
Gyenesdiás a Nyugat-Balaton régió egyik legintenzívebben 
fejlődő települése, turisták által kedvelt családbarát üdülőfalu. A 
közel 4.000 lelkes település gyönyörű természeti környezetben 
fekszik, északról a Keszthelyi-hegység békés lankái ölelik, 
délről a Balaton hullámai mossák. Három korábbi település – 
Falud, Gyenes és Diás – helyén alakult ki, a török hódoltságot 

követő időben. A nagyközség 
idegenforgalmi jellege 1905 és 
1907 között kezdődött, amikor a 
település két fürdőegyesületének 
kezdeményezésére strandok 
épültek. 

Napjainkban a Gyenesdiásra érkezőket a vendégszerető helyiek 
szállodába, fizetővendég-szobákba, színvonalas apartmanokba, 
kempingekbe és panziókba várják. A helyi és környékbeli aktív 
szabadidős lehetőségek, az évente megrendezésre kerülő 
hagyományos rendezvények kicsiknek és nagyoknak egyaránt 
a szabadság kellemes eltöltését garantálják. 

A település kedvező fekvésével, remek klímájával, két 
balatoni strandjával, változatos turisztikai vonzerőivel és 
vendégszeretetével ideális célpont mindenkinek, akik 
színvonalas és árban is kedvező nyaralási lehetőséget keresnek.

Élménydús pihenést kívánunk Önöknek Gyenesdiáson, 
a Nyugat-Balaton családbarát üdülőfalujában!

Gyenesdiás  – nur 100 Kilometer von der Westgrenze Ungarns 
entfernt - ist einer der beliebtesten und familienfreundlichsten 
Ferienorte im Herzen der West-Balaton Region. Die ca. 
4.000 Einwohner zählende Gemeinde liegt eingebettet in 
einer herrlichen sanfthügeligen Landschaft beim Fuße des 
Keszthelyer Gebirges am Nordufer des Plattensees. 

Die Gemeinde wurde auf dem Gebiet von 3 früheren Siedlungen 
– Falud, Gyenes und Diás –nach der Türkenzeit erbaut. Zwischen 
1905 und 1907 begann die Großgemeinde einen Urlaubsort-
Charakter anzunehmen, denn damals wurden auf Initiative der 
beiden Badevereine Badestrände errichtet. Urlaubsgäste finden 
hier allerlei Unterkünfte in allen Kategorien, wie ein Vier-Stern-
Hotel mit wohltuenden Wellness-Einrichtungen, gemütliche 
Privatzimmer/Appartements, familiäre Frühstückspensionen 
oft mit eigenem Swimmingpool und gepflegte Campingplätze. 
Eine breite Palette an abwechslungsreichen Freizeitangeboten, 
Programmen und Veranstaltungen garantieren allen einen 
angenehmen Urlaubsaufenthalt.

Gyenesdiás mit seiner günstigen Lage, seinem milden Klima, 
seiner herzlicher Gastfreundschaft, seinem vielfältigen 
touristischen Angebot und seinen beiden Stränden ist ein idealer 
Zielpunkt für alle, die einen günstigen und anspruchsvollen 
Urlaub suchen.

Wir wünschen Ihnen einen erlebnisvollen Urlaub in 
Gyenesdiás – im familienfreundlichen Ferienort der West-

Balaton Region!

Gyenesdiás  located only100 kilometers from the western 
border of Hungary is one of the most popular and family friendly 
resort villages of the West-Balaton region. The village with its 
4.000 inhabitants is nestled in a beautiful natural surrounding 
at the foot of Keszthely hills on the north shore of Lake Balaton.

Gyenesdiás was founded on the grounds of three former hill 
settlements of Falud, Gyenes and Diás after the Turkish 
occupation. 

The area started to become a popular tourist destination 
between 1905 and 1907, after the first public beaches were 
opened as per the initiative of two bathing societies of the 
village.

Nowadays the guests arriving in Gyenesdiás are welcomed in a 
4 star hotel, in high quality B&B’s usually with own swimming 
pool and different wellness services, as well as in private 
accommodation for low prices and in well-maintained camp 
sites.

A wide range of leisure facilities, programs and events will 
ensure you a pleasant holiday.

Gyenesdiás with its two beaches is an ideal destination for 
those looking for a favourable and exciting holiday.

We wish you a great holiday full of pleasant experiences in 
Gyenesdiás in the family friendly resort village 

of West Balaton Region.

1. A diási JátékstrAnd a Balaton régió legjobb strandja cím 
többszöri nyertese, ahol éttermek, 
büfék, élménypark és óriáscsúszda, 
sportszerkölcsönző, sportpályák, vál-
tozatos sport és gyerek animációs 
programok, tágas napozófelület – 

melyet árnyas fák öveznek –, strandrádió, WIFI és ingyenes autó-
parkoló várja a strandolókat. 

der diás spielstrand – wurde mehrmals zum besten Strand der 
Balaton Region gewählt – erwartet Sie mit Restaurants, Büffets, 
Erlebnispark und Riesenrutsche, Tretbootverleih, Sportplätzen, 
herrlichen Liegewiesen auch mit Schattenplätzen, WIFI, Strand-
radio, kostenlosem Parkplatz und verschiedenen Sport- und Kind-
er-programmen organisiert vom motivierten Animateurteam.

the beach of diás – the best beach of Balaton region according 
to an online survey – is providing a full range of services, such as 
different kind of restaurants, snack-bars, sportfields, Fun park and 
giant slide, rent-a-pedalo, spacious lawns also with shaded areas, 
WIFI, beach radio, free parking and various programmes organised 
daily by the motivated animateurs. 

2. A Gyenesi LidóstrAnd, a község kisebb fövenyes partú 
strandja kisgyermekes családok és 
azon napimádók kedvelt fürdőhelye, 
akik a nyugalmat, a családias han-
gulatot keresik. Az aktív időtöltést 
kedvelő vendégeket strandfoci, 

strandröplabda pályák és vízibicikli kölcsönző várja, a gyerekek 
pedig kedvükre ugrálhatnak a Vízi vidámparkban.

der Lidostrand von Gyenes ist ein beliebtes Ziel für Familien und 
Sonnenhungrige, die Ruhe und familiäre Atmosphäre suchen. Ne-
ben dem Badespaß lockt der Strand die Sportfans mit Beachvol-
leyball und Strandfußball und die Kinder können sich im Wasser-
freizeitpark herumtoben.

the sandy Beach in Gyenes is preferred by families with kids and 
sun seekers due to its cosy and intimate atmosphere. In addition to 
bathing the beach attracts the sport fans with beach volleyball and 
beach football, and the kids can frolic in the Water fun park.

3. A spiderLAnd kALAndpArkBAn – a kalandok balatoni 
partján a különböző pályák felejt-
hetetlen élményeket garantálnak az 
egész családnak kortól függetlenül. A 
Lézerjáték pályán többféle játékmód 
közül lehet választani.

der spiderland Hochseilgarten ist ein tolles Freizeitvergnügen für 
abenteuerlustige Familien. Der Lasertag ist ein absoluter 
Aktion-Spaß mit vielen Spielvariationen.

the spiderland high rope park straight at the Lake Balaton pro-
vides exciting experiences for everyone seeking fun and adventure. 
The Laser tag is an absolute fun and action game for young and old.

4. A MAdárpArkBAn közel 60 különleges fajjal és tenyész-
tett fajtával ismerkedhetnek meg 
közelebbről az érdeklődő látogatók.

im Vogelpark können die Besucher 
fast 60 Vogelarten und gezüchtete 
Gattungen bewundern.

The visitors can admire about 60 bird species and cultivated species 
in the Bird park.

5. A HeLyi yAcHt eGyLet 100 férőhelyes vitorláskikötője vendég-
vitorlásokat is fogad.

im Hafen des örtlichen yacht clubs 
steht eine Anzahl von Gastliegeplät-
zen für Besucher zur Verfügung. 

the marina of the local yacht club 
has also a number of guest berths for 
visitors.

6. A HeLyi HorGászeGyesüLet kikötői remek lehetőséget kínál-
nak a horgászat szerelmeseinek.

Die Häfen des örtlichen Anglerver-
eins in Gyenesdiás bieten eine tolle 
Möglichkeit für Liebhaber dieser be-
liebten Sportart.

The ports of the local Fishing society 
offer great possibility to the fans of this popular sport.

7. A nAGyMezŐ erdei kirándulóközpont turistautak kiinduló és 
célpontja is, ahol erdei tornapálya, 
szalonnasütő helyek, pihenőpadok, 
játszótér, focipálya várja az ide 
érkezőket. Az innen megközelíthető 
kilátókból csodás panoráma nyílik a 
Keszthelyi-öbölre, ill. a hegység völ-
gyeire. Túrákról érdeklődjön a Tour-
inform Irodában.

die Große Wiese (nagymező) ist der Start- und Zielpunkt vieler 
Wanderwege, wo ein Trimm-dich-Pfad, offene Feuerstellen, Rast-
bänke, ein Spielplatz und ein Fußballplatz unsere Gäste in freier 
Natur zur Entspannung einladen. Von den Aussichtstürmen, die von 
hier aus erreicht werden können, bietet sich eine prächtige Aus-
sicht auf die Keszthelyer Bucht bzw. auf die Täler des gleich-
namigen Gebirges. Für mehr Infos über die geführten Touren und
Wanderkarten besuchen sie bitte unser Tourinform Büro.

the Big Meadow (nagymező) is the starting and end point for many 
hiking trails and it welcomes visitors with a keep-fit trail, open fire 
pits, picnic benches, playground and a soccer pitch. TFor more in-
formation about the guided hiking tours and maps, please visit the 
Tourinform office.

8. Ritka természeti képződmény a szél vájta, szobányi méretű bar-
lang, A VAdLánLik, amely az S jel-
zésen található.

Die vom Wind ausgehöhlte Vadlán-
lik Höhle ist eine seltene Naturfor-
mation und kann längs des gelben 
Zeichens erreicht werden.

The so-called Vadlánlik cavern is a rare natural formation delved by 
the wind. It can be reached along the yellow sign.

9. Az eGykori kŐBányA fájó tájseb, de egyben monumentális 
katlan is, mely nem tudni miért, de 
elbűvölő.

der frühere steinbruch ist zwar eine 
Wunde am Leibe der Natur, gleichze-
itig aber auch ein monumentaler 
Kessel, der den Betrachter einfach 
fasziniert.

the former quarry is still a severe wound on earth’s body, but also a 
spectacular pot-hole, charming in its incomprehensible way.

10. A kerékpárosok erdei utakon, illetve A BALAtoni BrinGA-
körúton próbálhatják ki magukat, 
miközben gyönyörködhetnek a ter-
mészet változatosságában. Túrákról, 
kölcsönzési lehetőségről érdeklődjön 
a Tourinformban.

Schwingen Sie sich in den Sattel 
eines Fahrrads und erkunden Sie die 

Landschaft auf ausgebauten radwegen, Feldwegen oder wunder-
schönen Wanderwegen im Wald. Für mehr Infos über Radtouren 
und Fahrradverleih besuchen Sie bitte das Tourinform.

By bike you can explore the region on bike paths, dirt roads or 
beautiful trails in the forest. For more information about bike tours 
and rent-a-bike please ask in the Tourinform.

11. A HeLyi LoVAs iskoLák egész évben várják a látogatókat.

Die örtlichen reitschulen erwarten 
die Besucher im ganzen Jahr. 

The local riding schools expect the 
visitors all year.

12. Csodálatos természeti környezetben található a modern 
sportLŐtér, ahol szakszerű irányí-
tás mellett amatőrök is kipróbál-
hatják az agyaggalamb-lövészetet. 

In einer sehr ansprechenden Land-
schaft eingebettet liegt der sport-
schießplatz, wo alle die Möglichkeit 
haben selbst das Tontaubenschies-

sen unter fachkundiger Anleitung auszuprobieren. 

On the sport shooting range embedded in a very attractive land-
scape all have the opportunity to try out skeet shooting under ex-
pert guidance.

13. Az áLLAtFArMon háztáji állatok etetésére, simogatására van 
lehetőség, de a bátrabbak kipróbál-
hatják a kecskefejést is.

Es lohnt sich unbedingt ein Besuch 
auf der streichelfarm, wo man ein-
heimische Tiere streicheln und füt-

tern kann, aber Mutige dürfen sogar die Ziegen melken.

The animal farm is also worth a visit; native animals can be stroked 
and feeded, but the dare ones can even try to milk a goat.

14. A nyaralásához kínált szabadidős programjaink egyik leg-
kedveltebbje a J&A keráMiAHáz         
korongozási lehetősége.

Eines der beliebtesten Freizeit-
programme in der Gemeinde 
ist das kreative Töpfern im J&A 
keramikhaus. Sie können sogar sel-
ber mitmachen oder nur zusehen.

One of the most popular family prog-
rams in Gyenesdiás is the creative pot-
tery in the J & A pottery house. You 
can watch or even join in.

15. A közel 400 darabos Antik öntöttVAskáLyHA MAGán-
GyŰJteMény egyedülálló az egész 
országban.

Die aus ca. 400 stücken bestehende 
antike Gusseisen-öfen privatsam-
mlung ist einzigartig im ganzen Land.

The about 400-pieces antique cast 
iron oven private collection is unique 
in the land.

16. Az i. BALAtoni HAL és terMeLŐi piAcon helyi és környékbe-
li árusok, őstermelők és kézművesek 
várják az érdeklődőket portékáikkal.

Auf dem Gyenesdiáser i. Fisch- u. 
kleinbauermarkt bieten örtliche 
Kleinbauer und Händler ihre Produk-
te an wie zB. hausgemachte Back-
waren, Obst u. Gemüse, Sirup, Honig 

und Fleischprodukte usw.

On the local 1st Fish and small farmers’ market small farmers and 
local traders offer their goods such as homemade baked goods, 
fruits and vegetables, syrups, honey and meat products etc. 

17. A XiX. sz. közepén épüLt pásztorHáz avar régészeti 
gyűjteménynek ad otthont.

Das Hirtenhaus wurde Mitte des 19. 
Jahrhunderts erbaut und heutzutage 
dient es als Ausstellungsraum für 
historische Awar-Reliquien.

The Herdsman’s House built in the 
mid-19th century serve now as exhi-

bition room for historical awar-relics.

18. A XVII. századból fennmaradt dArnAy BoronApince a népi 
építészet páratlan darabja. A felújított 
pincében a több száz éves balaton-
felvidéki szőlőgazdálkodást bemutató 
múzeum, illetve udvarán egy bemu-
tató pajta várja a látogatókat. 

Der im 17. Jahrhundert erbaute 
darnay eggenkeller ist angesichts 

seiner einzigartigen Bauweise eine der schönsten Beispiele des 
Volksarchitekturs von Ungarn. 

The darnay log cellar was built in the 17th century and it is an origi-
nal piece of typical Hungarian folk architecture.

HAGyoMányos rendezVényeink
 ápr. Rügyfakadás - Tavaszünnep a Nagymezőn
 Máj. Pünkösdi Szezonnyitó
  Festetics Vágta: a Nemzeti Vágta reg. előfutama
 Júni. Keszegfesztivál
 Júli. eleje Természetjáró túranapok
 Júli. közepe Gyenesdiási Bornapok
 Júli. 25. Kristóf nap
 Júli-aug. Községházi esték (koncertek, hangversenyek)
 Aug. eleje Diási búcsú
 Aug. Szent Ilona búcsú, Szent István ünnep 
 szept. eleje  Szezonzáró Szüreti Vígasságok
 dec. közepe Adventi gesztenyesütés és karácsonyi vásár 

HiGHLiGHts
 April  Frühligsfest auf der Großen Wiese
 Mai  Saisoneröffnung zu Pfingsten
  Festetics Pferderennen: 
  Vorlauf der Nationalen Reiterfestivals
 Juni  Weißfischfestival
 Juli  Gyenesdiáser Weintage
 Juli  Wandertage
 25. Juli Christopher Folklortag
 Juli-August  Konzertabende im Gemeindehaus 
 August  Heilige Ilona Kirmes und Heiliger Stephan‘s Tag
 september  Weinlesefest 
 dezember  Kastanienfest und Christkindlmarkt

HiGHLiGHts
 April Budding-Spring Festival 
 May Season opening at Whitsuntide
  Festetics horse race – 
  preliminary race of the National Gallop
 June Bream festival
 July Wine Days in Gyenesdiás
 July Week of tours 
 25th July Tradition keeping day at Christopher’s day
 July-August Village Hall Evenings: classic concerts
 August Festival of Saint Stephen and Saint Helen’s fair 
 september Season closing Vintage Jubilee 
 december Advent Chestnut Roasting and Xmas Fair

Gyenesdiás kártya – Szerezzen még több élményt kevesebbért! 
A Turisztikai Egyesület partnereinél megszálló vendégek számára a 
kártya az ingyenes strandbelépésen túl számos helybeli és régiós 
szolgáltatás kedvezményes igénybevételét biztosítja.

Gyenesdiás karte – Mehr Erlebnis für weniger Geld!
Die bei den Partnerunterkünften des Tourismusvereins erhältliche Karte 
ermöglicht Ihnen und Ihrer Familie das Besuch von beiden Strandbädern 
zum Nulltarif, und ausserdem können Sie mehrere Dienstleistungen in 
der Region günstiger in Anspruch nehmen.

Gyenesdiás card  
A great experience for less money!
The card, accessible by the accommoda-
tion of the local Tourism Association makes 
you and your family possible to visit both 
beaches of the village free and enjoy a wide 
range of services in the region with signifi-
cant discounts.

Tourinform Gyenesdiás
Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. 
Tel./fax: (+36) 83/511-790

E-mail: gyenesdias@tourinform.hu
www.gyenesdias.info.hu

Tourinform Vonyarcvashegy
Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42.

Tel./fax: (+36) 83/348-253
www.vonyarcvashegy.hu

Tourinform Hévíz
Hévíz, Rákóczi u. 2.

Tel./fax: (+36) 83/540-131
www.hevizmarketing.hu

Tourinform Balatongyörök
Balatongyörök, Kossuth L. u. 64.

Tel. +36 83 346 368
www.balatongyorok.hu

Tourinform Zalakaros
Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10.

Tel./fax: (+36) 93/340-421
www.zalakaros.hu
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Tourinform Keszthely
Keszthely, Kossuth L. u. 28.
Tel./fax: (+36) 83/314-144

E-mail: keszthely@tourinform.hu
www.keszthely.hu


