
Balaton

www.west-balaton.hu

Balaton    Balaton   Balaton   Balaton   Balaton   Balaton   Balaton   Balaton  Balaton  Balaton  Balaton  Balaton  Balaton

travel magazin

Nyugat-Balaton

Nyárország

Hegyek, vizek találkozása

Múzeumok városa

Keszthely

Gyenesdiás

Vonyarcvashegy

Balatongyörök

Zalakaros

Hévíz

Az egészség forrása 

Az egészség 
és a wellness hazája                

Nyugat



2

www.west-balaton.hu

www.west-balaton.hu

Nyugat Balaton … 
                        ... szelíd szépségek hazája

Lankás domboldalak, büszke dolomitszirtek, a nyári nap érlelte zamatos borok, selymes vizű strandok és rég kihűlt 

vulkánok melegét őrző gyógyvizek, csónakkal bejárható földalatti járatok, gyógyító levegőjű és vizű barlangok, növény 

és állatvilágban gazdag mocsárvilág. Ennek a változatos természeti kincsnek birtokosa ez a hegyekkel, gyógyfürdőkkel, 

lápvidékkel, és a „Magyar Tengerrel” színesített nyugat-balatoni régió.

A turistákat nemcsak a tó bársonyos vize, „andalító estéi 
és arany reggelei”, a végtelennek tűnő nyár vonzza ide, 
hanem a sokszínű programok, kulturális rendezvények is 
kimozdulásra csábítanak.

Ha nyaralását aktívan szeretné tölteni, számtalan izgalmas 
sportolási lehetőség között szemezgethet: a vízi sportok 
mellett kirándulások várják Önöket gyalog vagy lóháton 
a környék erdeiben, vadrezervátumaiban. A folyamatosan 
bővülő kerékpárutak is kiváló lehetőségeket nyújtanak 
akár a Balaton körül, a Keszthelyi-hegységben, a Kis-
Balatonnál, vagy a Zala-folyó mentén. A merészebbeknek 
barlangtúrát, vagy hőlégballonozást ajánlanánk, illetve 
kipróbálhatják a sárkányrepülést is. A technikai sportok 
kedvelői benevezhetnek egy jeep túrára, quadozhatnak. 
Vagy mit szólnának egy borkóstolóhoz a környező 
szőlőhegyekbe, ahol már a régi rómaiak is bortermeléssel 
foglalkoztak? 

Igényes programokat keresőknek ajánljuk az éjszakai 
kastélylátogatást, múzeumokat, komolyzenei koncerteket, 
fesztiválokat.

Fiataloknak átdiszkózott, felejthetetlen forró éjszakákat, a 
találkozások, és a kalandok világát jelenti a Nyugat-Balaton.

Aki azonban nem járt még itt, az könyvből vagy mások 
elmondásából semmiképp sem alkothat magának 
fogalmat a Balaton legnyugatibb csücskéről, amit mi most 
megkísérlünk Önöknek itt bemutatni.

Változatos régió ...
A zöld hegyek és varázslatos völgyek látványával nem lehet 

betelni. Az árokparti virágok, a bazaltoszlopok alól előtörő forrás, 

a rétet átszelő utak, lovas kirándulók – mindezeket látva érti 

meg az ember, hogy a természet kínálta legegyszerűbb dolgok a 

legnagyszerűbbek is.

A térség klímája az azt körülölelő hegyek, és a friss levegőt adó 

fák révén igen kedvező adottságokkal bír, s nem véletlen, hogy a 

Keszthelyi-hegység turista útvonalai hosszabb kirándulásokra 

csábítják az idelátogatókat. A Bakonyerdő Zrt. a jó gazda 

gondosságával kezeli a területet, kilátókat és pihenőhelyeket 

épít, karbantartja a turista utakat.

Ne hagyja ki!
•	 Festetics	kastély

•	 Keszthely	város	múzeumai

•	 Balatoni	strandok

•	 Vitorlázás	naplementében

•	 Hévízi	gyógytó

•	 Termál-	és	élményfürdők

•	 Gyalogtúra	a	Keszthelyi-hegységben

•	 Kerékpározás	a	Bringakörúton	

 és a hegyekben

•	 Kilátók	és	várak	meghódítása

•	 Madárles	a	Kis-Balatonon

•	 Bivalyrezervátum

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda
H-8360 Keszthely, Kossuth u. 30.
Tel./Fax: 06 83 314 144
E-mail: info@west-balaton.hu
www.west-balaton.hu

Bővebb információ, aktuális programok

FÓKUSZ
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Nyárország… 
                      „Nekem a Balaton a Riviera....”

Május végétől szeptember közepéig a napsütéses órák száma eléri a 830-at, így a tó vizére az egyenletesen kellemes 
hőmérséklet a jellemző. A Nyugat-Balaton strandjait a déli parti sekély, és az északi partokat uraló mélyülő víz 

átmenete jellemzi. A Nap és a „Magyar Tenger“ szerelmesei itt biztosan találnak kedvükre való strandot, legyenek 
Keszthelyen, Gyenesdiáson, Vonyarcvashegyen vagy Balatongyörökön. 

Bármelyik település igazán ideális hely családi vakáció eltöltésére. A tó simogatóan bársonyos, sekély vize, a homokos 
partok és a játszóterek vidám perceket ígérnek. Animációs programok kicsiknek és nagyoknak az aktívabb időtöltésre 
vágyók szórakozását, igényeinek kiszolgálását segítik. 

A Nyugat-Balaton 14 km-es partszakaszán hat Kék zászlós 

strand várja a fürdőzőket.

A „Kék zászló” ötlete Franciaországból ered, mellyel a 

figyelmet a strandok vízminőségére és a vizek védelmére 

irányították. A zászló szimbolizálja a környezetet, az 

élővilágot, a víz minőségét, a strandok biztonságát és 

a szolgáltatások minőségét. A turizmus és a strandok 

részére a legnagyobb elismerést a Kék zászló jelenti.

A strandokon számtalan lehetőség nyílik sportolásra: 
strandröplabda, strandfoci és kézilabda, streetball, 
szabadtéri játékok, vagy vízibiciklizés, evezés, 
vitorlázás, horgászat. Az sem baj, ha éppen nincs 
kéznél a megfelelő felszerelés – szinte mindenhol lehet 
sportszereket kölcsönözni. Akik több izgalomra vágynak, 
azoknak javasoljuk a vízisíelést, szörfözést. 

A strandokat összeköti a Balatoni Bringakörút, így akár 
drótszamáron is veszélytelenül bejárhatjuk a tó mentén fekvő 
településeket.

Akit a sportok inkább csak szurkolásra buzdítanak, nekik 
ajánljuk a különböző sporteseményeket, versenyeket.

A balatoni nyarak kihagyhatatlan programja egy  andalító esti 
séta a vízparton, klasszikus zenei  programok, gasztronómiai 
események, élvezetek. A nyár folyamán a nyugat-balatoni 
településeken számtalan rendezvény szolgálja a különböző 
korcsoportok szórakozási igényeit.

Ne hagyja ki!
Keszthely

•	Városi strand
 A régió legrégibb fürdőépülete a Szigetfürdő. Hatalmas 
 homokozó lidós parttal és játszótérrel a gyermekeknek, fűtött vizű 
 Balaton alakú medence, elektromos jet-ski, ingyenes vizi-
 csúszda, sportpályák szórakoztató programokkal. Esténként 
 kellemes séták és fergeteges bulik színtere. 

•	helikon strand
 A szép környezetben fekvő, családias hangulatú Helikon strandon
 felnőttek és gyerekek egyaránt jól érezhetik magukat. Ingyenes 
 parkoló, csúszda, homokozó, gyermekhinták várják a
 látogatókat.

•	libás strand
 A környék legfiatalabb strandja, nyugalmat és csendet
 kedvelőknek, százéves fák árnyékában játszótér, természetes
 gyermekpancsoló biztosítja a természetközeli nyaralást. 

 www.keszthely.info.hu/strand

Gyenesdiás

•		 diási Játékstrand
  Családbarát strandon természetes gyerekpancsoló mediterrán 
  hangulatban, sportpályák, játékok, animáció, szórakoztató strand-
   rádió, WiFi, ingyenes parkoló. www.gyenesdias.info.hu
•		 Gyenesi lidóstrand
  A község kisebb fövenyes partú strandja kisgyermekes családok
  kedvelt fürdőhelye, akik a nyugalmat, családias hangulatot 
  keresik. www.gyenesdias.info.hu

VonyarcVasheGy 
•				Vonyarcvashegyi lidóstrand
  A környék egyik legnépszerűbb strandját találják itt, mely 
  homokos partszakaszával, gyermekmedencéjével, vízisípályával, 
  árnyékos homokozóival a gyermekek és felnőttek körében is 
  közkedvelt.  info: 83/348-131, www.vonyarcvashegy.info.hu

BalatonGyöröK
  Szervezett szörf és vitorlásoktatás, évente nemzetközi Szörf-
  bajnokság, játszótér, gyerekmedence, csúszda, röplabdapálya, 
  tenisz, gyermek animáció, vizikapuk, vízi röplabdaháló 
  www.balatongyorok.info.hu

Bővebb információ, aktuális programok

FÓKUSZ
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Hegyek, vizek találkozása ...
        ...ahol a szél, a víz és a nap az úr!

A tó, Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava, mely minden évszakban új arcát mutatja felénk, amelyet érdemes felfedezni, 
s hagyni, hogy rabul ejtse lelkünk, s szívünk. A nyáron strandolóktól nyüzsgő Balaton ősszel felveszi békés arcát, lágy 

hullámokon még ringatóznak a vitorlások, s ezer színben tükröződnek vissza a Keszthelyi-hegység kontúrjai, a parton horgászok 
várnak kapásra. Télen a hó és a jég veszi át az uralmat, s korcsolyázók, jégvitorlázók veszik birtokba a végtelennek tűnő jégpáncélt. 

Kezdetben tutajokkal jártak az emberek a Balatonon, majd Széchenyi István támogatásával megkezdődött a 19. század 
közepén a balatoni gőzhajózás. Napjainkban tavasztól őszig zajlik a hajóközlekedés a vízen. A menetrendszerinti járatokon kívül 
sétahajók, diszkóhajók, bohóchajó és igény szerint különhajók indulnak kikötőinkből. 

Ne hagyja ki!
•		Hajókázás	a	Balatonon

•		Vitorlázás	naplementében

•	 Zenés	nosztalgia	hajók

•		Szörfözés	a	Keszthelyi	öbölben

•		Vízisí,	wakeboard	a	vonyarci	strandon

•		Vizitúra	kajakkal	vagy	kenuval

 a Zala torkolatához

•		Vitorlásversenyek

•		Csónakázás

•		Horgászás

Bővebb információ, aktuális programok

A Keszthelyi-hegység kapuja, a Nagymező a környék 
egyik legkedveltebb kiránduló-központja, ahol kiépített 
szalonnasütőhelyek, játszótér,  focipálya, erdei tornapálya várja 
a kirándulókat, természetbe vágyókat egy felejthetetlen családi 
programra.

Rezi és Tátika két titokzatos várromából varázslatos kilátás nyílik a 
völgyre és a környező fennsíkokra, ahol egy buddhista békeszentély 
is megbújik. Azt mondják, ha valaki meditálva a sztupa minden 
emeletét háromszor körbejárja, jókívánságai az Univerzum minden 
sarkába eljutnak.

A környező települések, a források, eldugott kis szegletek, 
vadászházak és sziklacsúcsok mind-mind arra várnak, hogy a turista 
felfedezze őket. A vidéket érdemes gyalog vagy lóháton a hegyi 
ösvényeken, vagy akár kerékpárral a kiépített utakon bebarangolni.

A Kalandparkban egyensúlyozni, csúszni-mászni koncentrációt és 
némi bátorságot igényel.

Hőlégballonnal utazva nemcsak a Balaton, de a Keszthelyi-
hegység is egyedülálló élmény: a lenyugvó nap csillogó fényében a 
szőlőhegyek, nádasok, falvak, a tavon ringó vitorlások különleges 
látványt nyújtanak.

A páratlan természeti szépségek mellett a hagyományos népi építészet 
emlékeit, présházakat, halászházakat és kúriákat is megtaláljuk a 
településeken és a szőlőhegyeken. 

Ne hagyja ki!
  Várak, várromok
	 	 •	 Rezi
	 	 •	 Tátika
	 	 •	 Szigliget
	 	 •	 Sümeg
	 	 •	 Csillagvár
  Kilátók
  nagymező kirándulóközpont
  szépkilátó panoráma pont
  Barlangok
  sztúpa (békeszentély)

aktivitások
•	 Kalandpark
•	 Lövészet
•	 Sétarepülés
•	 Tandemugrás
•	 Hőlégballon
•	 Gyalogtúra
•		Balatoni	bringakörút
•	 Erdei	kerékpártúra
•	 Lovaglás

FÓKUSZ
Geocaching a Keszthelyi-hegységben

A Keszthelyi-hegység lenyűgöző környezettel és közel 200 km 

hosszú túraútvonallal várja a túrázókat. Lehetőség van a legújabb, 

gyermekkorunkat idéző „rókavadászatra”, az úgynevezett 

geocaching-ra is. Ez egy izgalmas kincskeresési játék, ami egy 

honlapon megtalálható GPS koordináták alapján működik. A 

koordináták elrejtett „kincses” dobozok fellelhetőségeit mutatják 

meg, amiket gyalogosan egy GPS készülék segítségével találhatunk 

meg. A Keszthelyi-hegység túraútvonalai 2010-ben felújításra 

kerültek, új táblákkal és túrajelzésekkel segítve a tájékozódást.

 

A keszthelyi vitorlásiskola, nyaraló
családoknak kínál igazi vitorlás-
kalandot, a szülőknek kikapcsolódást 
jelentő gyerekprogramokat, a fiatalok
részére minőségi vitorlástáborokat.

A Juditta vitorláshajó az 1796-ban gróf 
Festetics György egykori hajójának 
korhűen újjáépített mása, mely a
balatoni hajózás történetének egyik
leghíresebb hajója. Ma kirándulóhajó-
ként üzemel, mozgássérülteknek is.
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Keszthely az emlékek városa - aki töltötte már itt pihenését, 
bizonyára jóleső érzéssel gondol vissza rá; séta a part platánjai 
alatt, hajókirándulás a Csobáncon, lubickolás a Balatonban,    
szabadtéri buli a parton vagy a  pavilonsoron.

A településen az első név szerint említett nép a kelta. Őket 
hódították meg a rómaiak, akik Fenékpusztán erődöt építettek. 
Keszthelyt 1247-ben említik először írásos források. Nagy Lajos 
király Lackfi Istvánnak ajándékozta ezt a birtokot, aki az általa ide 
telepített ferencesek részére kezdte építeni a ma is álló templomot, 
valamint annak északi részéhez csatlakozva a kolostort.

West-Balaton kedvezménykártya

Töltsön el legalább 3 éjszakát Keszthelyen és váltsa ki 

kedvezménykártyáját a Tourinfrom irodában. 

strandoljon, étkezzen, látogassa a múzeumokat 

kedvezménnyel! 

A kártyához tartozó útikalauz a kedvezményt biztosító 

szolgáltatók listája mellett hasznos információkat is 

tartalmaz.

A város központja a Fő tér,  közepén a Szentháromság szoborral.  
Itt található a Városháza, mellette a Balaton Színház, vele 
szemben a gimnázium épülete, a rendház és a gótikus 
plébániatemplom, amelyet eredetileg a fenékpusztai római erőd 
köveiből építettek 1386-ban. A szentély oldalfalain található 
Magyarország legnagyobb felületű gótikus freskója. 

A gimnázium előtt található Festetics György ülőszobra, ahol 
szívesen fényképeszkednek  a turisták.

Keszthely

Keszthelyi Turisztikai Egyesület
Tourinform Keszthely
8360 Keszthely, Kossuth u. 30.
Tel./Fax: 06 83 314 144
E-mail: keszthely@tourinform.hu
www.keszthely.info.hu

Ne hagyja ki!
 •		Kosztümös	Farsangi	Karnevál

	 •		Vitorlás	versenyek	a	Keszthelyi-öbölben

	 •		
”
Jó estét Nyár ...” programjai a Balaton-parton 

	 •	 Múzeumok	éjszakája	szerdánként

	 •	 Klasszikus	zenei	koncertek

	 •	 Keszthelyi	Borfesztivál

	 •	 Keszthelyi	Nyári	Színház	a	Kastély	parkban

	 •	 Keszthelyi	Huszár	Találkozó

	 •		Gáz-fröccs	Motoros	Találkozó

	 •	 Nemzetközi	Néptánc	Találkozó

  ... a kultúra magyar városa

A Festetics kastély Keszthely legismertebb nevezetessége, 
melynek története a XVIII. század első felétől elválaszthatatlan 
a Festetics családtól. Ma a város egyik jelképe, valamint 
Magyarország harmadik legnagyobb és legszebben helyreállított 
barokk palotája.

A Monarchia korát idézik a 19. sz. végén épült két szálloda, 
a Balaton és a Hullám, valamint a Szigetfürdője. Ma a két 
hotel az egyetlen eredeti formában megmaradt balatoni 
szállodaegyüttes.

a Balaton fővárosa

Keszthely városa hogyan is üdvözölhetné szebben a 
látogatót – akár délről, nyugatról, keletről vagy északról 

közelít hozzánk - mint varázslatos, ezerarcú balatoni 
panorámájával, mellyel szinte együtt él és lélegzik.

FÓKUSZ

sziGetfürdő
Keszthelyen a Városi Strandon található a  Balaton egyetlen 
megmaradt szigetfürdője, melyet 1864-ben építettek.

heliKon strand
A Helikon Strand igazi pihenést  biztosít családias hangulatával.

liBás strand
Gyönyörű környezetben található a Libás strand, amely mellett 
néhány éve épült meg a város vitorláskikötője. 

Aki csendesebb szemlélődésre, elvonulásra vágyik, az sétálhat 
a Balaton-parton vagy a Helikon Parkban, amely Keszthely 
legnagyobb parkja. Ennek közepén található a kupolás 
oszlopokon álló Helikon Emlékmű, melyet a Helikoni Ünnepségek 
centenáriuma alkalmából emeltek. 

Az irodalmi ünnepségeket gróf Festetics György szervezte 1817-
től haláláig (1819), ahol a kor legkiemelkedőbb íróit és költőit 
látta vendégül. Keszthelyt ebben az időben “kis magyar Weimar”-
nak nevezték. 1957 óta kétévente az Újkori Középiskolás Helikoni 
Ünnepségeket rendezik meg.

A Kossuth Lajos utcát a későközépkortól „Capitalisnak” vagyis 
Főútnak nevezték. Húsz éve sétálóutcává alakították. Legrégibb 
épülete, a Pethő-ház, máig megőrizte középkori hangulatát. 
A vendégek szívesen látogatják, hisz hangulatos, régi idők 
emlékét őrző épületeivel barátságos közeget biztosít akár az 
itt megrendezett programok megtekintéséhez, akár egy kávé 
vagy fagylalt elfogyasztásához. A mindig forgalmas Sétáló utcán 
üzletek kirakata előtt, utcai grafikusok között nézelődhetünk. 

Bővebb információ, aktuális programok
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Keszthely, a múzeumok városa … 
                      ... történelmi barangolás

A Festetics kastély Keszthely legismertebb nevezetessége. A Festetics család a XVIII. század első felétől Magyarország egyik 
legjelentősebb főúri családja, mely jelentős szerepet vállalt Keszthely életében.  A család legkiemelkedőbb személyisége 

Festetics György volt, elkötelezett támogatója a művészeteknek. Megépítteti a kétemeletes könyvtári szárnyat és a könyvtár 
látogatását lehetővé tette a város polgárai számára. 

Unokája, Gróf Festetics II. Tasziló, Mary Hamilton angol hercegnővel kötött házassága révén európai uralkodóházakkal 
került rokonságba. Angliai tartózkodása alatt ismerkedett meg az európai arisztokrácia legmagasabb köreihez tartozó Lady 
Hamiltonnal. Szerelem szövődött a fiatalok között, amelyet a Hamilton család nem nézett jó szemmel. Mary akarata ellenére 
házasságot kötött egy előkelő monacói herceggel. Hátrahagyva a monacói hercegséget és a hírnevet, Mary Hamilton Festetics 
Taszilóhoz menekült boldogtalan házasságából. A fiatalok 1880-ban keltek egybe. Tasziló 1911-ben hercegi rangot kapott. 

surBer zeneautomata és fonoGráf múzeuma
Mechanikus zenegépek azokból az időkből, amikor még nem volt rádió és 
lemezjátszó, csak zenélő dobozok, gépzongorák, zenélő órák és kíntornák.

rádió, tV múzeum
Az 1820-as években Festetics gróf által épített késő barokk fagerendás mag-
tárépületben tekinthető meg az ipartörténeti kiállítás.

marcipán múzeum
A Festetics kastély közelében található múzeumban mintegy 100, marcipánból 
készített díszmunka látható 

BaBamúzeum - panoptiKum - csiGaparlament 
Európában egyik legnagyobb Baba éa Népviseleti Múzeumában több, mint félezer 
porcelánbaba pompázik történelmi Magyarország népviseleteiben.   A kiállítás 
legérdekesebb darabja a 4,5 millió csigából készült csigaparlament.

Vidor JátéKmúzeum 
Gyermekkorunk legszebb pillanatai. 100 év 10.000 játéka.

nosztalGia- és Giccs múzeum 
Minden ami érdekes, látványos és múlt idéző 1800-tól napjainkig.

történelmi panoptiKum
Közel 40 életnagyságú magyar híresség viaszszobra korhű öltözetben.

szendrey Júlia szülőháza
Emlékszoba Petőfi szerelmének “a feleségek feleségének” szülőhelyén.

Ne hagyja ki!
heliKon Kastélymúzeum
A kastélyban berendezett állandó kiállítása betekintést nyújt az egykori főúri életformával és a Helikon 

Könyvtárba, amely hazánkban az egyetlen, eredeti formájában fennmaradt főúri magánkönyvtár.

hintómúzeum
A kastély egykori lovardájában gyönyörű hintókat, kocsikat, szánokat és a lovas élethez kapcsolódó 

eszközöket találhatunk.

Vadászati és trófea múzeum
A Festeticsek híres vadászok hírében állottak, de gyűjteményükből sajnos semmi sem maradt meg. 

A múzeumban neves magyar vadászok trófeáiból berendezett kiállítás igazi élmény az érdeklődöknek.

történelmi Vasútmodell KiállÍtás
Európa egyik legnagyobb terepasztalán az egykori magyar-osztrák vasútnak állítanak emléket. A 

csarnok közepén fut végig a Fekete-erdőtőt Svájccal összekötő Nürnberg elnevezésű modell terepasztal.

Bővebb információ, aktuális programok

Balatoni múzeum
A megye legrégebbi - 1898-ban alapított - múzeuma mutatja be a legteljeseb-
ben a Balaton történetét, a tó körül élt emberek világát, a halászat, a hajózás 
és fürdőélet emlékeit. Az újkőkortól a XX. századig követhetjük végig a környék 
ékszer- és viselettörténetét, illetve az agyagművesség fejlődését.

GeorGiKon maJormúzeum
A Georgikon Főiskola egykori tangazdasági majorjának két nagy udvar köré cso-
portosuló épületei adnak otthont a majorsági gazdálkodást, a cselédéletet és a 
Georgikon történetét bemutató kiállításoknak. 

FÓKUSZ
Belvárosi nyári esték

A szerdai nap Keszthelyen nemcsak a város piacáról híres. Ezen a napon a 

kastély és a belvárosi múzeumok éjfélig várják a látogatókat. Egy belépővel 

az összes kiállítás megtekinthető. A Sétáló utcán a szórakozóhelyek mellett 

az üzletek is nyitva tartanak, s hangulatos programok, koncertek teszik 

felejthetetlenné a szerdai nyári fülledt estéket.
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Gyenesdiás

Gyenesdiási turisztikai egyesület
Tourinform Gyenesdiás 
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Tel./Fax: 06 83 511 790
E-mail: gyenesdias@tourinform.hu
www.gyenesdias.info.hu
www.facebook.com/gyenesdias

Ne hagyja ki!
HAGYOMÁNYOS RENDEZVÉNYEINK 

április   Rügyfakadás - Tavaszünnep a Nagymezőn

május   Pünkösdi Szezonnyitó nyílthétvége

Június eleje Festetics Vágta

Június vége  Keszegfesztivál

Július eleje  Természetjáró túranapok 

Július közepe Gyenesdiási Bornapok

Július 25.  Kristóf nap

Július-aug.  Községházi esték (koncertek, hangversenyek) 

augusztus   Szent Ilona búcsú, Szent István ünnep 

szeptember Szezonzáró Szüreti Vígasságok

december   Adventi gesztenyesütés és karácsonyi vásár 

Gyenesdiás egy kedves kis Balaton parti település 
Keszthelytől 2, Hévíztől 7 km-re. A nagyközség a 

Nyugat-Balaton régió egyik legintenzívebben fejlődő 
települése, turisták által kedvelt családbarát üdülőfalu. 
A település gyönyörű természeti környezetben fekszik: 
északról a Keszthelyi-hegység békés lankái határolják, 
délről a Balaton hullámai mossák.

... a Nyugat-Balaton 
 aktív és családbarát üdülőfaluja

Keresse kedvezménykártyánkat és 

    szerezzen még több élményt kevesebbért!

A helyi Turisztikai Egyesület szállásadó tagjainál megszálló 

vendégek a kártyával az ingyenes strandbelépésen túl számos 

helybeli és régiós szolgáltatást kedvezményesen vehetnek 

igénybe.

FÓKUSZ

VÍzparti örömöK
Gyenesdiáson 2 családbarát strand várja a fürdeni vágyókat. 
A diási JátéKstrand mára a környék egyik legszebb és 
legaktívabb strandja. 

Kínálata, szolgáltatásai:
•	 gyerkőcöknek és szüleiknek: többfunkciós játszótér,
 mediterrán hangulatú természetes gyerekpancsoló,
 óriáscsúszdán egy ingyenes csúszás, animátorok 
 szervezésében egész nap játékos programok, mini diszkó, 
 baba-mama szoba…
•	 sportos strandolóinknak: strandröplabda, streetball,
 strandfoci, asztalitenisz, tengó, petang, szabadtéri
 sakk és malom, a nyílt vízfelületen vízilabdapálya,
 fejelő kapuk, vízi kosár és röplabda, vízi aerobic, valamint 
 sportversenyek az animátor csapat szervezésében
•	 aktív nyaralók részére a szórakoztatásról, információ
 szolgáltatásról, programajánlatokról a Strandrádió
 gondoskodik
•	 pihenni vágyóknak: tágas napozófelület, árnyas fákkal 
 övezett vízpart
•	 továbbá: ingyenes parkolás és internet, kedvezményes
  családi jegy, információs pont, színvonalas éttermek

 Belépő 600 ft, gyerekjegy: 300 ft.

aKtÍV nyaralás 
hegyen-völgyön-vízen egész évben
Gyenesdiás a fürdés és strandolás mellett számtalan 
lehetőséget, programot kínál: 
•	 naponta	változó	aktív	és	családbarát	programok	széles
 választéka, animáció a Diási Játékstrandon
•	 gyalog-	és	nordic	walking	 túrák	a	Keszthelyi-hegységben
 az erdei kirándulóközpontról, a Nagymezőről indulva
 kitáblázott útvonalakon (erdei tornapálya, kilátók, 
 források,barlangok, stb.)
•	 kerékpártúrák	kiépített	utakon	(Balatoni	bringakörút),	
 illetve terepen (pl. a Keszthelyi-hegységben)

•	 vitorlázás,	sétahajózás,	horgászat
•	 háziállatok	etetése,	kecskefejés	az	Állatfarmon
•	 a	Madárparkban	több	mint	60	érdekes	madárfajjal
 ismerkedhetnek meg a látogatók
•	 egyedülálló,	több	mint	400	darabos	antik	kályhagyűjtemény
 megtekintése
•	 korongozás	a	Kerámiaházban
•	 lövészet	nívós	Sportlőterünkön	kicsiknek	és	nagyoknak
 egyaránt
•	 bowling,	squash,	biliárd,	tenisz,	minigolf
•	 Spiderland	kalandpark:	56	akadályból	álló	kötélpálya	már
 3 éves kortól
•	 Lézerharc	pálya	családoknak,	kisebb	társaságoknak,	
 csapatépítőknek
•	 télen	szánkózás	a	domboldalakon,	korcsolyázás	a	Balaton	
 jegén.

 A
 ré

gió legjobb strandja

A Gyenesi lidóstrand, a község kisebb fövenyes partú 
strandja kisgyermekes családok kedvelt fürdőhelye, akik a 
nyugalmat, a családias hangulatot keresik. Az aktív időtöltést 
kedvelőket strandfoci és strandröplabda pályák várják, a
gyerekek pedig kedvükre ugrálhatnak a Vízi vidámparkban.

Belépő 400 Ft, gyerekjegy: 200 Ft.

Mindezek mellett a kiváló magyar konyha és az ízletes borok 
nyújtanak gasztronómiai élményeket az idelátogatóknak. 
A településen számos hangulatos, magyar hagyományokat 
felidéző csárda és étterem található. 

a balatontipp.hu online szavazásán 2010-ben 
és 2011-ben is a Balaton régió legjobb
strandjának ítélték.  

Érdemes ellátogatni a gyenesdiási piacra (BAB) is, 
ahol jégtálcás, ill. sült balatoni halak és helyi termelők, 
kiskereskedők portékái, mint kürtőskalács, langalló, sajtok, 
mangalica termékek, zöldség és gyümölcs, házi szörpök és 
lekvárok kaphatók.

töltse nálunk az év legszebb időszakát,
 nyaraljon a nyugat-Balaton családbarát üdülőfalujában!

Bővebb információ, aktuális programok
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Vonyarcvashegyi turisztikai egyesület
Tourinform Vonyarcvashegy
8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42.
Tel.: 06 83 348 253, Mobil: 06 30 380 6690 
Fax: 06 83 548 021
E-mail: vonyarcvashegy@tourinform.hu
www.vonyarcvashegy.hu
www.vonyarcvashegy.info.hu

Ne hagyja ki!
május Májusi piknik

május   Hercegi mandulás napok

Június   Strand és szezonnyitó ünnepség

Június  Szent Iván éji tűzgyújtás

Július   Vonyarci Boros Forgatag

augusztus  40 halász emléknap –

    a balatoni halászok napja

 augusztus  Vo-VA MiniArt 

    Nemzetközi Miniatúra Biennálé kiállítása

 augusztus   Csemegeszőlő és Borfesztivál

 szeptember   Szezonzáró Vonyarci Búcsú

 szeptember   Szent Mihály-napi búcsú

... a balatoni nyár

lido strand

A víz szerelmesei a környék egyik legnépszerűbb és 
leglátogatottabb strandját találják itt, mely homokos 
partszakaszával, gyermekmedencéjével, játékaival, árnyékos 
homokozóival a gyermekek és felnőttek körében egyaránt 
közkedvelt. A fürdőzés mellett számtalan színvonalas szolgáltatás 
biztosítja a gondtalan pihenést, többek között szörfiskola, 
vízisípálya, vizibicikli, minigolf, csónakázás, vitorlázás, játszótér, 
horgászás, büfék, étterem, trambulin. A strand 2002-ben jelentős 
fejlődésen ment keresztül, átadásra került két nemzetközi 
strandröplabda-, egy kézilabdapálya és egy 800 m hosszú 
vízisípálya, amely a wakeboardosok kedvencévé vált.

Gyermekek részére EU-konform játszótér épült, a főszezonban 
pedig gyermekmedence és animátorok biztosítanak maradandó 
élményeket a legkisebbeknek.

Vonyarcvashegy, amely valaha szőlő- és zöldség-
termelő hegyközség volt, ma már kellemes pihenést 

nyújtó üdülőhelyként mutatkozik be Önöknek, ahol vál-
tozatos időtöltésre, kikapcsolódásra nyílik lehetőség. 

A nagyközség látnivalókban is gazdag. Különösen a Szent 
Mihály kápolna érdemel említést, amelyet 40 halász 
csodás megmenekülésének emlékére állítottak. A legenda 
szerint a halászok 1729 telén halászni indultak a befagyott 
tavon. Vihar kerekedett, de a halászoknak egy leszakadt 
jégtáblán sikerült megmenekülniük. A jégtáblát a szél a 
parthoz sodorta, ahhoz a dombhoz, ahol most a kápolna áll. 
A dombtetőről, amely kedvelt kirándulóhely, csodálatos lát-
ványban gyönyörködhetnek.

Időjárástól függetlenül, akár napsütésben akár esős időben, 
mindenki talál magának kikapcsolódási lehetőséget. 

Többek között teniszpályák, tekepálya, biliárd szalon, lovarda, 
a szabadtéri színpad zenei és folklórprogramjai, kertmozi, 
diszkó és egyéb zenés szórakozóhelyek, valamint időszakos 
képzőművészeti kiállítások várják a vendégeket.

Kihasználva a számtalan szórakozási lehetőséget, érezzék jól 
magukat nálunk,  és a következő években is

legyenek vendégei településünknek!

Természetesen látnivalóink, táji természeti értékeink 

az itt élők vendégszeretetével párosulva alkothat csak 

egészet, akik színvonalas panziókkal, apartmanokkal, 

magánszálláshelyekkel, kempingekkel várják Önöket!

FÓKUSZ

Bővebb információ, aktuális programok
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strandolJon KedVezménnyel!

Kedvezménykártyánk számos kedvezményt kínál a térségi 

turisztikai attrakciók látogatásánál és nem utolsó sorban a 

balatongyöröki strandbelépőből.

a kártyát keresse szállásadójánál!

A gondtalan strandolás mellett számos kedvezményt is kap helyi 

éttermektől, borozóktól, és más szolgáltatásokból!

Balatongyöröki turisztikai egyesület
és tourinform iroda
8313 Balatongyörök, Kossuth Lajos u. 64.
Tel.: 06 83 346 368
E-mail: info@balatongyorok.hu
www.balatongyorok.info.hu

Ne hagyja ki!
római-kori vígasságok!

– gladiátor bemutató, borkóstoló, nyitott pincék, lovaskocsi, 

túrázás a környéken…

Györöki Jazzfieszta

Balatongyöröki Borfesztivál

Györöki Nyári Tárlat

Györöki Bor és dal fesztivál

nemzeti hét 

- tudós előadások a magyarság történelméről, 

nyelvészetéről, hagyományairól

Györöki szüret és halászléfőző verseny

adventi forgatag

túravezetés egész évben 

A Balaton észak-nyugati 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.

FÓKUSZ

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!

Vidám és üdítő túralehetőségekből válogathat:

nordic walking, „oda-vissza” túra, „nemtúlélő” túra 

gyermekeknek, gyógynövénytúra, „hétkilátótúra”, 

„csodabogyós túra”, „nagymamatúra”… 

a balatongyöröki part az egyik legkedveltebb fürdőhely.

Mára igazi családi fürdőző központ: 

l  füves part sok árnyas területtel 
l  120 m homokos partszakasz (lidó)
l	 gyermekmedence
l  gyerekek szakszerű foglalkoztatása, 
 játszóház, animáció
l  vízicsúszda, strandröplabda, szörfoktatás, 
 kajak, kenu, vízikosár, vízibicikli, 
l  vízimentők és orvosi felügyelet

Balatongyörök
... a megálmodott valóság

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

•		 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…

Bővebb információ, aktuális programok
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Zalakaros

zalakarosi turisztikai egyesület
tourinform zalakaros
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10.
Tel. / Fax: 06 93 340 421
E-mail: zalakaros@tourinform.hu
www.zalakaros.hu
www.west-balaton.hu/zalakaros

Ne hagyja ki! 
rendezVényeinK

országos hírű rendezvényeink

· Bornapok

· Kannavirág fesztivál

· Életmódváltó Napok

Karosi nyári fesztiválsorozat programjai

· Kulturális programok

· Musicalek

· Kerékpár- és gyalogtúrák

· Szabadtéri bálok

· Sportprogramok

· Könnyűzenei koncertek

meríts erőt a természet csodáiból!

Zalakaros az ország dél-nyugati szegletében fekszik idilli 
környezetben, közvetlenül az M7-es autópálya mellett. A 
város a Kis-Balaton fürdőfővárosa, s e kedvező fekvésből 
adódóan, az érintetlen természet, a madárcsicsergés, 
mind a kínálat része.

... a Kis-Balaton fürdővárosa

Meríts erőt a természet csodáiból!

Bővebb információ, aktuális programok

a zalakarosi erőt adó gyógyvíz

Zalakaros hitvallása: Sanus per Aquam = Egészség a vízen
keresztül. A fürdővárosban, az élet zálogát adó és gyógyító 
erővel rendelkező termál vízé a főszerep. A fürdőváros siker-
története a fekete arannyal indult. Olajat keresve, 1962-
ben szokatlanul magas hőfokú(96 fok), ásványi anyagokban 
gazdag termál vizet találtak a folyékony arany után kutatók. A 
zalakarosi gyógyvíz kiválóan alkalmas krónikus mozgásszervi-
és nőgyógyászati megbetegedések gyógyítására. A termál 
víznek nem csak gyógyító, hanem betegség megelőző, 
általános közérzetet javító szerepe is van, s mint ilyen, mai 
rohanó világunkban jelentősen felértékelődött.

Gránit élmény,- strand,- és Gyógyfürdő – a fürdőóriás

A zalai kisváros a Kis-Balatontól 9 kilométerre ligetes, ápolt
környezetben helyezkedik el, ahol télen-nyáron az ország egyik 
legjelentősebb fürdője a Gránit Élmény,- Strand,- és Gyógyfürdő 
kényeztető szolgáltatásainak (szépészeti,wellness,medical 
wellness és gyógykezelések) széles palettája várja a család 
minden tagját.

zalakaroson otthon van…

Zalakaros egyéni szállásai, kettő-három-nyégycsillagos 
szállodái lehetőséget adnak minden korosztály számára, 
hogy pénztárcájuknak és igényeinek megfelelő szállást 
választhassanak maguknak a wellness hétvége során. A 
zalai szőlőhegyeken át vezető lovas szántúra, a Kis-Balaton 
madárvilágának felfedezése vagy egy hangulatos téli séta a 
közeli halastó partján nem pénz, hanem sokkal inkább igény 
kérdése.

Alig hihető, de a mai Kis-Balaton területének jelentős 
része a 18. század végéig a Balaton öble volt, ahol 
még gőzhajó is közlekedett. Akkoriban a tó vízszintjét a 
mindenkori időjárási viszonyok határozták meg. 1863-
ban a Sión zsilipet építettek és medrét is kikotorták. Így 
megteremtődtek a feltételek a vízszintnek az időjárástól 
többé-kevésbé független szabályozásához, s ekkor került 
szárazra a Kis-Balaton területe is. 

A vízszint stabilizálása tette lehetővé a déli parton 
húzódó vasútvonal megépítését. A jobb közlekedés egyre 
több nyaralni vágyó vendéget vonzott, a tó környéke 
Magyarország legfontosabb üdülőkörzetévé vált. 

A civilizált világ térhódítása, a turizmus rohamos fejlődése 
miatt a Balaton vizének minősége az 1960-as évekre 
kritikussá vált.

Kis-Balaton

a Kis-Balaton házban a látogatók megismerhetik:

• a  Kis-Balaton és környékének múltját és történetét • a  térség táji, természeti értékeit és néprajzát

• a  Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer működését, a Balaton vízminőségében betöltött szerepét, jelentőségét

nyitva tartás: március 1-től november 30-ig 9-12 óráig, 13-18 óráig Hétfő: szünnap

Zalavár, Vársziget • Tel.: 06 83 710 002 www.kisbalaton.hu

A vízminőség javítását eredményesen szolgálja az 
újjáéledő Kis-Balaton, melynek hatására immár a Magyar 
Tenger vize is kiváló minősítést kapott. A Kis-Balaton e 
hatásán túl természetvédelmi szempontból is jelentős. 
Az itt kialakult nedves biotóp egyedülálló élőhely ritka 
madárfajok, egyéb mocsári állatok és növények számára. 
A teljes terület 1997 óta a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
része. A vízborította, fokozottan védett belső részek csak 
kísérettel, szervezett kirándulások keretében látogathatók, 
azonban a Hídvégi tó mellett megépült új úton egy 
része kerékpárral is bejárható. A Zalaváron található 
Kis-Balaton Ház új, interaktív kiállítással, mellette „vizes” 
játszótérrel, kerékpárkölcsönzési lehetőséggel várja 
a látogatókat. A Kányavári sziget a felújított fahíddal, 
valamint a kápolnapusztai Bivalyrezervátum mindenki 
előtt nyitva áll. 
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hévízi turisztikai nonprofit Kft.
tourinform hévíz
8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.
E-mail: heviz@tourinform.hu
Tel.: 06 83 540 131, Fax: 06 83 540 132
www.heviz.hu

A reumás és mozgásszervi betege gyógyításában 
utánozhatatlan hévízi tó különleges egészségmegőrző 

ereje a gazdag ásványianyag-tartalomnak köszönhetően 
más betegségek gyógyításához is hozzájárul. A hévízi 
kúra azonban nemcsak gyógyításra, hanem megelőzésre, 
pihenésre, kikapcsolódásra is kiválóan alkalmas. 

Bőséges kínálatból válogathatnak a wellness és az 
egészséges életmód hívei is. A hévízi szállodák mintaértékű 
színvonalon a legkülönfélébb fürdőket és szaunákat, 
kényeztető masszázsokat, szépség-ápolási módszereket 
és az egészséges étkezés széles választékát kínálják. A 
magánszálláshelyek vendégei is minden igényt kielégítő 
kínálattal találkozhatnak városunkban, legyen az sport, 
vagy csak egyszerűen egy kis testi-lelki kényeztetés Hévízen 
a városi események, kulturális rendezvények és az aktív 
programok tekintetében is központi helyet kap az egészség 
megőrzése és a gyógyítás. 

A város jól kiépített szolgáltatóhálózattal rendelkezik, ahol 
az ellátás magas színvonalon illeszkedik a város egyedülálló 
jellegéhez. A különböző szálláshelyek széles skálája várja 
az idelátogatókat, legyen az elegáns szálloda, modern 
kemping, platinás villa vagy egy barátságos panzió.

plusz egy ok a lazításra!
Kedvezmény kártyánk minden vendég számára ingyenes, aki 

legalább 2 éjszakát Hévízen tölt.

Ízelítő a kedvezményekből:

 50% kedvezmény a wellness fürdőbelépőből,

 +1 óra ingyenes parkolás a Nagyparkolóban

 10–50% kedvezmény gyógy- és wellnessrészlegeken,  

 éttermekben, sport és kiránduló programokból.

         Bővebb információ: www. heviz.hu

Hévízen a modern gyógy-idegenforgalom több mint 200 

éves múltra tekint vissza. A város gondozottságáról, 

biztonságáról, vendégszeretetéről és az egész évben gazdag 

kulturális életéről híres.

A hévízi tó a világ legnagyobb biológiailag aktív 

természetes gyógytava. Hőmérséklete a föld 

mélyéből előtörő hideg és meleg forrásvizek 

keveredésének eredménye. A 38 méter mélyen lévő 

forrásbarlangból másodpercenként 410 liter 40 °C–os

víz tör a felszínre. Ennek a vízhozamnak köszönhetően 

a tó vize három és fél nap alatt teljesen kicserélődik. 

A tó hőfoka a felszínen nyáron eléri a 37-38 °C-ot, 

és télen sem csökken 34-26 °C alá. Így egész éven át 

alkalmas a fürdőzésre. Egyedi környezete miatt az élővilága 

igen különleges, gyönyörű látvány a tóba telepített vörös 

tündérrózsa, ami még késő ősszel is virágzik.

legyen egy élménnyel gazdagabb, legyen a vendégünk!

Ha a fürdőkúrától felfrissült vendégek kedvet kapnak 
a sétához, a jó falatokhoz, és a jó borokhoz, akkor 

irány az egregyi pincesor, ahol számos borozó, borospince 
és étterme kínálja minőségi borait és ételeit. Esténként 
hangulatos zenés-táncos vacsorán vehetnek részt a 
szórakozni vágyók. Az utat a hegyre megtehetik gyalogosan 
szőlő táblák között barangolva, a XIII. századi Árpád kori 
templom mellett elhaladva, vagy a város központjából 
induló kisvonattal. 
Az aktív életmód hívei számos sportolási lehetőséget 
is kipróbálhatnak a városban és környékén. Lehet az 
golf, íjászat, nordic walking, tai chi, jóga, aqua-aerobic, 
sétarepülés, ballon repülés, de a hagyományos sportokat 
kedvelők is válogathatnak a lehetőségek közül, pl.: tenisz, 
futás, úszás, lovaglás.
A kerékpárutak fejlődésével egyre népszerűbb a kerékpáros 
turizmus is. Hévízt kiépített út köti össze Keszthellyel, 
ahol rá lehet csatalakozni a Balatoni Bringakörútra, vagy 
lehetőség van a Kis-Balaton élővilágának a megismerésére 
is kerékpárral, képzett túravezető kíséretében. 

... az élet forrása!

FÓKUSZ

Ne hagyja ki! 
Farsangi Jégkarnevál – JANUÁR 13 - FEBRUÁR 21.
Hévízi Hungaricum Fesztivál – ÁPRILIS 4 - 9.
II. Boldog Békeidők Hévíze – ÁPRILIS 28 – MÁJUS 1.
Pünkösdi vigasságok – MÁJUS 25 - 28.
Indul a Hévízi Vakáció! – JÚNIUS 11 - 15.
Csárdák Éjszakája – JÚLIUS 6 - 8.
 Benne: Nemzetközi Prímás Találkozó
Jazz-Blues-Dixieland Hétvége – JÚLIUS 27 - 29. 
Hévízi Neonparádé és Rock’n’ roll Fesztivál – AUGUSZTUS 13 - 20.
 Benne: Hévízi Borünnep
Zrínyi Miklós Vadászgasztronómiai Fesztivál – AUGUSZTUS 24 - 26.
Egregyi Szüret – SZEPTEMBER 1 - 2.
Hévízi Oktoberfest – OKTÓBER 12 - 14.
Márton-napi Humorfesztivál – NOVEMBER 10 - 11.
II. Hévízi Adventi Jégünnep – DECEMBER 1 - 23.
Egregyi pincesor, Hévíz város bora
Római Kori Romkert

Termelői piac

Bővebb információ, aktuális programok
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a zalaKarosi termál és GyóGyVÍz összetétele

 Elem       Termálvíz   Gyógyvíz    Elem   Termálvíz   Gyógyvíz 
  mg/dm3 mg/dm3                                mg/dm3 mg/dm3

 K+ 6,9 58 B 130 1000
 Na+ 284 1810 Y 7,8 1900
 NH4+ 3,0 12 P 84 46
 Ca2+ 7,2 136 Ti 3,3 0,8
 Mg2+ 3,5 47,5 V 0,03 0,24
 Fe2+ 0,29 0,15 Cr 0,23 2,7
 Mn2+ - - Co 0,6 0,1
 Cl– 16 2420 Ni 0,28 5,4
 Br– 0,05 6,5 Cu 9,3 37
 I– 0,05 5,4 Zh 6,0 15
 F– 0,6 1,4 As 1,0 2,3
 SO42– - 1,4 Rb 1,6 15
 HCO3– 790 1650 Sr 170 4800
 S2–3– - 2,9 Zr 0,23 8,1
 PO4 0,09 0,12 Mo 0,9 5,2
 HBO2 1,4 155 Cd 0,1 2,5
 H2SiO3 45 19 Sn 1,0 2,2
 CO2 - 733 Sb 0,1 2,9

*kútfejen mért adat

Az egészség forrása
                        ... a tradicionális kúra

A hévízi gyógyvizet már a rómaiak is használták, de az egyedi adottságokat felhasználó terápia gyökerei 1795-re nyúlnak 
vissza. Gróf il Festetics György ekkor építtette fel az első fürdőházat, majd ezt követően fürdőtelepet létesített. Az 

évszázadok során az orvostudomány mind jobban megismerte gyógyhatásait, olyan kezelésekkel egészítve ki, amelyek 
hatékonyságát tovább növelik. A hagyományos gyógykúra 2-3 hét, ami tartalmaz fizioterápiát és egyénre szabott 
terápiákat. A kezelések alkalmával a társszakmákat is igénybe veszik. Jelentős az autogén tréning, az ergoterápia, a 
dietetikus tanácsadás, kötőszöveti és szegment masszázsok, a több mint 50 éves hévízi találmány, a súlyfürdő szerepe 
is, amely a degeneratív gerincbetegségek első évtizedeiben jelentősen tudga lassítana progressziót. A kúra nem csak 
pillanatnyi javulást eredményez, hanem hónapokra enyhíti a panaszokat. 

prevenció, rekreáció hévízen és zalakaroson

Korábban a gyógykúra igénybevételénél a fő motiváció a 

meglévő betegségek kezeltetése volt, de napjainkra az 

egészség felértékelődött, a megleőzés került előtérbe. 

Az emberek napjaink rohanó világában egészségesek és 

mozgásképesek akarnak maradni. A legtöbb mozgásszervi 

panasz hátterében a modern kor életmódjából fakadó 

problémák állnak. Ebből adódóan egyre többen és többet 

foglalkoznak a megelőzéssel. 

A hévízi kúra 
Gyógyászati javallatai a mozgásszervi megbetegedések 
széles spektrumát ölelik fel: előnyösen alkalmazható 
reumatikus mozgásszervi megbetegedések, csont-
ritkulás, degeneratív (kopásos), illetve gyulladásos 
gerinc-/ízületi megbetegedések, sérülések és mozgás-
szervi műtétek utókezelésére továbbá lágyrész 
reumatológiai, másodlagos ízületi betegségek, krónikus, 
perifériás, az idegrendszerhez kapcsolódó, mechanikai 
okokra visszavezethető panaszok, ízületi operációk elő- és 
utókezelése, porckorong műtétek, krónikus, nőgyógyászati 
betegségek kezelésére. 

Nem javasolt azonban fertőző betegségek, rosszindulatú 
daganatok, szívelégtelenség, keringési zavar, trombózis és 
egyéb más vérképzőszervi betegségek, aszthma, magas 
vérnyomás és terhesség esetén. Orvosi tanács nélkül max. 
30 perc fürdőzés ajánlott, idült, gyomor- és bélhurutban, 
emésztési zavarokban pedig a gyógyvíz ivókúraként is 
alkalmazható. 

Kezelések és kúrák

•	 Súlyfürdő	
•	 Iszappakolás
•	 Szénsavas	fürdő	
•	 Masszázs	
•	 4	rekeszes	galván	
•	 Tangentor	
•	 Száraz	szénsav	
•	 Teljes	testgalván	

Gyógyiszap - Iszappakolás

Speciális hévízi kezelő eljárás. A tó tőzeges medencéjéből 
nyert kombinált peloid típusú iszapot (80 % szervetlen 
és 20 % szerves anyagot tartalmaz) alkalmazzuk erre a 
célra az érintett testrész vagy testtájék bepakolásával. 
Gyógyító tulajdonsága döntően a gyógyvíz koncentrált 
hatásán alapszik és egy folyamatos meleg kezelésnek is 
megfelel. 

hévízgyógyfürdő és szent andrás reumakórház np Kft. 
8380 Hévíz, Dr. Schulhof  Vilmos sétány 1.
Tel.: 06 83 501 700
Fax: 06 83 540 144
E-mail: info@spaheviz.hu 
www.spaheviz.hu 

A zalakarosi kúra 
A több mint 2000 méter mélyből feltörő 96 C°-os 
zalakarosi gyógyvíz összetétele és a vízkészlet nagysága 
miatt a legjelentősebbek egyike. Vízösszetétele alapján 
alkáli-kloridos, hidrogénkarbonátos gyógyvíz, melyben 
a jód, a bróm, a kén és a fluor együttes jelenléte igen 
ritkán előforduló Európában egyedülálló vízösszetételt 
eredményez. Ezeken túl a gyógyvíz további fő összetevői a 
kálium és nátrium, magnézium, vas, mangán, metabórsav, 
metakovasav, szabad szénsav. 

A zalakarosi víz a következő betegségek gyógykezelésére 
alkalmas: mozgásszervi, idült gyulladásos és degeneratív 
ízületi bántalmak, idegrendszeri zavarok, szív és keringési 
rendszer elváltozásai, anyagcsere zavarok, krónikus 
nőgyógyászati betegségek. Ezen túl a víz kiválóan 
alkalmazható baleseti és ortopédiai műtétek utáni 
rehabilitációban és utókezelésben. Orvosi felügyelettel 
működő gyógyászattal, kezelések széles választékával 
– hidroterápiás és elektroterápiás kezelések, egyéni-, 
csoportos- és víz alatti gyógytorna,   orvosi gyógymasszázs, 
pakolások – várjuk Vendégeinket!

•	 Ingeráram
•	 Ultrahang	
•	 Mágnesgyűrű	
•	 Talpmasszázs	
•	 Gyógytorna	
•	 Vízi	torna	
•	 Parafangó	
•	 Komplex	kezelés

a héVÍzi GyóGyVÍz összetétele

anionok mg/l
Klorid 23
Bromid 0,11
Jodid 0,021
Fluorid 1,4
Szulfát 64
Hidrogénkarbonát 378
Szulfid 3,2
Anionok összesen 470

Kationok mg/l
Kálium 6,8
Nátrium 27
Ammónium 0,32
Kalcium 81
Magnézium 36
Vas 0,04

Kationok összesen 151

Gránit Gyógyfürdő zrt.
8749 Zalakaros, Thermál u. 4.

Tel.: 06 93 340 420
Fax: 06 93 340 318

E-mail: info@furdo-zalakaros.hu
www.furdo-zalakaros.hu

www.zalakaros.hu

FÓKUSZ

Bővebb információ, aktuális programok



www.west-balaton.hu

www.west-balaton.hu
2 3

Nyugat Balaton…
          ... az egészség és a wellness hazája

nyugat-Balatoni turisztikai iroda
8360 Keszthely, Kossuth u. 30.
Tel./Fax: 06 83 314 144
Mobil:  06 30 267 6090
E-mail: info@west-balaton.hu
www.west-balaton.hu

Termál- és gyógyvizekben különösen gazdag vidékre érkeznek a hozzánk látogatók. A gyógyulni és szépülni vágyók 
egész évben élvezhetik a feltörő termálvizek kedvező hatásait. 

Régiónkban változatos gyógy- és élményfürdők közül választhatja ki a személyes igényeinek megfelelő szabadtéri vagy 
fedett fürdőt.

Itt található a Hévízi Gyógytó, amely a világ legnagyobb, biológiailag is aktív, termálvizű gyógytava. Vizét már a rómaiak 
is előszeretettel használták, azonban a fürdőkultúra elterjedése Gróf I. Festetics György nevéhez fűződik a XVIII. 
században. 

Ne hagyja ki!
•	 Hévízi	Tófürdő

•	Úszás	a	tavirózsák	között

•	Festetics	Fürdőház	

  – a tófürdő wellness

  és terápiás központja

•	Hévízi	iszappakolás

•		Kényeztető-	és	gyógymasszázsok

•		Zalakarosi	Gyógyfürdő

•		Élményfürdő	Zalakaroson

•		Túrázás	a	karosi	parkerdőben

•	 Biciklitúra	a	zalai	borúton

medical wellness
A medical wellness orvosilag ellenőrzött kúrákat jelent, amely 

során mindig az egyén áll a központban, valamint a prevenció 

meghatározó jellegű. A „wellness-nyaralás” megkezdésekor 

elsődleges a test egészségi állapotának felmérése, amelyre 

számos vizsgálati módszert fejlesztettek ki. 

Divatos kifejezés egész Európában, így követve a trendeket 

Hévízen is gyakori a használata. Központi elem a stressz-

oldás, valamint egy harmonikus, egészségtudatos életvitel 

kialakítása, nem csak az üdülés, hanem a hétköznapok 

terén is. Gyakran egészségpénztárak által finanszírozott.  

Zalakaroson is elterjedt.

Wellness kikapcsolódás 

  és családi élmények

A wellness közkedvelt mozgalom, amely örömteli, testileg, 
lelkileg kiegyensúlyozott életformát takar. Célja nem 
egyszerűen az évente egy-két alkalommal beiktatott 
„wellness kúra” bevezetése. Egy olyan önként választott 
életmódot honosít meg, melynek jellemzői az egyéni 
felelősségtudat és a kiegyensúlyozottság. 

A zalai régióból sem hiányozhatnak a testi és lelki 
feltöltődést segítő kezelések. A hévízi gyógytó mellett 
mindenki számára elérhetők az uszodák, élmény- és 
termálfürdők. 

a „wellness-elésről” a szaunák és a 
kényeztető masszázsok jutnak először az 
eszünkbe.

Azonban ezeken kívül is számos kezelés tartozik még 
bele. Ilyenek a kényeztető kádfürdők, tápláló pakolások, 
a szépségápolás, az egészséges táplálkozás, az aktív 
mozgás, amelyek mind segítik a stressz kezelést, 
hozzájárulnak a funkcionális és reguláris panaszok 
enyhítéséhez is. Hévízen mindezt elsőrangú minőségben 
élvezhetjük. 

FÓKUSZ

Bővebb információ, aktuális programok

Wellness = harmónia 

  és az ehhez illő környezet

Zalakaros a Kis-Balaton természetvédelmi régió fürdő-
városa, a lélek igazi menedéke.
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