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A Nyugat-Balaton keleti kapuja Balatongyörök, Keszthelytől
10 km-re fekszik csodálatos panorámával és természeti értékekkel.

GyöröK A hArmóNiA, A NyuGAlom, A szépséG, 
A réGi és új eGyüttélése, A hAGyomáNy,  A 
romANtiKA,  A természet, A friss leveGő és A 
BoldoGsáG.

A szőlőtermesztés és borkészítés évezredes hagyománya a mai 
napig nagy népszerűségnek örvend községünkben.
településünk borospincéi és présházai megőrizték eredeti 
formájukat, akárcsak a halászatra utaló jellegzetes halászházak, 
melyek Balatongyörököt egy igazi hagyományőrző gyöngyszemmé 
teszik.

2010 tAvAszáN eGy 18 lyuKú BAjNoKi 
tópArti GolfpályA NyitjA meG KApuit 
BAlAtoNGyöröKöN.

Balatongyörök ist das östliche tor des West-Balatons und befindet 
sich mit seinem wunderschönem panorama und Naturschätzen 
10 km von Keszthely entfernt. 

Györök vereint harmonie, ruhe, schönheit, Altes und Neues, tradition, 
romantik, Natur, frische luft und Glückseligkeit.                                                           
in unserer Gemeinde erfeut sich die jahrtausendealte tradition des 
Weinanbaus und der Kelterei bis zum heutigen tag grosser Beliebtheit. 
die Weinkeller und Kelterer haben sich ihre ursprüngliche Art bewahrt, 
genau wie die auf die fischerei hindeutenden typischen fischerhäuser, 
welche Balatongyörök zu einer wahren perle volkstümlicher traditionen 
macht

im frühjAhr 2010 öffNet iN BAlAtoNGyöröK eiN 18 
loch GolfplAtz seiNe tore.

Hagyomány ... romantika ... természet
Tradition ... Romantik  ... Natur

Tradition ... Romance ... Nature

www.balatongyorok.hu

the eastern gate of West-Balaton, Balatongyörök, lies just10 km from Keszthely and 15 km from hévíz. it is surrounded by 
precious nature and thus has a wonderful panorama.
Györök is the symbiosis of tranquillity, harmony and beauty, of modern and old.  it is an ideal combination of tradition, 
romance, nature, fresh air and happiness. the thousand-year-old tradition of wine-growing and wine-making  is still cultivated 
today.  the local wine cellars and press houses have preserved  their original exterior, and so did the typical fishing houses, 
which make Balatongyörök a real pearl of tradition.

AN 18-hole, professioNAl lAKeside Golf course
Will opeN its GAtes iN BAlAtoNGyöröK
iN spriNG 2010.

                
       harmónia . nyugalom . romantika                      

 
 harmony . tranquillity . romance

            
     Harmonie  . Ruhe  .  Romantik

Balatongyörök



Strand ... víz ... nyár ... Balaton
Strand ... Wasser ... Sommer

Beach ... water ... summer
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der strand von Balatongyörök ist seit dem 20. jahrhundert einer der beliebtesten Badeorte des sees. die um 
1910 gepflanzte platanenallee ist eine der wertvollsten  zierden des Györöker strandes.

der strANd iN BAlAtoNGyöröK ist 
eiNer der BelieBtesteN BAdeorte.
inzwischen ist er ein wahres familien-Badezentrum:                                               
 l mit rasen und vielen schattigen plätzen  
 l sandstrandabschnitt (lido)           
 l Kinderbecken 
 l fachgerechte Kinderbetreuung, spielhaus, Animation
 l Wasserrutsche, Beach-volleyball, surfunterricht, Waserball, Kajak, Kanu,  treetboot
 l Wasserrettung und ärztliche Aufsicht während der öffnungszeiten des strandes

unser 20m langer sandstrandabschnitt wird auf 120m verlängert.
Ab 2010 sorgt die strand-Bürgerwehr für mehr sicherheit unserer Badegäste.

the beach in Balatongyörök has been very popular since the beginning of the 20th century. the sycamore alley planted in 1910 
is still the pride and joy of the beach.
the BeAch iN BAlAtoNGyöröK is oNe of the most populAr BAthiNG-resorts.
By now it is a real family-focused bathing centre: 
  l grassy lakeside with a lot of shady areas 
	 	 l sandy beach area (lidó)
	 	 l paddling pool for kids
	 	 l animation, kids club and special kids’ programmes
	 	 l waterslides, beach volleyball, surf instruction, canoeing, water basketball, paddle boating 
	 	 l lifeguard service and medical attention during the opening hours of the beach

         our 20 m long sandy beach area will be enlarged to 120 m.
      from 2010 we are planning to run a civil guard
       service for greater safety of our visitors. 

Strand!
Balatongyörök 

Partnerkártyával 
40%-al olcSóBBan 

strandolhatnak kedves 
vendégeink. a kártyát 

keresse szállásadójánál!

StrandBenutzung

mit Balatongyörök 
Partnerkarte ist  

40% günStiger! 
Fragen Sie bei

ihrem gastgeber 
nach der Karte!

diScount 
on beach tickets 

with Balatongyörök card

40% 
look for the card 

at your host!

             1
20 méter lidós partszakasz . vízi kosárlabda . animáció                        120 meter long sandy beach . water basketball . animation for kids120 m Lido Strandabschnitt . Wasser-Basketball . Kinderanimation

A balatongyöröki part a 20. század elejétől az egyik legkedveltebb 
fürdőhely volt. Az 1910-es években ültetett platánsor ma is a györöki 
strand egyik legértékesebb dísze.

A BAlAtoNGyöröKi pArt Az eGyiK 
leGKedvelteBB fürdőhely

mára igazi családi fürdőző központ: 
	 l  füves part sok árnyas területtel 
	 l  homokos partszakasz (lidó)
	 l	 gyermekmedence
	 l  gyerekek szakszerű foglalkoztatása, játszóház, animáció
	 l  vízicsúszda, strandröplabda, szörfoktatás, kajak, kenu,
  vízikosár, vízibicikli, 
	 l  vízimentők és orvosi felügyelet a strand nyitva    
 tartási idejében

20 m-es homokos partszakaszunk 120 méteressé növi ki magát. 
2010-től strandi polgárőr szolgálatot tervezünk strandolóink nagyobb 
biztonsága érdekében. 



Túrázás ... kerekezés ... golf ... hajó ... 
Wanderung ... Radfahren ... Golf ... Schiff ... 

Hiking  ... cycling ... golf ...  shipping ... 
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GyöröKöN sohA NiNcs rossz idő
A KiKApcsolódáshoz!
Kerékpárral, lóháton vagy lovaskocsin, sétabottal vagy anélkül, hajóval, 
vagy csónakkal, de csakis természetesen a természetben!

Kölcsönözhető kerékpárokkal körbejárhatja a Balatont a 210 km-es 
Balatoni Bringakörút mentén, de túrázhat bakancsosan, sétabottal 
a hegyekben, kilátóinkhoz, pele-apó tanösvényünkön, vagy 
extrém sportot űzhet a csodabogyós barlangtúrán! Keresse öko-
prospektusunkat!

hA Nem tűz A NAp, húzzoN BAKANcsot és 
túrázzoN velüNK!

vidám és üdítő túralehetőségekből válogathat:
nordic walking, „oda-vissza” túra, „nemtúlélő” túra gyermekeknek, 
gyógynövénytúra, „hétkilátótúra”, „csodabogyós túra”, 
„nagymamatúra”… 
Előzetes bejelentkezés és árajánlat kérése: +36 30 617 3893 
5 fő feletti csoportoknak kedvezménnyel! 

iN BAlAtoNGyöröK GiBt es KeiN schlechtes Wetter WeNN es 
um die freizeit Geht!
Mit dem Fahrrad, auf dem Pferderücken, in der Kutsche, mit oder ohne Spazierstock, mit dem Schiff oder dem Boot, 
aber natürlich immer in der Natur!
Von unserer Anlegestelle legen Schiffe (darunter auch Disco- und Clownschiffe) zu kürzeren und weiteren Spazierfahrten 
oder Sonnenuntergangsfahrten ab. Man kann den Balaton mit geliehenen oder eigenen Fahrrädern auf dem Balaton-
Radrundweg umradeln! Oder man wandert durch die umliegenden Hügel, zu unseren Aussichtstürmen, auf dem 
Väterchen-Pele Lehrpfad oder man erkundet die Wunderbeeren-Höhle abenteuerlich mit Helm und Kopflampe! 
Wenn die Sonne nicht zu heiß brennt ziehen Sie sich Ihre Wanderschuhe an und machen Sie einen Ausflug mit uns!
Sie können aus lustigen und erfrischenden Ausflügen wählen:

Nordic Walking, „Hin- und Zurück-Tour”,  „Kleine Überlebens”- Tour für Kinder, „Kräuter-Tour”, „7-Aussichtspunkte-
Tour”, „Wunderbeeren”-Tour, „Grossmutter-Tour”…  
Zur Anmeldung und für ein Preisangebot wählen Sie die: 0036 30 617 3893 Rabatte für Gruppen ab 5 Personen

BAlAtoNGyöröK. Where recreAtioN is AlWAys iN seAsoN.
Whether by bike, on horseback or horse cart, with or without a walking cane, by ship or boat - just discover nature in a natural way. 
rent a bike and cycle around lake Balaton along the Balaton cycle path, or take your boots and walking cane and go for a 
hike in the mountains. visit our lookout towers and the father dormouse (pele-apó) interpretive trail, or try an extreme tour 
in the csodabogyós cave. 

AiN’t No suNshiNe? put oN your WAlKiNG Boots ANd hiKe With us!
you can choose from many joyful and refreshing possibilities:
Nordic walking, “there and back” trip, light trips for kids, herbalist trips, 
“7views” trip, “csodabogyós trip”, “granny trips”… 
Pre-registration and inquiry about prices: +36 30 617 3893 
      Discounts for groups over 5 people. 
      Just search for our tour posters.

                 210 km-es Balatoni Bringakörút . Túrázás a cseppkőbarlangban .  Hajókázás a Balatonon

210 km Balaton Fahrradrundweg .  Ausflug in die Tropfsteinhöhle

           210 km cycle path around Lake Balaton . Trips in stalactite caves 

Keresse túraplakátunkat!



Rendezvények ... bor ... gasztronómia ...
Veranstaltungen ... Wein ... Gastronomie

Programs ... Wine ... Gastronomy

www.balatongyorok.hu

reNdezvéNyeiNK, 
  AmiKért érdemes A NyArAlást jól időzíteNi!

•  Római-kori vígasságok – borkóstoló, nyitott pincék, lovaskocsi, történelmi játékok,
 gladiátor bemutató, római-kori ételkülönlegességek, túrázás a Keszthelyi-hegységben
 a szépkilátó alatti római-forrásnál idézi meg a hely múltját
• Györöki tűzoltónap: önkéntes tűzoltó csapatok bemutatója vidám vetélkedőkkel, 
 koncertekkel
•  Györöki Bor-Dal-Fesztivál, Borkirálynő választás 
•  Minden magyarok találkozója – (Nemzeti Hét) tudós előadások a magyarság 
 történelméről, nyelvészetéről, hagyományairól
•  Györöki Szüret és Halászléfőző verseny 
•  Balatongyöröki Adventi forgatag – karácsonyi vásár, zenés vidám programokkal,  
 szent miklós érkezése, tombolasorsolás…
•  Jégfarsang  (január végén) 

állANdó proGrAmoK
•  Túravezetés kicsiknek és nagyoknak egész évben, kristálycsiszolás bemutatók,
 tojáskarcolás bemutatók, lovaskocsizás, golfozás, gyermek animáció júniustól 
 augusztusig, horgászat

verANstAltuNGeN, stäNdiGe proGrAmme
•  Römisches Fest mit Weinprobe, Tag der offenen Weinkeller, Kutschfahrten, 
 historische spiele, Ausflüge in die umgebung…                      
•  Jazz-Fiesta Györök    
•  Balatongyörök Weinfest – 15-18. Juli       
•  10. Feuerwehrstag Györök        
•  Györöker Sommer-Gallerie        
•  Györöker Wein und Lieder Festival, Wahl der Weinkönigin – 6-8. August        
•  Treffen aller Ungarn – wissenschaftliche Vorträge über die Geschichte der Ungarn, 
 ihrer sprache und traditionen
•  Györöker Weinlese und der 8. Fischsuppen-Kochwettbewerb    
•  Adventstreiben – Weihnachtsmarkt 03.-05. Dezember     
•  Eisfasching (Ende Januar)                       

STäNDIGe PROGRAMMe
Touren während des ganzen Jahres, Kristallschleiferei-Vorstellung, eierritzerei-Vorstellung, Kutsch-
fahrten, Golf, Kinder Animation von Juni bis August, Angeln, Bootstouren und vieles mehr...

festivAls, reGulAr proGrAms  Festivals for which it is worth visiting us!
• Festival of Roman Times – wine tasting, open cellars, horse cart,  historical games, excursions in the area…
• Firemen Day in Györök – a demonstration of volunteer fire brigades with funny contests and concerts
• Györök Convivial Wine Song Festival, Wine Queen Election
• Meeting of all Hungarians – (National Week) academic lectures on the history, linguistics and traditions of Hungarian people
• Györök Wine Harvest and Fish Soup Contest
• Advent Bustle in Balatongyörök– Christmas market, with merry musical programmes, Santa’s visit, raffle…
• Ice carnival (at the end of January)

 reGulAr proGrAmmes
• Guided tours all year long, crystal polishing and egg carving presentations, 
  horse cart rides, golf, kids’ animation from june to August,
    fishing, etc.

                                                                            
 Újjáéled a római kor!  . Adventi forgatag . Bor-Dal-Fesztivál       The Roman times are resurging . Advent bustle . Convivial Wine Song Festival

 Die Wiederauferstehung der römischen Zeit! . Adventstreiben . Wein-Lieder Festival

KeReSSe RenDeZvÉnynAPTáRUnKAT!



Látnivalók ... kultúra ...
Sehenswürdigkeiten ... Kultur ...

Sights ... culture ...
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GyöröKi tárlAtoK
tavasztól őszig festmény-, szobor-, fotó- és más képzőművészeti kiállítások 
váltják egymást a balatongyöröki Bertha Bulcsu művelődési házban és a 
jüngling zoltán Közösségi házban.
Legismertebb látnivalóink: rákóczi-szobor, petőfi-szobor, simándy-emlékmű, 
trianon-emlékmű, szépkilátó, római-forrás, hajókikötő, csónakkikötő, 
soós-öböl, Becehegyi présházak, petőfi utcai villasor 

Környékbeli látnivalók
szent mihály-domb és -kápolna • salföld major • Afrika múzeum • 
szigligeti vár • festetics kastély • Georgikon majormúzeum • marcipán 
múzeum • modellvasút múzeum • panoptikum • rádiós és televízió 
múzeum • hévízi tó • zalakaros • Kehidakustány • Kis-Balaton • sztupa

GyöröK Art exhiBitioNs
from spring to autumn, a series of fine art exhibitions presenting paintings, sculptures, photographs and other works are held 
in Bertha Bulcsu and jüngling zoltán community centres in Balatongyörök. 
- our most well-known  sights are rákóczi statue, petőfi statue, simándy monument and trianon monument
szépkilátó (lookout hill), roman spring, landing pier, soós-bay, the press-houses in Becehegy, the villas in petőfi street

seheNsWürdiGKeiteN, Kultur
Györöker Ausstellungen: vom frühjahr bis zum herbst lösen zahlreiche Gemälde-, 
skulpturen-, foto- und andere künstlerische Ausstellungen im  Györöker 
Bertha Bulcsu Kulturhaus und im jünlging zoltán Gemeindehaus einander ab. 
Unsere bekanntesten Sehenswürdigkeiten: rákóczi-statue, petőfi-statue, simándy-
denkmal, trianon-denkmal, „schöner Aussichtspunkt”, römerquelle, schiffshafen, 
Bootshafen, soós-Bucht, Becehegy-Keltereien, villenallee der petőfi strasse

Sehenswürdigkeiten der Umgebung
St.Michael Hügel und Kapelle • Salföld Anwesen • Afrika Museum • Szigligeter 
Burg •  Schloss Festetics • Georgikon Heimatmuseum • Marzipan Museum • 
Modelleisenbahn Museum • Panoptikum • Radio- und TV Museum • Hévízer 
See • Heilbäder in Zalakaros und Kehidakustány • Vogelschutzgebiet • Kleiner 
Balaton • Stupa 

            Szépkilátó . móló . Simándy-emlékmű
        nice lookout  .  Pier . Simándy-statue

Schöner Aussichtspunkt . Hafen  .   Simandy-Denkmal

Nearby sights 

Saint Michael hill and chapel • Salföld farm • Africa museum • Szigliget castle • Festetics Castle • Georgikon Museum 
• Marzipan Museum • Model Railway Museum • Waxworks • Radio and Television Museum • Hévíz Lake • Zalakaros 
• Kehidakustány • Small Balaton •  Stupa

Keszthely

Hévíz



Éttermek  l				Gastro Szolgáltatók l						Dienstleister  l						Service

·  Természetgyógyászat

·  Naturheilkunde

·  Naturkosmetik

·  Tachyon (nach David Wagner)

·  Rei KI 

    leela-Youvan
8313 Balatongyörök

Tel.:  +36 20 332 7799
+49 5191 628 296
+49 179 785 2024

e-mail: leelayouvan@gmx.de
www.leelayouvan.de

www.magister-youvan.de
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8
old Sandman

garden & more
8313 Balatongyörök
Szent István u. 66.

Tel.:  +36 83 546 944 
Fax : +36 83 546 948

e-mail: info@oldsandman.eu
www.oldsandman.eu

cSillag virágBolt
8313 Balatongyörök

Zsölleháti u. 4.
Tel.: + 36 83/346-294

Mobil: +36 70/258-3437
Csokrok, asztali díszek, koszorúk, 
cserepes növények, egynyári virá-
gok, kisebb ajándéktárgyak.

Blumensträusse, Blumentisch-
gedeck, Blumenkränze, Topf-
pflanzen, Jahresblumen, kleine 
Geschenkartikel.

moSoda
8313 Balatongyörök

Zsölleháti u. 4.
Tel.: + 36 83/346-294

Mobil: +36 70/208-2248
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Használati és dísztárgyak nagy válasz-
tékát kínálom üvegből. Kívánságra 
megmutatom a csiszolás technikáját 
és névre szóló gravírozást is vállalok.

Ich biete Ihnen eine grosse Auswahl von 
Gebrauchs- und Kunstgegenständen 
aus Glas an. Auf Wunsch zeige ich 
Ihnen die Technik des Schleifens und 
graviere Ihre Namen aufs Glas.

     Kajdi KriStálY
8313 Balatongyörök

71-es főút mellett
Tel.: + 36 83/346-433

Mobil: +36 30/9370-323

ne hagyja nyaralóját üresen állni - KereSSen vele PÉnzt!
•	 több	mint	28.000	nyaraló,	luxus	színvonalú	ház	Európa	21	országában
•	 medencés	házakból	Magyarországon	a	legnagyobb	választék
•	 kiváló	szervízszolgáltatás	vendégeink	számára
•	 über 28.000 Ferienhäuser, Villen und Luxusdomizile in 21 Ländern europas
•	 größte	Auswahl	an	Poolhäusern	in	Ungarn
•	 perfekter	Service	für	unsere	Kunden

novaSol
8600 Siófok

Dózsa Gy. u. 1/b/12
Tel.: +36 84 506 622                                    

H-8313 Balatongyörök, 
Paphegy, 1909. 

Tel.: +36 83 546 066
e-mail: novasol@novasol.hu

www.novasol.hu
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nYaralóházaK BÉrlÉSe, KiadáSa
FerienhäuSer zu vermieten

Golfclub 
ImperIal 
balaton

8313 Becehegy 
Tel.: 06 30 985 3950

e-mail: club@imperial-balaton.com
   www.imperial-balaton.com

Az egyedülálló környezetben fekvő bajnoki golfpálya driving range-e 
2009-ben nyitotta meg kapuit. hivatásos golfoktatóink a kezdő golfosok 
nehézségeit is segítenek megoldani.  Aki nem tud ellenállni egy intenzív 
golfjátszma után a Balaton hűsítő vízének, annak rendelkezésére áll saját 
klubstrandunk is.

das championship-Golfplatz hat eine einzigartige umgebung. im 
frühjahr 2010 werden die ersten 9 löcher bereit zu sein. Golf lehrer 
hilft dem Anfänger Golfer. Wer nach einer intensiven Golf, im Balaton 
baden möchtet: ist es am Klub-strand zur verfügung.

Ingatlanok Immobilien:
ute Kruse pitter l Mobil(A) +43 664 5003092
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· Lávaköves grill ételek
· Kerti kemencében sültek
· Napi menü
· Széles választék

· Lavastein Grillspeisen
· Im Gartenofen gebratene Speisen
· Tagesmenü
· Grosse Auswahl

zePPelin 
Étterem

8313 Balatongyörök
Kossuth L. u. 88.

Tel./Fax:  +36 83 346 075

Sodexho, ticket étkezési utalványok elfogadása!

2

magYaroS 
cSárdáS

reStaurant
8313 Balatongyörök
Szent István u. 40.

Tel./Fax:  +36 83 346 152
e-mail: gasthoffigder@gmail.com

Több védnöki táblával kitüntetett 
csárda-étterem. Konyhánk magyaros 
és tájjellegű ételeket kínál. Közel 40 
féle kitűnő magyar bort és legalább 
húsz féle Szicsek pálinkát kínálunk. 

1

varga 
vendÉglŐ
gaSthauS
8313 Balatongyörök

71-es út mellett
Tel./Fax:  +36 83 346 444

e-mail: vargavendeglo@freemail.hu
web.t-online.hu/vargavendeglo

4

Tavasztól őszig magyar- és nemzetközi konyha, valamint csodálatos 
balatoni panoráma várja a kedves Vendégeket. 

Von Frühling bis Herbst verwöhnt Sie unser Restaurant mit ungarischer 
und internationaler Küche und mit einem wunderschönen Panorama auf 
den Balaton.

3 hatod 
KiSvendÉglŐ

gaSthauS
8313 Balatongyörök

Kossuth L. u. 40.
Tel./Fax:  +36 83/346-290 

www.hatod.hu

Tel./Fax: 84/310-050 
Balatongyörök hajóállomás / Schiffshafen / Ship station: 

Tel./Fax: +36 83/346-008
e-mail: forgalmi@balatonihajozas.hu

www.balatonihajozas.hu; www.balatonship.eu

hAjóproGrAmoK A BAlAtoNGyöröKi KiKötőBől
• menetrendszerinti hajójáratok 05.22-09.12-ig naponta több alkalommal 
• 1 órás sétahajó indul 05.22-07.02-ig és 08.30-09.12-ig minden szerdán 
és vasárnap • 1 órás sétahajó indul 07.03-08.29-ig minden kedden, szerdán, 
csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap  • 2 órás diszkóhajó indul 
07.03-08.29-ig minden kedden •  1,5 órás diszkóhajó indul 07.03-08.29-ig 
minden szombaton • badacsony túra indul 06.17-09.09-ig minden csütörtökön 

schiffsproGrAmme voN hAfeN BAlAtoNGyöröK
• fahrplanmässige Schiffe vom 22.05-12.09 • einstündige promenadenschifffahrt 
fährt vom 22.05-02.07 und 30.08-12.09 jeden Mittwoch und Sonntag • 
einstündige promenadenschifffahrt fährt vom 03.07-29.08 jeden Dienstag, 
Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag  • 2 stündigen Discoschiff 
fährt vom 03.07-29.08 jeden Dienstag • anderthalbstündige Discoschiff fährt 
vom 03.07-29.08 jeden Samstag • badacsony tour vom 17.06-09.09 jeden 
donnerstag 

proGrAms By ship from BAlAtoNGyöröK
• liners from 22.05-12.09 • 1 hour long pleasure boat trip leaving from 22.05-
02.07 and 30.08-12.09 every Wednesday und Sunday • 1 hour long pleasure 
boat trip leaving from 03.07-29.08 every Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 
Saturday und Sunday • 2 hours long Discoship leaving from 03.07-29.08 every 
Tuesday • 1,5 hour long Discoship leaving from 03.07-29.08 every Saturday • 
badacsony tour from  17.06-09.09 every Thursday

Hajó  l				Schiff  l			Ship
5



Hotelek   l  Hotels


H-8313 Balatongyörök, Szépkilátó
Tel.: +36 83 346 666 l  Fax +36 83 314 422

e-mail: balatongyorok@castrum.eu l  www.castrum.eu

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket Balatongyörökön, 
közvetlen a balatoni bringakörút mellett található vízparti 
kempingüdülőfalunkban.
A kemping saját homokos strandja mellett gyermekjátszótér, drink-
bár és számos kényelmi- és sportszolgáltatás, (szörf-vitorlásoktatás, 
asztalitenisz, kerékpárkölcsönzés, öltözős teniszpályák, oktatás) 
csalogatja a pihenni vágyókat. A számozott, áramcsatlakozással 
ellátott parcellákat zöld sövény választja el egymástól. Az 
apartmanok elsőosztályú  felszereltséggel rendelkeznek (franciaágy, 
TV, kávéfőző, zuhanykabin, WC, ágynemű, törölköző), konyhával, 
fedett terasszal és kerti bútorokkal. 
Parkolás: az apartmanházak saját parkolóval rendelkeznek.

gYöröKi iFitáBor
8313 Balatongyörök, Szépkilátó

Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

Tel./Fax: +36 92 312 770, +36 30 824 8348
e-mail: info@gyorokiifitabor.hu

www.gyorokiifitabor.hu
Közalapítványunk a Balaton északi partján a Szépkilátó alatt üze-
melteti „B” kategóriájú Györöki Ifitáborát (218 fő).  
Fürdőszobás szobák, előadótermek, sportpályák, kerékpárok, internet 
(WIFI), saját kert, zárt parkoló. 

ich möchte ihnen unser jugendcamp, der in Balatongyörök 
beim „szépkilátó” liegt, empfehlen. in unserer herberge können 
wir 218 Personen in 2, 3 oder 4 Bettzimmern mit Dusche 
unterbringen. das lager ist hervorragend die erlebnisvollen 
sommertage zu verbringen.

the youth hostel lays just below Balatongyörök’s famous 
szépkilátó (Belveedere lookout tower).We can provide accom-
modation for altogether 218 guests in our comfortable double 
-, triple-bed, and four-bed rooms with bath. the youth hostel 
offers excellent and interesting ways to spend the summer 
days.

1514

29 - 39 €
40 - 55 € 

100 m

01.01.      12.31. SAFE

hotel+ Panoráma
8313 Balatongyörök, Petőfi S. u. 5.

Tel./Fax: +36 83/349-524, Tel.: +36 30/552-1632
e-mail: hotelpanorama@t-online.hu

www.hotelpanorama.hu

A 70 szobás teljesen felújított Hotel Panoráma közvetlenül a 
strand felett található. A szálloda parkja, a zárt parkoló, a külön-
féle sportolási lehetőségek, a strand kellemes, nyugodt pihenést 
biztosítanak. Wellness részlegünkben úszómedence, élményme-
dence, szauna, infraszauna, gőzkabin, fitneszterem és masszázs 
várja vendégeinket. 2-3 ágyas szobáink és családi apartmanjaink 
balkonosak, fürdőszobával, rádióval, TV-vel, hűtővel és telefonnal 
felszereltek, légkondicionáltak.

Das Hotel Panoráma mit 70 Zimmern befindet sich direkt über 
dem Strand. Durch den Park, den geschlossenem Parkplatz und 
die verschiedenen Sportmöglichkeiten des Hotels wird Ihnen 
eine ruhige erholung gewährleistet. Hallenbad, erlebnisbad, 
Sauna, Dampfbad, Infrasauna, Fitnessraum, Massage sind im 
Wellnessteil	 zu	finden.	Unsere	2-3	Bettzimmer	 sowie	Familien-
appartements sind mit Balkon, Badezimmer, Radio und Fernseh-
er, Kühlschrank, Telefon und Klimaanlage ausgerüstet.

12

     Karát Panzió
8313 Balatongyörök, Üsth Gy. u. 69.

Tel.: +36 83 346 374
Tel./Fax:  +36 83 346 075

e-mail: karat.szabo@t-online.hu
www.karatpanzio.hu

Központi, de nyugodt fekvés, hátul 
rejtett parkoló, elől tágas park, tágas, 
kényelmes szobák, apartmanok. A 
szobák árnyékoltak, erkéllyel vagy 
terasszal rendelkeznek.

Zentrale, jedoch ruhige Lage, 
hinten Parkplatz verborgen, vorne 
weitläufiger Park, bequeme Zimmer, 
Appartements. Die Zimmer sind 
beschattet, haben Balkon oder 
Terrasse.

SAFE400 m

17

19 € +
22 € +

SAFE

200 m

     villa Balaton
8313 Balatongyörök
eötvös K. u. 124/B

Tel./Fax:  +36 83 346 213
Mobil: +36 30 500 2520

e-mail: villabalaton@t-online.hu
www.balaton-nyaralas.hu

16

18-21 € +
22-26 € +

Családias hangulatú vendégházunk 
szobái klimatizáltak, teraszaink 
közvetlen balatoni panorámásak.

Unser	 Haus	 hat	 	 eine	 familiäre	
Atmosphäre. Die Zimmer sind 
klimatisiert und von den Terrassen 
hat man einen wunderschönen 
Panorama-Blick auf den Plattensee.

100 m05.01.         09.30. 18 - 32 € /�/ é j (Nacht, night) inkl.
24 - 38 € /�/ éj (Nacht, night) inkl.

KaStÉlY hotel
8313 Balatongyörök, Petőfi S. u. 2.

Tel.: +36 83/546-041 Fax: +36 83/346-001
e-mail: kastely.hotel@t-online.hu

www.hotel-kastely.hu

A vízparttól 100 méterre fekvő nosztalgikus hangulatú neobarokk 
szálloda nyugodt környezetben várja kedves vendégeit. 
A főépületben 8 db neobarokk apartmanszoba, és 20 db mos-
dós szoba, árnyas parkunkban pedig 20 db bungaló nyújt 
szálláslehetőséget.

Das neobarocke Hotel von malerischer Schönheit 100 m vom 
Strand bietet ideale Voraussetzungen zum Familienurlaub.
Unterkunftsmöglichkeiten:	 Im	 Hotel	 8	 neobarocke	 Apparte-
ments, im schattigen Schlosspark 20 Bungalows.

The Neo-baroque Hotel, in a shady park, is waiting for its guests 
in a pleasant and calm environment. The hotel is located 100 
meters from the shore and it offers ideal conditions to a family 
holiday. 
In the main building there are 8 suites in Neo-baroque style and 
in the park of the hotel  twenty bungalows.

13

SAFE

Camping l Apartman  l Panzió



zSuzSi háza
8313 Balatongyörök

Zsölleháti u. 6.
Tel.:  +36 30 620 20 92

e-mail: levizsu@t-online.hu

04.01.      10.15.

SAFE

10 - 12  € / �   2.500-3.000  Ft / �
13 - 15  € / �   3.500-4.000  Ft / �

26

100 m

iBolYa ház
8313 Balatongyörök

Petőfi S. u. 95.
Tel. +36 83 346 278

Mobil: +36 30 374 0414
e-mail: oricsaba@citromail.hu

01.01.      12.31.

     SzaBó vendÉgház
8313 Balatongyörök

Kossuth L. u. 93.
Tel. +36 83 346 075

e-mail: karat.szabo@t-online.hu
www.karatpanzio.hu

40 € /Ap., 80 €/ház 
30 € /Ap., 60 €/ház 

leitner 
aPartmanház

8313 Balatongyörök
Zsölleháti u. 4.

Tel. +36 83 346 294 
Mobil: +36 70 258 3437

e-mail: leitnerhaz@t-online.hu
www.leitnerhaz.com

6.000 Ft/Apartman
6.000 Ft/Apartman 

22

23

25

01.01.      12.31.

800 m

06.01.      09.30.

A tornácos, otthonos, barátságos pan-
zió Balatongyörök főutcájáról nyílik 
és 14 kényelmes szobával várja ven-
dégeit. A hangulatos, mediterrán 
kertben az ezerszínű virágok között 
teljesen átadhatja magát a pihenésnek.

alBergo 
giardino
8313 Balatongyörök

Kossuth u. 87.
Tel./Fax:  +36 83 346 103 
Mobil: +36 30 258 7734

e-mail: giardino@t-online.hu
www.albergo-giardino.hu

700 m SAFE

20 € +
26 € +

01.01.      12.31.

500 m

21-24 € inkl.
24-27 € inkl.

19

20

Csodálatos panoráma. 3 nagy nem-
dohányzó kétágyas szoba fürdővel, 
nappali konyha, nappali kandallóval. 

Traumhafter Seeblick. 3 große 
Nichtraucher-DZ mit Bad, Wohn-
küche, Wohnzimmer mit Kamin,
Terrasse, Garten, Sandkasten, 
Schaukel, Rutsche, Baumhaus. 

villa
Bellevue
8313 Balatongyörök
Szent István u. 66.

Tel.:  +36 83 546 947
e-mail: info@villabellevue.eu

www.villabellevue.eu

600 m

33

Csendes, nyugodt környezet .
 . Balatoni panoráma .
. 3 db kétágyas szoba .

. Stille,	ruhige	Umgebung	. 
. Balatoner Panorama .

. 3 Stk. Doppelzimmer .

FelüdülÉS
Szigete

8313 Balatongyörök 
Csetény u. 18.

Tel.: +36 20/922-7845
Fax: +36 83/313-037

1000 m SAFE 30-60 € / H
50-80 € / H

 villa 
Blaue Burg

8313 Balatongyörök
Szent István u. 39.

Tel.: +36 30/613-2400
e-Mail: burg@villablaueburg.de

www.villablaueburg.de
Kontakt in Deutschland: 
Tel.: +49 178 144 3077

32

Schöne Ferienwohnung, Nichtraucher, 
Garten, Pool. Max. 7 Personen, 

keine Haustiere

17 € /�
22 € /� Kinderpreis 

auf Anfrage

     töröK mariann
8313 Balatongyörök
Üsth Gyula u. 17.

Tel.: + 36 30 477 42 73
e-mail: manna20@freemail.hu

01.01.      12.31.

10 € /�, 35-40 € / 4x�, 55-60 € / 6x� 
11 € /�,  40-45 € / 4x�, 60-65 € / 6x�

28

3 min.

 velencei ház
 venezia hauS

8313 Balatongyörök
Mogyorós u. 41/B.

Tel./Fax: +36 83/346-329
+39 041/595-1257
+39 340/967-0035

e-mail: sz.ildiko@libero.it
www.maganszallashely.hu/venezia

10 éjszaka után 1 
éjszaka ingYen!

1000 m

06.15.      09.15. 14  € / �  +
17  € / �  +   

Balatoni panoráma . teraszos szobák fürdővel
camere con bagno . colazione e panorama sul 

lago Balaton

29

      teleKeSi iStván
8313 Balatongyörök

Kossuth L. u. 20.
Tel/fax: +36 92 314 970
Mobil: +36 70 3787 532

27

9 € /� 

11 € /�
100 m

06.15.      09.15.

toPáz
aPartmanház

8313 Balatongyörök
Kossuth L. u. 24.

Tel./Fax: +36 83/346-340 
Mobil: +36 20/9162-480

e-mail: topaz2006@t-online.hu

6000 Ft-tól 
6000 Ft-tól 

31

01.01.      12.31. Vadászat szervezése! . Jagdorganisation!

100 m SAFE 20-40 € / Ap.
25-50 € / Ap.

Gyermekkedvezmény 
0-12 éves korig – 

Kinderermäßigung:
0 - 12 Jahre

Kontakt in Deutschland: 
Im Schaferkamp 4. c. 59494 Soest

Tel./fax: +49 029 21 120 74
8 nyaraló 2-8 személy részére, 8 
Ferienwohnungen für 2-8 Pers.

mogYoróS 
vendÉgház

8313 Balatongyörök
Mogyorós u. 38.

Tel.: + 36 83 346 276
Mobil: +36 20 354 8420

e-mail: mogyoroshaus@freemail.hu

      manFred riemer
8313 Balatongyörök
Csont F. u. 8/a., 8/b.

Tel./fax: +36 30 296 3038
e-mail: info@plattensee-nord.de

www.plattensee-nord.de

1000 m

01.01.      12.31.

10 - 40  € / Ap.
20 - 72  € / Ap.

12 - 15  €
10 - 13  €

21

400 m

24

naPSugár vendÉgház
8313 Balatongyörök, Petőfi S. u. 29.

Tel.: +36 30 969 7615, Fax:  +36 83 346 196
e-mail: kiss.la@t-online.hu

A ház leírása: 
Alsó szint: konyha egy nagy étkezővel, Fürdő, WC. 
Emelet: I. Appartman: 1. szoba: 1 db franciaágy + 1 db kihúzható heverő, 
fürdő, WC
II. Appartman: 1. szoba: 1 db franciaágy
2-3. szoba: kisebb (gyerekszoba) 1 db kihúzható heverő, fürdő, WC

Az apartmanok légkondicionáltak!
Parkolás az udvarban. Az udvarban nagy, balatoni panorámás terasz 
áll vendégeink rendelkezésére. Grillezési lehetőség, pingpongasztal, 
gyerekeknek homokozó, hinta, udvari játszóház. A házat a vízparttól egy 
bicikliút választja el, a strand gyalog kb. 4-5 perc távolságra van.

18

KirálY júlia
8313 Balatongyörök

Kossuth L. u. 27.
Tel.: + 36 83/346-054

e-mail: julcsi.kiraly@gmail.com

200 m

01.01.      12.31.10 € /� 
15 € /�

30

10 € /� 
12 € /�

800 m

www.balatongyorok.huBalatongyörök

Kártya ... Karte ... Card

Apartmanok  l  Zimmer frei  l  Apartments

www.balatongyorok.hu

Apartmanok  l  Zimmer frei  l  Apartments

1200 m



TUdnIvAlóK:
 l a kártya ingyenes a vendég részére
 l a kártya csak 14 éves kortól használható l			a kártya a felnőtt napi   
  strandbelépőből ad 40%-os kedvezményt
 l a kártyával járó számtalan kedvezményt a vendég a kártyafüzetben   
  találja – a kártyafüzetet keresse a helyi Tourinform Irodában
 l a kártyafüzet mellé heti strandbérletét is megvásárolhatja 40%-os   
  kedvezménnyel a Tourinform Irodában
 l a kártya 1 főre szól
Balatongyörök Partnerkártyájával számos helyi és nyugat-balatoni étteremben, borozóban, múzeumban különböző kedvezmé-
nyekhez juthat a kártya és a kártyafüzet felmutatásával, továbbá számos turisztikai szolgáltatást kedvezménnyel vehet igénybe.

ezt a lehetőséget ne hagyja ki!              Megéri!  40%-al olcsóbb!           Mindig legyen Önnél!

STRAnDoLjon 

40%-os kedvezménnyel!

WISSeNSWeRTeS:
 l die Karte ist für Gäste umsonst
	 l die Karte kann erst ab 14 Jahren genutzt werden  
 l  mit der Karte bekommen Sie 40% Nachlass auf die erwachsenen eintrittskarte für das Strandbad
	 l weitere zahlreiche Vergünstigungen der Karte finden Sie im beiliegenden Kartenheft – oder fragen Sie im Tourinform   
  Büro nach dem Kartenheft
	 l Sie können im Tourinform Büro zusätzlich zum Kartenheft  auch eine Wochenkarte für den Strand 
  um 40% günstiger erwerben
	 l die Karte gilt für 1 Person
	 l Tragen Sie die Karte und das Kartenheft immer bei sich!
	 mit der Balatongyöröker Partnerkarte bekommen Sie, wie im Kartenheft ersichtlich,  in zahlreichen örtlichen 
 und West-ungarischen restaurants, Weinlokalen und museen ermässigungen.

Lassen Sie diese Gelegenheit nicht aus! 
es lohnt sich!          40% ermässigung!    Tragen Sie die Karte immer bei sich!

GOOD TO KNOW:
 l the card is free for our guests
 l the card is valid in the given calendar year only 
	 l the card is available for people over 14 l		the card guarantees 40% discount on the adult 
  daily beach ticket
	 l visitors can find further information on the numerous discounts in our card brochure, 
  which is available in the local Tourinform
	 l buy a card brochure and get your weekly beach ticket 40% cheaper in the Tourinform Office
	 l the card can be used by one person only
By showing your Balatongyörök Partner card and card brochure you can get discounts in several local and regional restaurants, 
pubs and museums. Furthermore, the card entitles you to use a wide variety of touristic services at a reduced price. 

     Don’t miss the opportunity, it is worth it              40% off !          Keep it on you at all times! 

nutzen Sie unseren STRAnD  

   40% GünSTiGeR!

GeT 40% oFF 

  your BeACH TiCKeT!

www.balatongyorok.huBalatongyörök

Kártya ... Karte ... Card

www.balatongyorok.huBalatongyörök

Kártya ... Karte ... Card

Vonyarcvashegy
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Golf

www.balatongyorok.huBalatongyörök

Kártya ... Karte ... Card

Kiadja:
Balatongyöröki Turisztikai egyesület

H-8313 Balatongyörök, Kossuth L. u. 29. Tel. +36 83 346 368
www.balatongyorok.hu

design & print: www.rgbgrafik.hu
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Balaton    Balaton   Balaton   Balaton   Balaton   Balaton   Balaton   Balaton  Balaton  Balaton  Balaton  Balaton

ToURinFoRM BALATonGyÖRÖK
H-8313 Balatongyörök, Kossuth u. 64.
Tel.: +36 83 346 368 
e-mail: balatongyorok@tourinform.hu
www.balatongyorok.hu

Az európai Unió és a Magyar állam
által nyújtott támogatás összege 59 283 564 Ft.

A projekt az európai Unió támogatásával,
az európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

BALATONGYÖRÖK


