kert rejtett kincseivel!
Különleges atmoszféra, varázslatos balatoni panoráma és százéves 
cédrusok illata várja azokat a látogatókat, akik betérnek a Balaton 
édenkertjébe. Az itt található izgalmas gyalogösvény, árnyékos ját-
szópark, egyedi kilátó, étterem és borterasz sokszínű élményt kínál 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
A Folly-család több mint száz éve gondozza az arborétumot, ápolja  a 
nyitvatermők 130 faját, fenyőket, ciprusokat és cédrusokat. A hatalmas 
örökzöldek között sétálva a stresszfaktor garantáltan  nullára csökken.
A meredek hegyoldalban egyre magasabbra mászva kilátó várja a 
látogatókat, innen élvezhető az egyik legszebb balatoni panoráma. 
Az arborétumi túra után érdemes a zöld ezer árnyalata között visz-
szaereszkedni a fogadóépület teraszára, ahol a család kiváló borai 
kóstolhatók meg.

BRINGAKÖR

Közép-Európa legnagyobb tava nem csupán a nyári vízi élményekről 
és a strandolásról szólhat, hanem a vízparttól kicsit távolabbi termé-
szeti és kulturális kincsek megismeréséről, valamint a kellemesen 
fárasztó sportteljesítményről is!  A Balatoni Bringakör 210 kilométe-
res és többnyire kerékpárúton visz végig. Aki nem hozott magával 
biciklit, bérelhet is egyet a kölcsönzők valamelyikében. Sőt, akár 
csomagszállítást is igénybe vehet: van olyan szolgáltató, aki a tavat 
körbetekerők részére csomagfutár-szolgáltatást biztosít. A Balaton 
partján futó bicikliút a leghosszabb a tókerülő kerékpártúrák közül. 
Erős tempóban két nap alatt teljesíthető a táv, de nem érdemes 
sietni, hiszen mind az északi, mind pedig a déli parton kihagyhatatlan 
nevezetességek várják a tihanyi Bencés Apátságtól a balatonboglári 
Gömbkilátóig.

BALATONI HAJÓZÁS

Ha Balaton, akkor hajózás! A Balatoni Hajózási Zrt., a Balaton legré-
gebbi és legnagyobb hajózási társasága, mely több mint 175 év alatt 
a balatoni turizmus alappillérévé vált. A települések között menet-
rendszerint közlekedő hajók fedélzetén részt vehet egy kellemes 
utazáson, és eljuthat több, életre szóló élményt nyújtó Balaton parti 
attrakcióhoz is. A séta- és nosztalgiahajók fedélzetén megcsodál-
hatja a Balaton szemet gyönyörködtető világát és a part menti lát-
nivalókat egyaránt. Legyen akár egy kirándulóhely meglátogatása, 
kerékpáros túra, bulihajó, tréning vagy esküvő, a 16 kikötőből induló 
személyhajók egy napsütéses vagy éppen borongós napon is örök 
élményt nyújtanak. Az egész évben közlekedő kompokkal gyorsan 
és kényelmesen átszelheti a Balatont Tihany- és Szántódrév között! A 
BAHART megújuló hajóflottájával és szolgáltatásaival vár mindenkit, 
hiszen: az élményhez egész évben HAJÓ visz!

VESZPRÉMI VÁR
Veszprém
Veszprém a hagyomány szerint a királynék városa. Előbb Géza feje-
delem jegyajándéka Saroltnak, majd Szent Istvántól Gizella királyné 
kapja birtokul. Úgy tartják, az első királyi párnak Veszprém volt a 
legkedvesebb városa. Püspökséget is alapítottak itt, ők támogatták a 
Szent Mihály Székesegyház és a Veszprémvölgyi Görög Apácakolostor 
építését is. Itt hímezhették a koronázási palástot is. A mindenkori 
veszprémi püspök koronázta hagyományosan az ország királynéit, 
ezért a város máig leginkább a királynék városaként ismert.
A hét dombra épült város egyik magaslatán, egy 50 méter magas 
dolomitszikla-gerincre a 10-11. században kezdték építeni a várnegye-
det. A várnegyed sétálóutcája hazánk legépebben fennmaradt barokk 
utcája. Szépen felújítva várja ma is látogatóit. Az eredetileg őrtorony-
nak épült Tűztorony csaknem 50 méter magas, mára a város egyik 
jelképévé vált. Aki megmássza csigalépcsőjét, annak pazar kilátás 
lesz a jutalma.

VESZPRÉMI ÁLLATKERT
Veszprém
Ha egész napos, tartalmas kirándulást tervez, akkor irány Veszprém! 
A hangulatos belváros, a Benedek-hegy és a Séd patak után irány 
a nemrég felújított Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark! Az 
állatkertben a szavannák és őserdők hangulatát megidéző kifutókban 
csodálhatja meg a Föld egzotikus állatait. A nagy területen elnyúló, 
vadregényes park 1958 óta várja a látogatóit, az évek során folyamatos 
fejlesztéseken esett át, majd 2017-ben oroszlánházzal, tevekifutóval, 
medveházzal és számos izgalmas szórakoztatóelemmel bővült. A 
gyerekekre több korszerű játszótér is vár, az egyik legnépszerűbb 
a Kölyökdzsungel játszóház és terrárium, illetve az Afrika szavanna 
játszótér. Minden gyerek nagy kedvence a gyűrűsfarkú maki – nem 
csoda, hogy az egyik legnagyobb élmény a Maki ösvény, ahol a sza-
badon mozgó állatok között sétálhat. Az állatkert emellett dinoszau-
ruszparkkal, zoo táborral és különféle zoopedagógiai foglalkozásokkal 
is várja a látogatókat.

ZALAKAROSI FÜRDŐ
Zalakaros
Zala megye bővelkedik gyógyfürdőkben, ezek közül az egyik leghí-
resebb Zalakaroson található. A komplexum 1965-ös megnyitása óta 
folyamatosan fejlődik, hogy maximálisan kiszolgálja az idelátogatókat. 
Az 1970-es években indult be igazán az élet a 2000 méter mélyről fel-
törő, 96 Celsius-fokos gyógyvíz az évek folyamán fellendítette a város 
idegenforgalmát. Nem csoda, az Európa-szerte egyedülálló össze-
tételnek hála – a víz jódot, brómot, ként, fluort, káliumot, nátriumot, 
magnéziumot és vasat is tartalmaz – az itteni gyógyvíz a különféle 
nőgyógyászati betegségek, mozgásszervi panaszok és bőrgyógyá-
szati problémák hatékony kiegészítő kezelésére alkalmazható. De a 
létesítményben nem csak a gyógyulni vágyók találják meg a számí-
tásukat. Az élmény- és a wellnessrészleg remek kikapcsolódást ígér 
a családdal, párral érkezőknek is, a csúszdák pedig a kicsik minden 
igényét kielégítik. A nemrég megújult szaunavilágban egy 60 fős 
szauna is várja a forróság szerelmeseit.

CISZTERCI APÁTSÁG TEMPLOM 
ÉS LÁTOGATÓKÖZPONT
Zirc
Magyarország legmagasabban fekvő városa, Zirc számos izgalmas 
programmal várja a látogatókat. Itt található az ország egyik legszebb, 
barokk stílusban épült apátsága, amely jelenleg is a ciszterci szerze-
tesrend magyarországi központja. Ha a Bakony fővárosában jár, érde-
mes az idegenvezetéssel egybekötött templomlátogatást választani. 
A félórás előadás után egyedül is felfedezheti a barokk belső teret, 
amely nemcsak liturgikus eseményeknek ad otthont, hanem gyakran 
hangversenyek helyszíneként is szolgál. Ha a gyönyörű freskókat, a két 
hatalmas orgonát, illetve a szószék és a szentély faragott kóruspadjait 
is szemügyre vette, folytassa a túrát az angolkertet idéző parkban. A 
Reguly Antal Műemlékkönyvtár és a Bakonyi Természettudományi 
Múzeum rengeteg csodát rejt, a látogatóközpontban pedig az ország 
első apátsági sörmanufaktúrájának termékei, például a levendulás 
ízű nedű is megtalálható.

XANTUS JÁNOS GÖMBKILÁTÓ, 
KALANDPARK ÉS BOBPÁLYA
Balatonboglár
Aki a káprázatos panorámáért felmászik a balatonboglári Várdomb 
165 méteres csúcsára, hogy szétnézzen a Gömbkilátóból, talán nem 
is sejti, hogy ez a különleges forma egykor a magyar alumíniumipar 
nagyságát hirdette. A Gömbkilátó ma a város, sőt a Balaton egyik 
jelképévé vált, ahonnan a tóban és az északi part tanúhegyeinek 
körvonalaiban is gyönyökördhet. A 15 méter átmérőjű szerkezet 
Balatonboglárig kalandos úton jutott el, eredetileg a Budapesti 
Nemzetközi Vásáron mutatkozott be, majd a brüsszeli Világkiállításon, 
mint a „magyar Atomium”. Végül Balatonboglár Várdombjára került. 
Díszkivilágítása még az északi partról nézve is felismerhetővé teszi. 
A környékre érdemes egy teljes napra eljönni némi aktív időtöltésre, 
ugyanis a kilátó melletti élményparkban kötél- és bobpálya, íjász-
terep is található.
A Gömbkilátóba belépődíj ellenében lehet feljutni.

BALATONFENYVESI KISVASÚT
Balatonfenyves – Somogyszentpál – Csisztapuszta 
„Széles mosoly, keskeny nyomtáv” – így is jellemezhetnénk a 760 
mm nyomtávolságú gazdasági vasútvonalat, amelynek lefektetését 
1950-ben kezdték meg, majd idővel a gőzmozdonyokat felváltották a 
dízelmozdonyok. A vasútvonalnak köszönhetően ma már menetrend-
szerinti járatok közlekednek Balatonfenyves és Csisztapuszta között. 
A kisvonatok a mai napig átszelik a legendás Nagyberket, amely 
során az érdeklődők betekintést nyerhetnek az egyedi növény- és 
állatvilágba. Az utazás felejthetetlen élményt nyújt, a nyári főszezon-
ban kilátókocsival lehet utazni. A kerékpárosokra gondolva – előze-
tes bejelentkezés alapján kerékpárszállító kocsik is közlekednek, de 
akár exkluzív, hangulatos „vadászkocsi”, különkocsi és különvonat 
is rendelhető. 

BALATONFÖLDVÁRI HAJÓZÁSTÖRTÉNETI 
LÁTOGATÓKÖZPONT – KIÁLLÍTÁS ÉS KILÁTÓ
Balatonföldvár
Balatonföldváron található a Balaton legnagyobb épített kilátója, 
ahonnan a magasparttal együtt, közel 70 méteres magasságból 
lehet végignézni a Balatonon mindkét irányba, a 29 kilométerre lévő 
balatonakarattyai magaspartig és a 49 kilométerre lévő Keszthelyig. A 
teljesen egyedi, hajótestet formázó épület helyet biztosít egy állandó, 
több mint ezer négyzetméteres interaktív hajózástörténeti kiállí-
tásnak is. A kiállítás terepasztalokkal, makettekkel, filmvetítésekkel 
és szimulátorokkal mutatja be a hajózást a kezdetektől napjainkig. 
A látogatóközpont bejárata mellett, kültéren helyezték el a színész, 
Bujtor István egykori Skála nevű hajóját, ami még A Pogány Madonna 
című filmben is szerepet kapott. A hajó mellett el lehet olvasni a szí-
nészről szóló életrajzi ismertetőt, ahol élete és színészi szerepei mellett 
írnak a vitorlázáshoz való viszonyáról is. Az ismertetőből megtudhatja, 
hogy a hajó miként került Földvárra, s milyen előélettel rendelkezik.

REFORMKORI VÁROSKÖZPONT ÉS TAGORE SÉTÁNY
Balatonfüred
Közép Európa legnagyobb tava nyugodt vizével vonzza a pihenni 
vágyókat. A Balaton északi partján fekvő Balatonfüred már a 19. század 
derekán is kedvelt üdülőhelye volt a kor leghíresebb magyarjainak.
A magyar történelem egyik legszebb időszaka az 1825-től az 1848–
1849-es forradalomig tartó reformkor volt: színes bálok, vidéki kas-
télyok és lovaskocsik jellemezték. Ezt a korszakot idézi Balatonfüred 
reformkori városközpontja, ahol a macskaköves utcákon csodaszép 
épületek között sétálhat. Érdemes részt venni egy tematikus városi 
sétán, ahol mindent megtudhat a híres füredi savanyúvízről, és egyik 
legjelesebb írónk, Jókai Mór villájába is beleshet. Sőt, jó néhány izgal-
mas történetet is hallhat az egykor a társasági élet központjának 
számító Balatonfüredről. Tudta például, hogy a 19. századig az embe-
rek nem is igen fürödtek a tóban? És azt, hogy egy báró fogadásból 
átúszott Tihanyból Füredre, és közben még meg is borotválkozott?

LÓCZY-BARLANG
Balatonfüred
A Lóczy-barlang és Látogatóközpontot gyalogosan, kerékpárral és 
gépkocsival is könnyedén megközelítheti Balatonfüred központjából. 
A barlang fölé épült új, barátságos fogadóépület és a parkolóból 
a Jókai-kilátóhoz vezető, többnyelvű táblákkal felszerelt geológiai 
tanösvény minden korosztálynak tartalmas programot biztosít egész 
évben. A látogatóközpont interaktív kiállítása és a félóránként induló, 
utcai öltözetben bejárható, túravezetéssel egybekötött barlangtúra 
felejthetetlen élményt nyújt, mely során attraktív földalatti tere-
ket járhat be a vízszintesből kibillent „részegszobától” az ementáli 
sajt módjára átlyuggatott termen át, a befalazott rejtekajtókig. 
Megismerheti a barlang felfedezésének regénybe illő, izgalmas tör-
ténetét, és a barlang falához közel hajolva felfedezheti a mélység apró 
kincseit: többek között a „hegyi túrót”, a borsóköveket és a lámpa 
fényében megcsillanó kristályokat.

SÍARÉNA VIBE PARK
Eplény
A téli időjárás a frissen sült bejgli illatán és az otthon kellemes mele-
gében eltöltött családi estéken túl is kínál lehetőségeket: suhanásra 
invitálják a sípályák! Várja hazánk legmodernebb pályája, az eplényi 
Síaréna Vibe Park, mely kezdő és haladó síelők számára is tökéletes! 
Az eplényi Síaréna Vibe Park a folyamatosan zajló fejlesztéseknek 
köszönhetően kiemelkedő felszereltséggel rendelkezik hazai viszony-
latban. Tudta, hogy az aréna kilenc síliftje között van az ország első 
négyüléses sífelvonója is? 
Ha úgy dönt, ellátogat az eplényi Síaréna Vibe Parkba, nem kevesebb 
mint 16 különböző útvonalon tud hódolni ennek a csodálatos téli 
sportnak. A pályák a teljesen kezdő síelőktől a profikig mindenkinek 
kellő izgalmat nyújtanak, itt található az ország leghosszabb, megállás 
nélkül síelhető útvonala is.
Akár egy-két napos síelés a cél, akár több napra érkezne, baráti, családi 
vagy céges eseményt szervezne, az eplényi síaréna páratlan úti cél.

HÉVÍZI TÓFÜRDŐ
Hévíz
Mártózzon meg a világ legnagyobb termáltavában, a Hévízi-tóban! 
Frissítő, felpezsdítő vagy épp nyugtató fürdőzésre vágyik? Esetleg 
úgy érzi, jót tenne az ízületeinek egy kis természetes gyógykezelés? 
Megspékelné mindezt gyönyörű környezettel, egy varázslatos türkiz 
vizű tóval, több színben pompázó tavirózsákkal és üde zöld fákkal? 
Már veheti is a cipőjét, ugyanis megtalálta a tökéletes úti célt: a világ 
legnagyobb, fürdésre is alkalmas gyógytaváról, a Hévízi-tóról van 
szó. Az egész évben kellemes hőmérsékletű tó különleges össze-
tételének köszönhetően számos betegség gyógyítására alkalmas. 
Mindemellett a Hévízi-tó akkor is kiváló célállomás, ha makkegész-
séges, hiszen miközben az egyedülálló környezetben gyönyör-
ködik, wellness-szolgáltatások széles tárházát veheti igénybe. 
Iszapmasszázs, súlyfürdő, jégbarlang, sókamra, mindezt csendben 
és nyugalomban, tömeg és zsúfoltság nélkül? Várja Hévízen a világ 
legnagyobb biológiailag aktív, természetes termáltava!

FESTETICS-KASTÉLY
Keszthely
Kóstoljon bele a fényűző főúri pompába! Bizonyára elképzelte már, 
milyen lenne igazi főúri életet élni – bolyongani az útvesztőszerű 
kastély gyönyörűen díszített termei és szobái közt, nagyszabású 
események alkalmával átsétálni a hatalmas pálmaházzal gazdagí-
tott, festői kerten, több tucat elegáns lovas kocsi közül kiválasztani a 
legszebbet, és kihajtani a természetbe. E fényűző életmód most egy 
karnyújtásnyira elérhető a keszthelyi Helikon Kastélymúzeumban. 
Járja be a csodálatos, barokk stílusú Festetics-kastélyt, tekintse meg 
a kiállításokat és élje át a hamisítatlan magyar főúri életstílust!
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SIÓFOKI VÍZTORONY
Siófok
Siófok főterén emelkedik a híres víztorony, mely több mint 100 éve 
meghatározó látványossága a Balaton-parti üdülő- és kikötővárosnak. 
A különleges építmény 1912-ben készült el, Gergely Jenő és Guth 
Árpád tervei alapján. Megépítését követően funkciójának megfelelően 
működött, és a város vízellátásában volt nagy szerepe. Az évtizedek 
során az építmény számos helyreállításon esett át, és többféle funk-
ciót is betöltött. 1914-ben, az első világháború időszakában a torony 
csak korlátozott hozzáférést tudott biztosítani a vízhez, majd 1929 
és 1935 között a Kurz Részvénytársaság tervei szerint átépítették a 
torony vízvezetékrendszerét, hogy a Balatonból nyerhesse a vizet. 
Az épület eredeti funkcióját véglegesen 1973-ban szüntették meg: 
ekkorra épült meg a balatonkiliti víztározó, mely a maga 5000 köb-
méterével teljesen tehermentesíteni tudta a siófoki víztornyot. Az 
egykori víztartály helyén ma kávézó és oxigénbár üzemel, s odafentről 
csodás panorámakilátás nyílik a Balatonra.
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KIS-BALATON LÁTOGATÓKÖZPONT

Fedezze fel Fekete István világát a Kis-Balatonon! Az új látogató-
központ interaktív kiállítással, mozival, játszótérrel, zöldtető-tanös-
vénnyel, étteremmel és ajándéküzlettel várja a családokat, baráti 
társaságokat, csoportos és egyéni látogatókat. Kedvezményes családi 
belépőjegy váltható a West of Balaton bemutatóhelyeken vásárolt 
belépőjegyek felmutatásával. A látogatóközponttól szakvezetett 
kirándulások indulnak a Diás-szigetre a Fekete István-emlékhelyhez 
és a Matula-kunyhóhoz – saját járművel, golfautóval vagy kenuval. 
A Kis-Balaton – mely európai viszonylatban is kiemelkedően értékes 
vizes élőhelyünk – sokféleképpen él a köztudatban: madárrezer-
vátum, nemzeti park, Ramsari terület, az első természetvédelmi 
őr – az egykori „kócsagőr” – személyében az intézményesült hazai 
természetvédelem szülőföldje, Fekete István regényeinek romantikus 
helyszíne, a Balaton halbölcsője, vízvédelmi rendszer, ökoturisztikai 
célpont. A látogatóközpont – amely elnyerte az Év Balatoni Középülete 
2020 elismerést – elsődleges célja a fokozottan védett Kis-Balaton 
természeti értékeinek közvetítése.
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BORTÚRA ÉS AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁS 
BADACSONY KÖRNYÉKÉN
Badacsony
A Badacsony-hegy a Balaton legkarakteresebb és egyben legma-
gasabb – 438 méter – vulkanikus eredetű tanúhegye. A Tapolcai-
medence óriásaként emelkedik ki környezetéből, kerülete 11 km 
hosszú. Kiváló kiránduló- és túrahely. 
Kulináris élményekért is érdemes az irányt Badacsony felé venni, 
ahol panorámás borteraszok sokasága kínálja a családi pincészetek 
finomságait. 
A Balatoni borrégió közel 10 000 hektárján a szőlőfajták és a borstílu-
sok sokasága, hangulatos pincék és borteraszok, emlékezetes feszti-
válélmények várják a látogatókat télen-nyáron. Különleges adottságú 
borvidék a badacsonyi, ásványos bortételeivel, olyan fajtákkal, mint 
a Kéknyelű, ami csak itt fellelhető hungarikum.
A Tűzgyűrű tanösvény egy 4,6 km hosszú kört leírva a Szegedy Róza-
ház feletti Rózsakő parkolóból indul: a tíz állomást végigjárva bepillan-
tást nyerhet a vulkánok világába, illetve megismerheti a Badacsony 
és a Balaton kialakulását.
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ZOBORI ÉLMÉNYPARK 
Zalaszabar 
A Zalaszabarban működő Zobori Élménypark Magyarország egyik 
legnagyobb és legnépszerűbb, egész évben nyitva tartó, családi 
élményparkja a Balatontól és Zalakarostól egy ugrásra. Itt található 
Magyarország egyetlen, fix telepítésű hullámvasútja, a Balatoni 
Hullámvasút, illetve már egy szabadesés toronnyal is gazdagodott 
a park kínálata. Ezen felül rengeteg kültéri és beltéri kaland várja 
az idelátogatókat: többek között csónakcsúszda, hófánk, kötélpá-
lya, csúszdapark, virtual park, ability park és ökoház, 3D videojáték- 
szimulátor mely 360 fokban, három dimenzióban repít bele a játék 
világába vagy épp a 4XD mozi.
A Zobori Élményparkban a családok mellett természetesen osz-
tálykirándulások, sőt akár csapatépítők részére is garantált az életre 
szóló élménykavalkád.
Az élménypark nemcsak szórakozást, de szálláslehetőséget is nyújt. 
A vendégeknek módjukban áll panzióban szobát foglalni, a gyer-
mekcsoportok részére pedig erdei jurtatábor és ifjúsági szálló áll 
rendelkezésre.
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SÜMEGI VÁR ÉS PÜSPÖKI PALOTA
Sümeg
Izgalmas középkori kalandfilmbe képzelheti magát a sümegi várban. 
Az ország egyik legnagyobb és legjobb állapotban fennmaradt erő-
dítménye már messziről uralja a tájat. A városból kaptatós szerpentin 
vezet fel a 270 méter magas várhegyre. A belső várkaput elérve máris 
kezdődhet a kalandfilm, első próbatételként a felvonható várkapun 
kell átkelni a várárkon. A várudvarban, a gyerekeket hétfejű sárkány 
várja, és aki legyőzte, annak a lovagi élet legjobbja jut: lovagolhat, 
íjászkodhat, vagy éppen állatokkal játszhat. Azok a kis lovagok, apró-
dok, várkisasszonyok, akik megunták a fárasztó testgyakorlást, kipró-
bálhatják, milyen lehetett kalodába vagy ketrecbe zárva pihenni. 
A középkori udvari élet iránt érdeklődők mindeközben bekukkant-
hatnak a kovács- és bognárműhelyekbe, és a sütőházba is, ahol 
ráadásul torkoskodni is lehet, remek a kürtőskalács. A várkápolnában 
elcsendesedhet, az éléskamrában pedig megnézheti, miből főztek 
a középkori várkonyhákon. Sümeg virágkora Padányi Bíró Márton 
püspökségéhez kötődik. Ő építtette a várhegy déli lejtőjén álló barokk 
Püspöki palotát egy akkor már több mint 200 éves borospince fölé. A 
püspöki palotaként, majd nyaralóként szolgáló, négyszög alaprajzú, 
zártudvaros épület a lejtős terephez igazodva emeletes, sarkain zárt 
erkéllyel, a hegy felől toronnyal. Az épület legszebb része a kapuzat, 
melyet egy-egy Atlasz-szobor fog közre. Felette a püspöki címer 
látható. A földszinti kápolna berendezése eredeti, falain Vogl Gergely, 
stukkóval körülvett mennyezetfreskója és olajfestményei láthatók. 
A kápolnát, a könyvtárat és a többi termet Antonio Orsatti stukkói 
díszítik. A palota egykori berendezése, illetve Padányi képgyűjte-
ménye elveszett, illetve szétszóródott, de több helyiségben ma is 
láthatóak az eredeti fal- és mennyezetfreskók maradványai. Ezen 
kívül mennyezeti stukkók és eredeti fa padlóburkolat várja, hogy 
szakszerűen helyreállítva bemutatásra kerülhessen.

SZIGLIGETI VÁR
Szigliget
Szigliget idilli faluja a szigligeti várról nevezetes. Macskaköves utcáiról 
jól látni a település fölé magasodó, 13. század második felében épült 
egykori vár romját. A végvárat a pannonhalmi bencések építették. 
Történelme során kézről-kézre járt, majd a mohácsi csata után I. 
Ferdinánd elkobozta az azt birtokló Tóti Lengyel családtól, és az eny-
ingi Török Bálintnak adományozta. 
Miután visszakerült a Tóti Lengyel családhoz, kapitánya Magyar Bálint 
lett, kinek védelmével a szigligeti vár egyszer sem vesztette el függet-
lenségét. A török veszély múlásával harcászati jelentősége megszűnt, 
majd az akkor uralmon lévő I. Lipót magyar király 1702-es rendele-
tében parancsba adta a már hanyatlásnak indult vár lerombolását. 
A 760. évfordulóját ünneplő szigligeti vár rekonstruált falakkal és 
terekkel, barokk konyhával, valamint kovácsműhellyel várja látogatóit, 
lábánál pedig a kézműves udvar mellett fegyverkiállítás és várgaléria 
idézi a vár történetét.

TAPOLCAI-TAVASBARLANG
Tapolca
Olyan programot keres, amely egész biztosan életre szóló élményt 
nyújt, egyedülálló a világon, mégsem kell hozzá az ország határain 
túlra utazni? Látogasson el a Tapolcai-tavasbarlangba: engedje, hogy 
magával ragadja az izgalmas barlangjáratok türkiz vízében való csó-
nakázás – a Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpontban pedig meg-
ismerheti a karsztvidékek csodálatos világát!
Egyedülálló hely ez: a világon sehol máshol nincs ilyen kiterjedt, 
csónakázható barlangrendszer lakott település alatt. Használja ki, 
hogy ez a lehetőség épp hazánkban adott, és győződjön meg a saját 
szemével arról, miért olyan népszerű a Tavasbarlang! 
2015-ben a Tavasbarlang egy korszerű látogatóközponttal bővült, 
amely 10 teremben, élménydús programokkal vár felnőtteket és 
gyerekeket egyaránt. 

TIHANYI BENCÉS APÁTSÁG
Tihany
Ha a Balatonnál jár, érdemes néha nemet mondani a kellemes 
édesvízi fürdőzés és az illatozó tóparti lángosozók csábítására, 
hiszen megannyi gyönyörű és élvezetes látnivaló akad a környéken. 
Mindenképpen látogasson el Tihanyba, nemcsak azért, mert pár 
éve Európa legszebben felújított településévé választották, hanem 
azért is, mert itt található a balatoni látnivalók egyik legizgalmasabb 
ékköve: a Tihanyi Bencés Apátság.
Az apátsághoz tartozó templom ajtaján belépve, pompázatos, barokk 
stílusban épült belső teret pillanthat meg. A gyönyörű festmények, 
részletesen megmunkált oltárok, a lélegzetelállító szobrok és a robusz-
tus orgonakarzat látványa biztosan ámulatba ejti.
2020 nyarán adták át a megújult tihanyi Bencés Apátsági Múzeumot. 
A tárlat a legmodernebb eszközökkel igyekszik a látogató elé tárni 
közel egy évezred érdekességeit. Végül egy mai szerzetesi szobában 
ismerheti meg a monostor 11 lakójának mindennapi munkáját.

KILÁTÓK

Őrtorony-kilátó: A Tihanyi-félsziget belsejére innen a legteljesebb 
a panoráma. A kilátóból körbenézhet a vulkáni eredetű félszigeten, 
és megpillanthatja a Balaton víztükrét is. 
Kisfaludy-kilátó: A Balaton-felvidék egyik legmagasabb kilátója a 
badacsonyi Kisfaludy-kilátó, mely a vulkanikus tanúhegy legmaga-
sabb pontján áll. A legfölső szintjéről csaknem teljes körpanorámát 
élvezhet, a Tapolcai-medence és hegyeinek látványa lenyűgöző.
Festetics-kilátó: A gyenesdiási Nagymezőről gyalogösvényen jutha-
tunk fel a Kerek-hegyen (235 m) emelkedő, gróf Festetics Györgyről 
elnevezett 3 szintes kilátóba, ahonnan mesés körpanoráma nyílik a 
Festetics-család egykori uradalmára és a Keszthelyi-öbölre.
Kőhegyi-kilátó: A 2000-ben épített kilátóból csodálatos kilátás nyílik 
a Balatonra Kenesétől a szemközti Tihanyon át Badacsonyig. A kilátó 
gyalogosan és gépkocsival is megközelíthető Zamárdi Fő utcájáról a 
Kőhegy felé haladva. A helyi sárga jelzésű turistaút érinti.

STRANDOK

Nem véletlenül nevezik a Balatont a magyar tengernek: csillogó kék 
vize, hol köves, hol fövenyes partja számos programlehetőséget kínál 
a strandolástól kezdve, a vízi sportokon át, egy kellemes hajókázásig. 
A tó körül összesen 64 strand várja a nyári forróságban felfrissülni 
vágyókat, a déli part lassan mélyülő, kisgyermekekkel is élvezhető 
partszakaszai és az északi part úszáshoz, vízisportokhoz is ideális 
öblei. Ringatózó csónakok, a hullámokat szelő kirándulóhajók, a jól 
felszerelt strandokat betöltő gyerekzsivaj, játszóterek, sportpályák, 
és vízi élményparkok – a balatoni nyaralás emlékképei. Kerékpárosok 
számára is ideális, hiszen az elmúlt években kerékpártárolók és meg-
őrzők kialakítása is megvalósult a strandokon belül.
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KALANDPARKOK

A Balatonon nem maradhat hoppon, aki adrenalinban gazdag élmé-
nyekre vágyik. Bár sok olyan extrém sport van, amelyet csak hosszas 
felkészülés után lehet biztonsággal űzni, a Balaton különböző tájain 
számos olyan kalandparkot találhat, amelyek kipróbálásához nem 
kell előképzettség.
Zamárdiban vagy Zánkán változatos nehézségű kötél- és kaland-
pályákon tesztelheti ügyességét és erejét a család apraja-nagyja. 
A csopaki élményparkban akár 18 méterrel a föld fölött, 105 akadá-
lyon küzdheti át magát, vagy kipróbálhatja a szabadesés érzését 16 
méteres magasságból. 
Balatonbogláron és Balatonfűzfőn egész évben üzemelő bobpályát, 
Zalaszabarban pedig az ország legnagyobb élményparkját találja, 
melynek legizgalmasabb különlegessége a 400 méteres pályán 
száguldó hullámvasút.

HEGYESTŰ GEOLÓGIAI BEMUTATÓHELY
Monoszló
A festői Balaton-felvidék ezernyi csodája között, Monoszló közelében 
bújik meg egy valóban egyedülálló természeti érték. A tanúhegyek 
sorának látványos tagja, a Hegyestű, a korábban itt folyt kőbányászat-
nak köszönhetően megmutatja, milyen is lehetett egy 5-6 millió éve 
még kitöréseket produkáló vulkán krátere. A kráterben feltörő, majd 
megdermedt láva sokszögletű, függőleges oszlopokká állt össze, 
ami kivételes látványt nyújt. A bazaltkúp tetejére felkapaszkodva 
a Balatonban és a környező hegyek látványában gyönyörködhet, 
a látkép részeit egy panorámatérkép segítségével azonosíthatja. 
A szabadtéri kőparkban a Dunántúl jellegzetes kőzeteit, az egykori 
bányaudvarban létrehozott geológiai bemutatóhelyen pedig a vulkán 
történetét, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park természeti értékeit és a 
Káli-medence földtörténetét ismerheti meg. A fogadóépületben a 
kézi erővel végzett kőbányászatról tudhat meg többet.
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