
Tipp: Ha szeretnétek kecskesajtokat, tejet és joghurtot kóstolni és vásárolni, látogassátok meg 
Óbudaváron Szabó Bálintot, aki 2007-ben kezdte el kecsketenyészetét kialakítani. A 8272 Óbudavár, Fő 
utca 20. szám alatt megtaláljátok vagy telefonon: +36 70 310 5284; e-mailen: sajt@obudavarikecskek.hu

BALATON-FELVIDÉK
szezonális ajánló

FELFEDEZÉSRE VÁRÓ HELYEK

Várpanoráma Vendégfogadó

Nagyvázsony

A Várpanoráma Vendégház 
teraszáról bámulatos látvány 
tárul elénk.

8291 Nagyvázsony Temető u. 9
+36 20 263 1347
fabry.nagyvazsony@gmail.com
www.varpanorama.hu

Pántlika Pincészet

Dörgicse

A Pántlika Pincészet a 
Dörgicse völgyben a 
Balatonfüred-Csopak borvidék 
szerves része.

8244 Dörgicse, Fő u. 67.
tel./fax: +36 87 444 379
pantlikapinceszet@gmail.com
www.pantlikapinceszet.hu

Dörgicsei Levendula 
Major

Dörgicse

A major páratlan természeti és 
kulturális környezetben 
található: egy 1000 éves rom 
társaságában őrzi a történelem 
titkait.

8244 Dörgicse, Fő u 56, 58
levendarium@gmail.com
www.levendarium.hu

Zeg-zugos völgyek, szelíd dombok,
meredek hegyoldalak,
az apró falvak rejtett kincsei.
Ízek, illatok, színek. Ez mind csak Rád vár!



ÉLMÉNYEK, TÚRÁK

Tudjátok, hogy a mai Dörgicse területén 3
település is létezett, 3 kőtemplommal?
Dörgicse, a Bakonyalján, szőlőhegyekkel
körbevett medencében, a Balatontól 4 km-
re fekszik. A településen tett séta során
láthatjuk a 400 éves kocsányos tölgyet, a
Dörgicsei levendulást, a Dörgicsei
kőtengert, Alsó- és Felsődörgicsei
templomromot. Ha tovább haladunk,
elérünk Szentantalfára a Nivegy-völgy egyik
legszebb falujába. A falu körülbelül a 13.
században alakulhatott meg. A megfelelő
természeti adottságoknak köszönhetően a
borászat kimagaslóan működik a térségben.
A településen több látványosság is
megtekinthető: Ároktői templomrom, erdei
átjáró, helytörténeti kiállítás, mosó,
nagykút, Szent-Balázs templomrom. A
templomrom XIII. században épült és a
török időben pusztult el. Innen csodálatos
kilátás tárul elénk a Badacsonyig és
Hegyestű környékéig.

Érdemes ellátogatni a közelben lévő
Nagyvázsony településre is, mely híres
Kinizsi Pálról, aki a legenda szerint vízzel
kínálta Mátyás királyt. Ezt követően
vitézei közé fogadta, később hadvezér
lett és jutalmul kapta a Kinizsi várat. A
településen számos látnivaló található,
akár egy napot is igénybe vehet, ha
szeretnénk körbejárni Nagyvázsonyt. A
túra során érdemes a Vártól indulni, majd
láthatjuk a Postamúzeumot, Néprajzi
múzeumot, Pálos kolostort, Kinizsi
forrást, régi malmot, Szent István-
templomot és a Zichy kastélyt.
Ha itt járunk, ne hagyjuk ki a Nagyvázsonyi
Gyümölcs Kertészetet, ahol friss
gyümölcsöt, lekvárt vagy akár pálinkát is
vásárolhatunk. Remek időtöltés lehet,
Piktorella álomfestő műhelye, ahol
kézműves foglalkozáson is részt
vehetünk.

További túralehetőségekért keressétek a www.balatonfelvidekitura.hu oldalunkat. Egyesületünkről és 
védjegyeseinkről még több információ található honlapjainkon: www.eltetobalatonfelvidek.hu; 

www.eltetovedjegy.hu

Royesfoto



Tipp: Mit érdemes még ezen a környéken meglátogatni? Vigántpetenden, a Petendi Pálinkaház várja az
érdeklődőket. Ha szeretnétek pálinkát kóstolni vagy résztvennétek egy főzde látogatáson, keressétek a
pálinkaházat az alábbi elérhetőségek valamelyikén: +36 70 773 3455; miklos.kovacs@petendipalinka.hu;
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szezonális ajánló

FELFEDEZÉSRE VÁRÓ HELYEK

Barnagi Vendégház

Barnag

Igényes falusi szálláshelyet 
biztosítanak egy 250 éves 
barnagi sváb parasztporta 
udvarán, különálló 
vendégházukban.

8291 Barnag, Fő u. 19.
+36 30 487 6869
szilagyi.kosa@gmail.com
www.barnagivendeghaz.hu

Fék Étterem

Balatonakali

Barátságos kiszolgálás,
helyi ízek, a tájra jellemző 
ételkülönlegességek várják 
a látogatókat.

8243 Balatonakali, Pacsirta 
u. 1.
+36 87 444 020 (fax is)
+36 87 544 044 (fax is)
davidtoth@t-online.hu
www.fekabc.hu

Gergely Borház 

Balatoncsicsó

A Gergely Borház a Szabó 
család borászata, ahol a 
borászkodás szeretete és 
tisztelete szépapáról, 
nagyapára, apáról fiúra (és 
leányra is) száll.

8272 Balatoncsicsó Szent 
Balázs hegy dűlő 0223/21. hrsz.
+36 30 266 7528
gergelyborhaz@t-online.hu
www.gergelyborhaz.hu

Zeg-zugos völgyek, szelíd dombok,
meredek hegyoldalak,
az apró falvakrejtett kincsei.
Ízek, illatok, színek. Ez mind csak Rád vár!
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Finom borok, festői környezet

A Balaton-felvidéken számos település
foglalkozik borászattal a természeti
adottságoknak köszönhetően. A finom
borok mellé gyönyörű panoráma is párosul,
mely igazán pihentető egy túra során.

Egy ilyen település Balatoncsicsó is, a
Balatontól 7 km-re fekvő Nivegy-völgyben.
A település felfedezése során láthatjuk az
Ároktői templomromot, Herendi mezőt,
Madársisakos erdőt, Ágoston templomot,
játszóteret, sportpályát és a Szent Balázs
templomromot.

A Balaton felé haladva, találkozhatunk egy
településsel, mely az öt Dörgicse település
egyike volt, majd 1531 elött kivált a
települések közül. Ez nem más mint
Balatonakali.

A településen található egy Halösvény,
mely 10 fő állomáson mutatja be a
balatoni halászat múltját és az ehhez
kapcsolódó eszközöket. Ezenfelül a
táblákon bemutatják a 16 őshonos
balatoni halfajtát.

A Balatontól egy kicsit távolabb található
Barnag, ahol a nyugalom és a pihenés
várja a kirándulókat. A település
határában található a Kálvária domb, ahol
a Kálvária kápolna magasodik, melyhez a
stációk vezetnek. Tehetünk a településen
kívűl is egy nagyobb túrát, melyet
érdemes Pécsely felé haladva megtenni.
Ezen a túrán ugyanis a Zádor-vár
maradványait is megtekinthetjük.
Ha a túra végeztével szeretnénk egy kis
frissítőt, érdemes betérni a Vegyesboltba,
ami ÉLTETŐ Pontként is működik és ahol
helyi, védjegyes frissítőket, termékeket

További túralehetőségekért keressétek a www.balatonfelvidekitura.hu oldalunkat. Egyesületünkről és 
védjegyeseinkről még több információ található honlapjainkon: www.eltetobalatonfelvidek.hu; 

www.eltetovedjegy.hu



Tipp: Monoszlón található egy fazekasműhely, ahol Gaál Ferenc és felesége, Gaálné Kapás Krisztina készíti
gyönyörű alkotásait. A látogatás alklamával lehetőség nyílik az érdeklődőknek csoportmunkára is.
Elérhetőségek: 8273 Monoszló, Fő u. 10. szám alatt, +36 87 469 062; +36 30 852 7883 telefonszámon vagy
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szezonális ajánló

FELFEDEZÉSRE VÁRÓ HELYEK

Bakony Panzió

Tótvázsony

A Bakony hegység déli lábánál, 
Tótvázsonyban nyugodt 
környezetben 6 apartmannal és 
12 szobával fogadja a 
vendégeket a Bakony Panzió.

8246 Tótvázsony 
Magyar utca 60.
+36 20 365 9630
+36 88 516 750
info@hotelbakony.hu

Huszár Vendéglő

Örvényes

Tihanytól hét kilométerre a 
műemlék-vízimalom 
szomszédságában áll a 
Huszár vendéglő.

8242 Örvényes, Malom u. 4.
+36 87 449 072
huszar@huszar.info
www.huszar.hu

Fodorvin Családi 
Pincészet

Aszófő

Fodor Gyula és családja nagy 
szakértelemmel és 
hozzáértéssel műveli 
ültetvényét, készíti borait.

8241 Aszófő, Hunyadi u. 9.
+36 87 445 027 (fax is)
+36 30 560 2629
info@fodorvin.hu
www.fodorvin.hu

Zeg-zugos völgyek, szelíd dombok,
meredek hegyoldalak,
az apró falvak rejtett kincsei.
Ízek, illatok, színek. Ez mind csak Rád vár!
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Nyugalom, harmónia, gyönyörű vidék...

A nyári évszak sok turistát vonz a Balaton
környékére. Azonban, ha egy csendes,
nyugodt kirándulásra vágynánk, érdemes
a kisebb települések rejtett kincseit
felfedezni.

Egy ilyen település, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park területén található
Örvényes is. Neve valószínűleg a malom
jelentésű "örmény" szóbol ered. Ez nem is
furcsa, hiszen a településen még mai
napig megtalálható egy Vízimalom, mely
már 1055-ben működött.
Ha tovább haladunk, egy újabb települést
ismerhetünk meg, Aszófőt. A település
neve száraz völgyet jelent.

Aszófő is számos érdekességet tartogat
a látogatók számára: Árpád-kori
templom, Római katolikus templom,
Turulmadár és a Vörösmáli Pincesor.
Miután körbejártuk a települést
érdemes megpihenni és gyönyörködni a
festői környezetben, akár egy finom bor
kíséretében.

Folytatva utunkat, Tótvázsonyban
tovább pihenhetünk. Ezen a településen
is tehetünk egy kisebb sétát. Csak
Tótvázsony felől közelíthető meg, a
zsákfalunak számító Hidegkút. Itt
található a 431 méter magas Recsek-
hegy tetején az 1963-ban épült Noszlopy
Gáspár kilátó. Mellette tűzrakóhely és
kényelmes padok adnak lehetőséget egy
sütögetésre, beszélgetésre csendes és
nyugodt környezetben.

További túralehetőségekért keressétek a www.balatonfelvidekitura.hu oldalunkat. Egyesületünkről és 
védjegyeseinkről még több információ található honlapjainkon: www.eltetobalatonfelvidek.hu; 

www.eltetovedjegy.hu



Tipp: A Balaton-felvidék egyik szimbóluma a levendula. Így kihagyhatatlan állomás a Lavender Tihany Kft. 
Itt van lehetőségünk válogathatni a naturkozmetikumok közül, ezenfelül egy üzemlátogatás során 
betekintést nyerhetünk, hogyan is készülnek a termékek. Elérhetőségeik: 8237 Tihany, Major u. 65.; 

BALATON-FELVIDÉK
szezonális ajánló

FELFEDEZÉSRE VÁRÓ HELYEK

Sarokház

Tihany

Az Aradi család két fő területen 
is jeleskedik tevékenységével. 
Panziót üzemeltetnek és 
borászattal is foglalkoznak.

8237, Tihany, Csokonai u. 12.
+36 87 448 149
+36 30 893 5189
sarokhaztihany@gmail.com
www.sarokhaztihany.hu

Kalóz Strandbisztró

Balatonudvari-Fövenyes

Ételeik friss, egészséges, 
megbízható alapanyagokból 
készülnek. Új strandételeket, 
vagyis Beach Food kreációkat 
alkotnak.

8242 Balatonudvari –
Fövenyes strand, Strand u. 1.
+36 30 749 7847
+36 30 967 3888
nagy.attila@drport.hu

Skrabski Pince

Balatonudvari

A Skrabski Pincészetben nem 
csupán a bor tesz bennünket 
mámorossá, hanem a festői 
környezet .

Vinotéka: 8242 Balatonudvari,
Balaton utca 1.
Pince: 8242 Balatonudvari 
külterület 1206. hrsz.
+36 70 590 8626
info@skrabski.hu

Zeg-zugos völgyek, szelíd dombok,
meredek hegyoldalak,
az apró falvak rejtett kincsei.
Ízek, illatok, színek. Ez mind csak Rád vár!
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Biztos sokan ismerik már a Balatonba nyúló
félszigeten fekvő Tihanyt. Már messziről
látható az Apátság kéttornyú temploma.
A kijelölt turista utakon kellemes sétákat
tehetünk, a település látványosságait
megtekintve. Láthatjuk a Barátlakásokat,
Ciprián-forrást, Aranyházat, gejzírkúpokat,
őslevendulást.

Tihany híres a visszhangról, melyhez egy
érdekes legenda is fűződik.
Egy néma leány legeltette aranyszőrű
nyáját a félszigeten, amikor a Balaton
királya tejet kért tőle beteg fiának. A tejért
cserébe megoldotta a leány nyelvét, akinek
szépsége és szava mindenkit elvarázsolt.
Ám ő egyedül csak a hullámkirály fiát
szerette, amiért haragjában a Balaton
királya elragadta a nyájat – a tó ma is hányja
ki a kecskekörmöket.

A leányt pedig ki tudja hol, sziklába
zárta, és azzal sújtotta, hogy minden
hangos szóra felelnie kell.

Ha valaki szereti a természetet érdemes
a Belső-tavat is körbejárni. A
horgászoknak duplán kedvező hely,
hiszen nagyon kedvelt körükben a tó.

Tihanytól nem messze található
Balatonudvari, ahol lehetőség nyílik
kerékpáros túrára is. A szőlőhegyről
nyíló kilátás és a finom Balaton-felvidéki
borok teszik igazán csábítóvá ezt a túrát.
Ha körbejártuk a szőlőhegyet,
megkóstoltuk a borokat, érdemes
betérni Fövenyes felé, ahol a strandon
megmártózhatunk a Balatonban,
kipihenve a túrát.

További túralehetőségekért keressétek a www.balatonfelvidekitura.hu oldalunkat. Egyesületünkről és 
védjegyeseinkről még több információ található honlapjainkon: www.eltetobalatonfelvidek.hu; 

www.eltetovedjegy.hu



Tipp: Paloznakon található egy műhely, ahol csodálatos festményeket, antik törött porcelánokból készült 
ékszereket, egy szóval csodálatos alkotásokat csodálhatunk meg. A művészházaspár: Oláh Kati és Boda 
Balázs a Zrínyi u. 9. szám alatt, telefonon a +36 87 479-010; +36 30 359 6207 számon, e-mailen a 

BALATON-FELVIDÉK
szezonális ajánló

FELFEDEZÉSRE VÁRÓ HELYEK

Ro-Zita Vendégház

Lovas

Lovas központjától 500 méterre 
a Malomvölgyben található Zita 
műhelye és vendégháza.

8228 Lovas, Malomvölgy út 20.
+36 30 437 6222
bacsi.zita74@gmail.com

Régi Idők Udvara 
Skanzen és Étterem

Tihany

A Régi Idők Udvara skanzen-
étterem Tihany szívében 
található, igazi gyöngyszeme 
a Balaton-felvidéknek.

8237 Tihany, Battyhányi u. 3.
+36 70 284 6705
keklev@t-online.hu

Vámosi Pince

Lovas

A Vámosi Pince kis családi 
borászat, mely igény esetén 
akár tangóharmonikás, 
kemencés és disznótoros 
borkóstolókra várja vendégeit.

8228 Lovas, Cifhegyi utca
+36 30 937 3206
+36 30 408 7306
+36 88 265 739 (fax is)
papp@vamosivedneghaz.hu
www.vamosivendeghaz.hu

Zeg-zugos völgyek, szelíd dombok,
meredek hegyoldalak,
az apró falvak rejtett kincsei.
Ízek, illatok, színek. Ez mind csak Rád vár!
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Pihenés, kikapcsolódás, Balaton-felvidék...

Ha szeretnénk kiszakadni a városi
mindennapok nyüzsgő, rohanó pörgéséből,
értéket kutatnának, fontosnak tartjuk a
kultúránk megőrzését, a Balaton-felvidék
számos településén, egy helyen
megtalálhatjuk mindezt.
A Balaton-felvidék kimagasló a
szőlőtermesztésben és borkészítésben, így
ha elindulunk felfedezni a térséget több
helyen is megkóstolhatjuk a finom borokat
és gyönyörködhetünk a tájban. Egy ilyen
borvidék Paloznak, Csopak és Lovas
környéke is.
Paloznak a Balaton-felvidék hagyományos
faluképének megőrzéséért megkapta 1998-
ban a Hild-díjat.

Érdemes egy nagy sétát tenni a
településen, megismerni a
nevezetességeit, eközben a
hagyományos falusi hangulat teljesen
magával ragad.
A település szomszédságában található
Lovas, mely a Királykút völgyének
kapujában fekszik. Ha a településen
túrázunk érdemes megnézni a
festékbánya kiállítást. 1951-ben
fedezték fel a község határában, Kr.e.
30-40 ezer évvel ezelőtt működő
festékbánya volt.
Ha szeretnénk kipihenni a túrázást,
érdemes betérni a Vámosi Pincéhez,
ahol nem csak egyszerűen borokat
kóstolhatunk, de borvacsorán vagy akár
lovaskocsis borkóstolón is részt
vehetünk.

További túralehetőségekért keressétek a www.balatonfelvidekitura.hu oldalunkat. Egyesületünkről és 
védjegyeseinkről még több információ található honlapjainkon: www.eltetobalatonfelvidek.hu; 

www.eltetovedjegy.hu



Tipp: Ha szeretitek az egyediséget, az igazán különleges kézműves termékeket, Mencshelyen
megtaláljátok a megfelelőt. Ottmár Dóra  kerámia ékszerekkel, használati tárgyakkal és még sok más 
izgalmas dologgal kápráztat el minket. Elérhetőségei: 8271 Mencshely, Fő utca 31.; +36 70 451 9497; 
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Alsó-Kúti Vendégház

Nemesvámos

Az Alsó-Kúti Vendégház 
szeretettel várja a kirándulni, 
pihenni vágyó családokat, baráti 
társaságokat földszintes 
apartmanjaival.

8248 Nemesvámos, Kossuth 
Lajos u. 289
+36 30 444 7347
alsokut@gmail.com
www.alsokut.hu

Nagyi Kertje Teaház és 
Étterem

Aszófő

Az egész évben nyitva tartó 
teázó és fogadó a világ minden 
tájáról érkezett közel 120 féle 
teával, helyben készült 
süteményekkel várja a vidékies 
hangulatot kedvelő 
vendégeket.

8241 Aszófő, Remete út 2.
+36 30 247 2260
nagyikertjeteaház@gmail.com

Szabó és Fia Borpince

Balatoncsicsó

A Szabó és Fia Borpince családi 
borászat a Balaton-felvidéken, 
Nivegy-völgyben, ahol a 
borászkodás hagyománya a 18. 
századra vezethető vissza.

8272 Balatoncsicsó 1253 Hrsz.
+36 70 317 2982 (Gergő)
+36 30 627 1640 (József)
csicsowine@chello.hu
www.csicsowine.hu

Zeg-zugos völgyek, szelíd dombok,
meredek hegyoldalak,
az apró falvak rejtett kincsei.
Ízek, illatok, színek. Ez mind csak Rád vár!
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Hallottatok már a háromtornyú faluról?

Mencshely három templommal
(evangélikus, református, katolikus) is
büszkélkedhet, ezért is nevezik
"háromtornyú falunak". A települést a
hagyomány szerint Szent István király
alapította Koppány legyőzése után, és ide
menekítette Gizellát, innen ered a
Mencshely név. A település történelme
igen mozgalmasnak mondható. Az 1848-as
forradalom és szabadságharc mellé állt,
ennek nyomait ma is láthatjuk: több szép
régi kúria is van a településen. A
rendszerváltás után úgy döntöttek, hogy
nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok
felélesztésére és megőrzésére. A
csipkeverés hagyományát 1936 óta őrzik a
településen.

Mencshely számos érdekességet
tartogat számunkra, ha úgy döntünk
felfedezzük ezt a csodás tájat.
Dörgicse és Mencshely között 1962-ben
építettek egy kilátót a Halom-hegyen
399 méter magasságban, mely a környék
legmagasabb pontja. A Kossuth-kilátó
nevét arról kapta, hogy az 1848-as
szabadságharc bukása után Mencshelyen
rejtőztek Kossuth Lajos üldözött
gyermekei és felesége. A kilátó
közelében egy régi kemencét is találunk,
amit a legenda szerint egykor Kossuth
kovácsa használt.
A kilátót 2015-ben teljesen
újjáépítették, és közelében kialakították
a 2 km hosszú Vulkán tanösvényt, amely
a Halom-hegy kialudt vulkáni kúpjának
történetét, geológiai sajátosságait és
élővilágát mutatja be.

További túralehetőségekért keressétek a www.balatonfelvidekitura.hu oldalunkat. Egyesületünkről és 
védjegyeseinkről még több információ található honlapjainkon: www.eltetobalatonfelvidek.hu; 

www.eltetovedjegy.hu

Holczer Balázs



Tipp: Egy település, mely csodákat rejt.  Balatoncsicsón található egy kerámiaműhely, ahol szebbnél szebb 
használati tárgyak és dísztárgyak készülnek. Ha szeretnénk színesebbé tenni lakásunkat vagy kertünket 
érdemes betérni és válogatni a Csicsó kerámiák közül. Elérhetőségek: 8272 Balatoncsicsó, Fő u. 16.; +36 70 

BALATON-FELVIDÉK
szezonális ajánló

FELFEDEZÉSRE VÁRÓ HELYEK

Vámosi Vendégház

Nemesvámos

A Vámosi vendégházban 
otthonról hazaérkeznek a 
vendégek.

8248 Nemesvámos, 
Kossuth u. 364
+36 30 937 3206
+36 30 408 7306
papp@vamosivendeghaz.hu
www.vamosivendeghaz

Ferenc Pince Csárda

Tihany 

Ősök és gyermekeik 
tisztelettel, szeretettel őrzik a 
családi hagyományokat és 
folyamatosan fejlesztik a 
családi pincét, illetve csárdát.

8237 Tihany, Cser-hegy 9.
+36 87 448 575 (csárda)
+36 20 942 3987
tihany@ferencpince.hu
www.ferencpince.hu

Tánczos Pince

Tagyon

Zoltán családja támogatásával 
vágott bele a 
szőlőtermesztésbe, 
borászatba.

8251 Zánka, Tagyonhegy dűlő 
2407
+36 20 344 7300
tanczospince@gmail.com
www.tanczospince.hu

Zeg-zugos völgyek, szelíd dombok,
meredek hegyoldalak,
az apró falvak rejtett kincsei.
Ízek, illatok, színek. Ez mind csak Rád vár!
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Kihagyhatatlan látnivalók...

A Balaton-felvidék minden apró
részletében gyönyörű természeti kincs. Ha
épp nem a Balatonnál töltjük az időnket,
kerekedjünk fel és ismerjük meg a vidék
többi települését is. Nemesvámos egy
remek választás.A település a középkorban
a Vámos nevet viselte, ami azt jelentette,
hogy a lakosok vámszedési jogokkal bírtak.
Történetét 1207-tól kezdve oklevelek
segítségével kísérhetjük nyomon.

Lehetőségünk van egy kisebb séta
keretében megismerni a település
nevezetességeit, de ha kedvünk és erőnk
engedi érdemes a település környékén egy
nagyobb túrát is tenni.

A nagyobb séta során ellátogathatunk a
Tekeresvölgyi Családi Birtokra is, ahol
finomabbnál finomabb tejtermékeket
kóstolhatunk és vásárolhatunk.

A hosszabb túrát Nemesvámos
központjából kezdjük Alsó-kút felé,
ahonnan északra haladunk. Betonos úton
haladunk a Sportistállóig, ami mögött
kezdődik a murvás földút. Tekeres-völgy
felé haladunk, felérünk a Cinege tetőre,
majd leereszkedünk a Séd völgybe. Az út
ezután sziklavölgybe, monumentális
sziklafalak között visz tovább, ahol egy

Geológiai törésvonal húzódik, az út egyik

oldalán kiemelkedtek a sziklák, míg a másik
oldal sík maradt.

További túralehetőségekért keressétek a www.balatonfelvidekitura.hu oldalunkat. Egyesületünkről és 
védjegyeseinkről még több információ található honlapjainkon: www.eltetobalatonfelvidek.hu; 

www.eltetovedjegy.hu



Tipp: Egy műhely, ahol az értékes népi kultúrából fakadó szellemiséget őrzik. Csík Tamás kovácsoltvasból, 
Bardon Réka csuhéból készít gyönyörű alkotásokat. Ezenefelül kézműves foglalkozáson is lehetőségünk 
van részt venni. Elérhetőségek: 8474 Csabrendek, Rákóczi u. 31.; +36 20 280 6565; 

BALATON-FELVIDÉK
szezonális ajánló

FELFEDEZÉSRE VÁRÓ HELYEK

Hotel Kapitány Wellness ****

Sümeg

A szálloda vendégei családias 
hangulatban élvezhetik a 
különleges szolgáltatásokat.

8330 Sümeg, 
Tóth Tivadar utca 19.
+36 87 550 166
Fax: +36 87 550 167
sales@hotelkapitany.hu
titkarsag@hotelkapitany.hu
www.hotelkapitany.hu

Kisfaludy Étterem és 
Vendégház

Sümeg

Sümeg szívében az öreg 
gesztenyefák árnyékában, egy 
gyönyörű barokk épületben 
működik a Kisfaludy Étterem 
és Vendégház.

8330 Sümeg, Kossuth u. 13.
+36 87 352 128
+36 20 951 6502
info@kisfaludy.eu
www.kisfaludy.hu

Palota Pince Borkereskedés

Sümeg

Borkóstolás, borvacsora,
szőlőültetvény látogatás, 
idegenvezetés a múzeumban, 
mind egy helyen.

8330 Sümeg, 
Szent István tér 10.
+36 70 363 4367
palotapince@palotapince.hu
www.palotapince.hu

Zeg-zugos völgyek, szelíd dombok,
meredek hegyoldalak,
az apró falvak rejtett kincsei.
Ízek, illatok, színek. Ez mind csak Rád vár!
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Ha fontosnak tartod a kultúrát,
történelmet...

A Balaton-felvidéken van egy hely, ahol
életre kel a történelem. A Sümegi Vár már
messziről magasodik és vonza a
tekinteteket.
Azonban Sümeg számos nevezetességet
tartogat számunkra, amit még látni kell.
Túránkat érdemes arról a térről kezdeni,
amit a város egyik leghíresebb polgárairól
neveztek el, Kisfaludy Sándorról. Tovább
haladva elénk tárul egy gyönyörű épület a
Püspöki Palota, melynek története Padányi
Bíró Márton nevéhez fűződik. A túra
következő állomása a Ferences Templom,
melyet Széchényi György alapított 1648-
1658 között. Sümeg nemzetközi hírű
nevezeteségeit őrzi a Plébánia templom.

A templom falain Franz Anton Maulbertsch
barokk festményei láthatóak. Ha mág nem
fáradtunk el, érdemes megcsodálni a Fehér
köveket. Ez a mészkőképződmény a várral
szemközti dombon található, ahonnan
rendkívül gyönyörű látvány tárul elénk a
városról.
Természetesen egy sümegi kirándulás
során kihagyhatatlan a vár felfedezése. A
vár alatt található egy fennmaradt torony,
mely a városkapu védésében játszott
fontos szerepet, ez a Tarisznyavár. Innen
tovább haladva juthatunk fel a várba, mely
különleges módon idézi fel a középkori
életet.
A múltidéző barangolás folyamán
megelevenedik előttünk a történelem és
közelebbről megismerhetjük a múlt
értékeit.

További túralehetőségekért keressétek a www.balatonfelvidekitura.hu oldalunkat. Egyesületünkről és 
védjegyeseinkről még több információ található honlapjainkon: www.eltetobalatonfelvidek.hu; 

www.eltetovedjegy.hu



Tipp: Kóstolnátok valami különlegeset? Sümegen található egy pálinkafőzde, ahol két technikával is 
készülnek a pálinkák, aromatornyos és kisüsti berendezéssel. Ha ellátogatunk a pálinkaházba, több fajta 
közül is válogathatunk. Elérhetőségek: 8330 Sümeg, Eitner F. u 153/9.; 

BALATON-FELVIDÉK
szezonális ajánló

FELFEDEZÉSRE VÁRÓ HELYEK

Varga Vendégház

Sümegprága

Távol a nyüzsgéstől, minden 
évszakban varázslatos vidéki 
környezetben találhatja magát 
Sümegprágán.

8351 Sümegprága, 
Rákóczi utca 33.
+36 70 386 6353
vargavendeghazsp@gmail.com

Terazza Bistro & Bar

Sümeg

A Terazza Bistro & Bar igazi 
színfoltja Sümegnek mind a 
vendéglátás mind a természeti 
látványosság terén.

8330 Sümeg, Csalogány u. 7.
+36 30 813 8447
www.terazza.hu

Rendeki Levendula  Farm

Csabrendek

Andi és családja Csabrendeken 
hozott létre egy 
ökogazdaságot. Rendkívüli 
környezettudatosságuk 
megmutatkozik a gazdasághoz 
tartozó építmények 
kialakításában is.

8474, Csabrendek, Zárt kert, 
Hrsz.: 1584
+36 30 911 1108
kovacs1968@freemail.hu

Zeg-zugos völgyek, szelíd dombok,
meredek hegyoldalak,
az apró falvak rejtett kincsei.
Ízek, illatok, színek. Ez mind csak Rád vár!
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Nyiss a természet felé!

Az "Öreg-hegy" ölelésében, található egy
település, mely három részből áll:
Rendekből, Al-Csabból és Fel-Csabból
egyesült. Az így megalakult község neve
Csabrendek lett. Különböző túraútvonalak
szelik át a települést és környékét, így
lehetőségünk nyílik megismerni ezt a
gyönyörű vidéket.
Túránkat érdemes Csabrendek
központjából kezdeni, ahol az
Önkormányzati Hivatal, a Könyvtár és a
Művelődési Ház is található. Az
önkormányzat szomszédságában áll a
Bogyay Antal-féle kúria, melyet a 18.
században épültek. Ha a Magyar utcán
haladunk tovább egy újabb épület tárul
elénk, a Fekete kastély, mely 1790 körül
épült.

Innen nem messze található az
Oszterhueber-kúria szépen felújított
épülete, mely a 18. században épült. Rövid
séta után a Templomtérre érünk, ahol az
Óvoda, a Plébánia épülete és a római
katolikus templom is található. Ha
Gyepükaján felé folytatjuk utunkat végig
sétálhatunk a Kinizsi utcán, a Hunyadi
utcába érve csodálhatjuk meg az 1760-ban
épült Hátzky-kúriát.

Ha még nem fáradtunk el, érdemes utunkat
folytatni Gyepükaján felé, ugyanis a két
település között található a Nagykeszi
templomrom. Több feltételezés is van,
mikor is épülhetett a templom. 1230-ban
találkozunk előszőr a nevével,
feltételezhető, hogy a XII. században
épülhetett.

További túralehetőségekért keressétek a www.balatonfelvidekitura.hu oldalunkat. Egyesületünkről és 
védjegyeseinkről még több információ található honlapjainkon: www.eltetobalatonfelvidek.hu; 

www.eltetovedjegy.hu



Tipp: Csipkézett tojások? Igen, jól olvastátok. Lovason, Bácsi Gabriella kezei közül gyönyörű csipkézett 
tojások kerülnek ki. Termékei egyediek, különlegesek, mérhetetlen odafigyelést igényelnek. Ha felkeltette 
érdeklődésedet az alábbi elérhetőségeken felkereshetik:  8228 Lovas, Ady Endre u. 15.; 

BALATON-FELVIDÉK
szezonális ajánló

FELFEDEZÉSRE VÁRÓ HELYEK

Balatoncsicsói Vendégház

Balatoncsicsó

Önálló ház elegánsan 
berendezve a Balatontól 7 km-
re északra, Balatoncsicsó 
központjában.

8272 Balatoncsicsó, Liliom u. 27.
+36 70 676 2744
fazsuzsa78@gmail.com
www.airbnb.com/h/balatoncsics
oivendeghaz

Tündérsziget ART. Kft.

Tihany

A hangulatos teázó 
különleges színfoltja Tihany 
kínálatának. Aki betér 
hozzájuk egy igazi 
Tündérszigeten érezheti 
magát.

8237 Tihany, Kossuth L. u. 29.
+36 30 861 6991
+36 30 905 9061
info@tundersziget.hu
www.tundersziget.hu
www.nagyisutodeje.hu

Dobosi PIncészet

Szentantalfa

A szőlészkedés, borászkodás 
szeretete több generációs 
tudáson, tapasztalaton alapul. 
A szőlőművelés technikájában 
a hagyományos módszereket 
alkalmazzák.

8272 Szentantalfa, Fő u. 81.
+36 87 479 098
info@dobosi.com
www.dobosi.hu

Zeg-zugos völgyek, szelíd dombok,
meredek hegyoldalak,
az apró falvak rejtett kincsei.
Ízek, illatok, színek. Ez mind csak Rád vár!
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Rejtett helyeken...

Ha pihenésre és nyugalomra vágyunk
érdemes olykor kisebb településekre
ellátogatni a Balaton-felvidéken.

Hallottatok már a Nivegy-völgyről?

A legenda szerint ez a terület már a
honfoglalás óta lakott terület volt. Buda
vitéz telepedett meg az északi részen, a
település mai neve, Óbudavár is erről
árulkodik. Budának 3 fia volt, István, Jakab
és Antal. Amikor felcseperedtek, apjuk
felvitte őket a közeli Halom-hegy tetejére,
ahonnan mindhármuknak egy-egy
nyílvesszőt kellett kilőniük. Ahol a nyilak
földet értek a három fiú kialakíthatta saját
udvarházát.

Így lett István – Csicsa – Balatoncsicsó,
Jakab Szentjakabfa és Antal Szentantalfa
alapítója. A Balaton irányába haladva
következik Tagyon, a Balaton parton pedig
Zánka terül el.
A Nivegy-völgyben négy pincészet és egy
étterem életre keltette a Kóbor-túrát. Ha
szeretnénk megismerni a helyi kiváló
minőségű és sokszínű borokat és nagyszerű
magyaros tájjellegű ételeket, érdemes részt
vennünk a túrán.
A három családi pincénél 3-3 fajta bort
kínálnak és a program végén egy
fogadóban vacsorával várják a vendégeket,
ahol a negyedik pincészet borait ismerhetik
meg.
A Kóbor-túra lehetőséget ad, hogy egy
kellemes borkóstolás keretein belül
megimserjük a táj szépségét és
egyediségét.

További túralehetőségekért keressétek a www.balatonfelvidekitura.hu oldalunkat. Egyesületünkről és 
védjegyeseinkről még több információ található honlapjainkon: www.eltetobalatonfelvidek.hu; 

www.eltetovedjegy.hu

Royesfoto



Tipp: Halimba település tiszteli és őrzi a hagyományokat. Ezt bizonyítja, hogy a településen található a 
Halimba Crystal (Hungarian Table Top Kft.) elnevezésű üveggyár. A mai napig minden termék kézzel készül, 
mely egyre ritkábbá válik a világon.  Elérhetőségek: 8452 Halimba, Kossuth u. 99.; +36 88 503 450; 

BALATON-FELVIDÉK
szezonális ajánló

FELFEDEZÉSRE VÁRÓ HELYEK

Őshaza Vendégház

Bazsi

Az Őshaza Vendégházban 2 
különálló, 2-2 fő kényelmes 
pihenésére szolgáló apartmant 
alakítottak ki a házigazdák.

8352 Bazsi, Fő u. 20.
+36 70 453 5296
oshaza2017@gmail.com
www.oshaza.hu

Palota Pince

Sümeg

Jelenleg 3,5 ha szőlőn 
dolgoznak, ahol a cél az, hogy 
igen magas minőségű egyedi 
termékeket állítsanak elő, 
lehetőleg a legnagyobb 
összhangban a természettel.

8330 Sümeg, Szent István tér 10.
+36 70 363 4367
palotapince@palotapince.hu
www.palotapince.hu

Kemencés Vendégház

Nemeshany

A vendégház ideális 
környezetet nyújt családok, 
barátok kikapcsolódásához, 
Pajtaszínházunk pedig remek 
helyszíne családi ünnepeknek, 
esküvőknek.

8471 Nemeshany, Petőfi u. 200.
kemencesh@gmail.com
www.kemencesnemeshany.hu

Zeg-zugos völgyek, szelíd dombok,
meredek hegyoldalak,
az apró falvak rejtett kincsei.
Ízek, illatok, színek. Ez mind csak Rád vár!
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A történelem nyomában...

A Balaton-felvidék megannyi kincset rejt,
melyek csak arra várnak, hogy felfedezzék
őket.
Sümeg is számos ilyen nevezetességgel
büszkélkedhet, talán az egyik legismertebb
látványossága a vár. A történelem során
számos megpróbáltatáson ment keresztül,
azonban ma már újra régi pompájában
tündököl és várja a látogatókat. A település
egyik leghíresebb polgára Kisfaludy Sándor,
akiről egy teret is elneveztek. Ezenfelül mai
napig a Ksifaludy Emlékház őrzi emlékét.
Kihagyhatatlan a Püspöki Palota, a
Ferences Templom, Plébánia Templom, a
Tarisznyavár és a Fehérkövek. Ha nem
fáradtunk el, érdemes a környék
településeit is meglátogatni. Tudjátok,
hogy Bazsi szülötte Simon István költő?

Szülőháza Emlékmúzeumként működik,
mellette pedig helyet kapott egy paraszti
eszközöket bemutató kiállítás. A település
látványosságai közé tartozik még a
Nagyboldogasszony Római Katolikus
Templom és a Berzsenyi Tábla és
Emlékhely.
A környéken a vízimalmok történelme régre
nyúlik vissza. Manapság már egyre
kevesebb működő malommal
találkozhatunk. Azonban Nemeshanyban
mai napig látogatható a felújított
vízimalom. A malom mellett a térség
értékes kézműves értéke a nemeshanyi
varrt csipke, melyet a Faluházban állandó
kiállítás során megtekinthető. Nemeshany
környékén található Nagykeszi
templomrom , mely kellemes kirándulási
lehetőség.

További túralehetőségekért keressétek a www.balatonfelvidekitura.hu oldalunkat. Egyesületünkről és 
védjegyeseinkről még több információ található honlapjainkon: www.eltetobalatonfelvidek.hu; 

www.eltetovedjegy.hu



Tipp:  Kóstolnátok valami igazán minőségi és helyi tejterméket? Keressétek a Royesfarmot, és fedezzétek 
fel a védjegyes termékek különleges ízeit. Elérhetőségek: 8272 Szentantalfa Fő u. 79.; +36 30 989 2496; 
royesfarm@gmail.com; www.royesfarm.hu

BALATON-FELVIDÉK
szezonális ajánló

FELFEDEZÉSRE VÁRÓ HELYEK

Lídia Borház

Zánka

A kiváló termőhelyeken 
megtermelt szőlőből erjesztett 
borokat a hagyományos és 
korszerű technológiák 
ötvözésével állítják elő és 
palackozzák nagy szakmai 
igényességgel.

8251 Zánka, Rákóczi út 112.
+36 30 544 2238
info@lidiaborhaz.hu

Németh Birtok

Monoszló

A falusi turizmus keretén belül 
működő apartmanjaiban egész 
éven át kínál 
szálláslehetőséget. Ellátással, 
programok szervezésével 
várja a településre látogató 
vendégeket.

8273 Monoszló, Fő utca 23.
+36 30 374 1268
planteus@planteus.hu

Holló Pince

Tagyon

A borok fiatalosak, frissek, 
illatosak, tükrözik a gazda 
lendületét, vidámságát, 
fiatalságát és mégis érett 
komolyságát, amellyel a helyi 
gazdálkodási kultúrát közvetíti.

8272 Tagyon, Hrsz.: 609/5
+36 30 393 0699
hollosy.zsombor@gmail.com
www.hollopince.hu

Zeg-zugos völgyek, szelíd dombok,
meredek hegyoldalak,
az apró falvak rejtett kincsei.
Ízek, illatok, színek. Ez mind csak Rád vár!
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Ki hallott már Hegyestűről?

Monoszló határában emelkedik a 337 méter
magas bányafal. Az 1938-as években
bányamunkákat kezdtek az északi oldalon,
mely 1970-re befejeződött, így a hegy fele
letűnt. Azonban a megmaradt bányafal
betekintést enged egy vulkáni hegy belső
szerkezetébe.
Található itt egy geológiai bemutatóhely,
melyet érdemes megnézni, hiszen innen is
gyönyörű kilátás nyílik elénk a környékről
és a Balatonról. A kilátóhely a Nemzeti-Park
és a Bakony-Balaton Geopark területén
található. Monoszló környékén számos
látnivaló várja, hogy felfedezzék.

Ha gyönyörködtünk a kilátásban és
megcsodáltuk a bazaltorgonákat, induljunk
el lefelé a hegyről, Balatoncsicsó irányába.
A Tói-hegy felé haladunk, mely a Hegyi-
tóról kapta nevét, mely 344 méter magason
található. A Hegyi-tótól leereszkedve, a
Harkai-árok felé nagy körben térünk vissza
Monoszlóra. Ez a túra körülbelül 5,8
kilóméter hosszú.
Tudtátok, hogy Monoszlón a Református
Templom mögötti kertben egy botanikai
ritkaság található? Itt áll ugyanis egy somfa,
mely már a napóleoni háborúk idején
virágzott, és azóta is a tavasz egyik első
hirnöke.

További túralehetőségekért keressétek a www.balatonfelvidekitura.hu oldalunkat. Egyesületünkről és 
védjegyeseinkről még több információ található honlapjainkon: www.eltetobalatonfelvidek.hu; 

www.eltetovedjegy.hu



Tipp: Hogy is készülnek a kerámiák? Balatonfüreden a Vásárcsarnokban van egy nyitott műhely, ahol Pécsi 
Krisztina az érdeklődők szeme láttára készíti alkotásait. Ha érdekel az alkotási folyamat keressétek Krisztit: 
8230 Balatonfüred, Tamási Áron utca 27. szám alatt vagy a +36 30 388 1736-os telefonszámon, de akár 

BALATON-FELVIDÉK
szezonális ajánló

FELFEDEZÉSRE VÁRÓ HELYEK

Gyukli Pince

Balatonfüred

A szőlőt a gondos 
fajtamegválasztáson túl 
gyógynövényekkel védik meg az 
esetleges kártevőktől, majd 
szüret után természetes úton 
történik az erjesztés.

8230 Balatonfüred, 
Lapostelek-Dűlő 4049
+36 20 981 0484
info@gyukli.hu

Akalai Street Food

Balatonakali

László mozgó büféjének neve 
az Akali SZEKÉR, ahol kézműves 
hamburgerekkel, hot doggal, 
alkoholmentes italokkal, 
szörpökkel várja az 
érdeklődőket.

8243 Balatonakali, Hóvirág u. 1.
+36 30 9939 061
akalaci@gmail.com

Tulipán Vendégház

Örvényes

Modern stílusú vendégház 
Örvényesen ahol az első 
emeleten négy standard szoba 
fürdőszobával, minibárral, 
terasszal vehető ki külön-külön 
vagy akár egyben is.

8242 öRvényes, Malom u. 2.
+36 20 30 6765
tulipanvendeghaz.orvenyes@g
mail.com

Zeg-zugos völgyek, szelíd dombok,
meredek hegyoldalak,
az apró falvak rejtett kincsei.
Ízek, illatok, színek. Ez mind csak Rád vár!



keressétek Krisztit: 
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Strandolás helyett túrázás...

Nem csak a strand várja a kirándulni
vágyókat Balatonakalin, hanem egy érdekes
túraútvonal is.
A korábban is már túraútvonalként
működő, a kikötőt és a strand nyugati
szélét összekötő gyalogutat tanösvénnyé
fejlesztették Halösvény néven. A
túraútvonal 10 fő állomáson mutatja be a
balatoni halászat múltját és az ehhez
kapcsolódó eszközöket. Ezenfelül a
táblákon bemutatják a 16 őshonos balatoni
halfajtát.
Ha szeretnénk folytatni utunkat érdemes
Balatonfüred felé indulni.

Balatonfüreden a Tamás-hegyen két olyan
kilátóhely is várja a kirándulókat, ahonnan
gyönyörű kilátásban lehet részünk. Ha
elindulunk a Tamás-hegyre, találkozhatunk
egy nagy fa kereszttel. Pár lépcsőfok és már
láthatjuk is a várost, a Balatont és a Tihanyi-
félszigetet. Tovább haladva az Arany ember
tanösvényen jutunk fel a három emeletes,
fából készült Jókai kilátóhoz. A 600
méteres tanösvény során az Aranyember
című regény szereplőiről elnevezett
pihenőpadokkal is találkozhatunk. A
kilátóból belátni a teljes Tihanyi-félszigetet
és Balatonfüred jellegzetes épületeit is
felfedezhetjük.

További túralehetőségekért keressétek a www.balatonfelvidekitura.hu oldalunkat. Egyesületünkről és 
védjegyeseinkről még több információ található honlapjainkon: www.eltetobalatonfelvidek.hu; 

www.eltetovedjegy.hu



Tipp: Helyi finomságokért keressétek védjegyeseinket. Ha fajtamézet szeretnétek a Pulai méhészetet 
ajánljuk: 8291 Pula Kis utca 42.; +36 30 987 2396; info@pulaimez.hu; www.pulaimez.hu. Szörpökért és 
lekvárokért pedig a Kapolcsikumot ajánljuk: 8294 Kapolcs, Petőfi S. u. 45.; +36 30 956 1993; 

BALATON-FELVIDÉK
szezonális ajánló

FELFEDEZÉSRE VÁRÓ HELYEK

Várpanoráma Vendégház

Nagyvázsony

A Várpanoráma Vendégház 
teraszáról bámulatos látvány 
tárul elénk, hiszen nem csak a 
vidék szántóit, de kiváló 
elhelyezkedésének 
köszönhetően a Kinizsi vár 
szépségében is 
gyönyörködhetünk.

8291 Nagyvázsony Temető u. 9.
+36 20 263 1347
fabry.nagyvazsony@gmail.com
www.varpanorama.hu

Dobosi Pincészet

Szentantalfa

A szőlőművelés technikájában 
a hagyományos módszereket 
alkalmazzák, ami évről-évre 
meg is hozza számukra a 
kitűnő eredményeket.

8272 Szentantalfa, Fő u. 81.
+36 87 479 098
info@dobosi.hu
www.dobosi.hu

Petendi Pálinkaház

Vigántpetend

Olyan pálinkát szeretnénk a 
kezedbe adni, mely annyira 
finom, hogy belevésődik az 
emlékezetedbe.

8294 Vigántpetend, 55/19 hrsz.
+36 70 773 3455
miklos.kovacs@petendipalinka.
hu
www.füligjimmy.hu

Zeg-zugos völgyek, szelíd dombok,
meredek hegyoldalak,
az apró falvak rejtett kincsei.
Ízek, illatok, színek. Ez mind csak Rád vár!
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Egy település, mely már a római korban is
lakott volt.
Erre vezetett Budát az Adriával összekötő
nagy hadiút, a Via Magna. A legenda szerint
Kapolcs a kunok legyőzött vezéréről kapta
nevét. Az idő múlásával a településen
számos mesterség alakult ki, azonban a
legfontosabb ágazat a malomipar lett. A
malmoknak államosításukig nagyon fontos
szerepük volt. Hozzájárultak a patakmeder
tisztításához, és a malomtavak,
zsiliprendszerek az árvízveszély
enyhítésében is fontos szerepet játszottak.
Kapolcs egyik nevezetessége a Falumalom
mai napig megtekinthető a Malomszigeten.
Kapolcs határában található a Pokol-lik,
mely körülbelül már 3000 éve ismert.

A bazaltban kialakult barlang egy nem
mindennapi állomása lehet túránknak.
Felfedezése után érdemes a környékbeli
településekre is ellátogatni, ugyanis olyan
látnivalókkal találkozhatunk, mely elénk
tárja a történelmet.
Taliándörögd a Tik-hegy és Baksa-hegy
közötti völgyben terül el. Ha a település
északi végénél, kelet felé vezető úton
indulunk el, megpillanthatjuk a Szent
András templomromot. A Klastromot a
Dörögdi család építette a 13. században. A
romok máig őrzik a templom értékeit és
kincseit.
Tovább indulva Pulára, ahol a Kinizsi forrás
található, mely mellett láthatjuk a tálodi
kolostorromot.

További túralehetőségekért keressétek a www.balatonfelvidekitura.hu oldalunkat. Egyesületünkről és 
védjegyeseinkről még több információ található honlapjainkon: www.eltetobalatonfelvidek.hu; 

www.eltetovedjegy.hu


