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Balatongyörök a Balaton északi partjának egyik legkedveltebb üdülőhelye 

már több mint száz éve. 

A település a Nyugat-Balaton keleti kapuja, Keszthelytől mindössze 10 km-re talál-

ható. A Szépkilátóról nyíló páratlan panoráma, a családi paradicsomnak számító 

strand, a múltat őrző parasztházak, a virágos utcák és a sokszínű programok Bala-

tongyörököt a Balaton egyik gyöngyszemévé teszik.



Balatongyörök ist schon seit mehr als hundert 

Jahren einer der beliebtesten Erholungsorte am 

Nordufer des Plattensees. Die Siedlung ist das 

Osttor des westlichen Plattensees, und befindet 

sich etwa 10 km von Keszthely entfernt. Der 

einzigartige Ausblick, der sich vom Aussichtspunkt 

„Szépkilátó“  aus bietet, der Strand, der als Paradies 

für Familien gilt, die traditionellen Bauernhäuser, 

die blumengeschmückten Straßen und die 

mannigfaltigen Programme machen Balatongyörök 

zu einer der Perlen des Plattensees.

Balatongyörök has been one of the most popular 

resorts on the northern shore of Lake Balaton for 

over a hundred years. The settlement is the eastern 

gateway to the Western Balaton region, located 

only 10 km from Keszthely. The unparalleled views 

from the Szépkilátó lookout, the beach serving 

as a divine spot for families, the old peasant 

houses reminiscent of the past, the flower-laden 

streets and the wide range of attractions make 

Balatongyörök one of the gems of Lake Balaton.
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Ha egy igazi családi- és gyermek vízi 

paradicsomra vágyik, akkor a balatongyöröki 

strand hosszú homokos, lidós partszakasszal, 

árnyas és napos területek váltakozásával az 

ideális fürdőhely az Ön számára! 

• Családoknak és gyermekeknek: 

 120 méter homokos partszakasz, 

 játszótér, gyermekmedence, vízicsúszda, 

 gyermekanimáció

• Pihenni vágyóknak: árnyas és napos területek 

 váltakozása, napozóstég

• Aktív időtöltésre vágyóknak: strandröplabda, 

 vízibicikli kölcsönzés, szörfoktatás, kajak, kenu 

 bérlés, teniszpálya, vízi aerobic, sportversenyek, 

 a nyílt vízfelületen kialakított vízilabdapálya, 

 vízikosárlabda

• Biztonságunk érdekében: vízimentők és orvosi 

 felügyelet a strand nyitva tartási idejében, 

 értékmegőrző 

• Egyéb szolgáltatások: ingyenes internet, 

 kerékpártároló, sportszerkölcsönző, strandrádió, 

 ingyenes parkoló, éttermek és büfék a 

 gasztronómiai élményekért

Der Strand von Balatongyörök ist einer der 

beliebtesten Badeorte, denn hier erwarten 

die Wasser-und Strandfans zahlreiche 

Dienstleistungen:

• Für Familien und Kinder: 120 Meter langer 

 Sandstrandabschnitt, Spielplatz, Kinderbecken, 

 Wasserrutsche, Animationsprogramm für Kinder

• Für Erholungssuchende: abwechselnd 

 schattige und sonnenbeschienene Bereiche, 

 Sonnenbadesteg
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The Balatongyörök beach is one of the most 

popular bathing sites in the region as it offers 

numerous services for those seeking waterfront 

pleasures:

• for families and children: 120 meters of sandy 

 beaches, playgrounds, a children’s pool, water 

 slides, child animation services

• for those seeking recreation: alternating shady 

 and sunny spots, sun tanning pier

• for those seeking active pastimes: beach 

 volleyball, paddle boat rental, surf instruction, 

 kayak and canoe rental, tennis courts, water 

 aerobics, sport competitions, water polo pitch 

 in the open waters, water basketball

• for safety purposes: lifeguards and medical 

 supervision during the opening hours of the 

 beach, safe deposit lockers 

• miscellaneous services: free internet, bicycle 

 storage, sporting equipment rental, beach 

 radio, free parking, restaurants and buffets 

 offering a range of dining experiences

• Für Aktivurlauber: Strand-Volleyball, 

 Tretbootverleih, Surfunterricht, Kajak- und 

 Kanuverleih, Tennisplatz, Wasser- Aerobic, 

 sportliche Wettkämpfe, auf offenem 

 Wasser ausgestalteter Wasserballparcours, 

 Wasserkorbball

• Im Interesse Ihrer Sicherheit: 

 Rettungsschwimmer und ärztliche Aufsicht 

 während der Öffnungszeiten des Strands, 

 Schließfächer

• sonstige Dienstleistungen: kostenloses Internet, 

 Einstellplätze für Fahrräder, Sportgeräteverleih, 

 Strandradio, kostenloser Parkplatz, Restaurants 

 und Imbisse für die Gaumenfreuden

EN



• strandolás a Balaton legjobb és legzöldebbstrandján

• gyalogtúrák a játszótérrel és szalonnasütőhellyel rendelkező Bélapi-pihenőtől a Keszthelyi-hegység 

 erdei tanösvényein

• felejthetetlen panoráma erdei kilátóinkból

• a Balatoni Bringakörút felfedezése, kerékpárkölcsönzési lehetőség a Tourinform irodában

• golfozási lehetőség

• szálljon vízre menetrend szerinti hajójáratokkal vagy sétahajóval

• lovaglás, horgászat, csónakbérlés, vitorlázás 

• Csodabogyós-barlangtúra, Kneipp élmény-sétány, nordic walking

Aktív kikapcsolódásra vágyik? 
Akkor Balatongyörökön jó helyen jár! Fedezze fel a települést két keréken, 

barangolja be a Keszthelyi-hegységet és élvezze a balatoni panorámát kilátóink egyikéből!



Steht Ihnen der Sinn nach aktiver Erholung? Dann sind Sie in Balatongyörök genau richtig! 

Erkunden Sie die Siedlung auf zwei Rädern, entdecken Sie das Keszthelyi-Gebirge und 

genießen Sie die Aussicht auf den Plattensee von einem unserer Aussichtstürme!

• Baden an einem der besten und grünsten Strände des Plattensees

• Wanderungen zu Fuß vom Rastplatz Bélapi mit Spielplatz und Feuerstelle zum Speckbraten auf den 

 Waldlehrpfaden des Keszthelyi-Gebirges

• unvergessliche Aussicht von unseren Wald-Aussichtstürmen: Bél Mátyás, Batsányi, Padkűi

• Entdeckung des Plattensee-Radwegs, Fahrradverleih im Tourinform-Büro

• Golfspielen

• Ausflüge zu Wasser mit den fahrplanmäßig verkehrenden Schiffen oder mit dem Ausflugsschiff

• Reiten, Angeln, Bootsverleih, Segeln

• Tour durch die Csodabogyós-Höhle, Kneipp-Erlebnispfad, Nordic Walking

Seeking active recreation? Then Balatongyörök is the right place for you! Discover the 

settlement by bicycle, wander through the Keszthely Hills and take in the stunning views 

of Lake Balaton from one of our many lookout points!

• bathing facilities at one of the loveliest and greenest beaches on Lake Balaton

• walking tours from the Bélapi rest area, featuring a playground and outdoor fire pit, through the 

 woodland nature trails of the Keszthely Hills

• unforgettable panoramic views from our woodland lookouts

• discover the Lake Balaton Bicycle Circuit with bike rental options at the Tourinform office

• golfing

• take to the lake with our regular boating services and pleasure boat cruises

• horseback riding, fishing, boat rental, sailing 

• Csodabogyós Cave tour, Kneipp trail, Nordic walking
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Július Balatongyöröki Borfesztivál

  JazzFiesta minden csütörtökön

  Györöki Nyári Tárlat 

  – Képzőművészeti kiállítások

  Nemzeti Hét

Augusztus Bor & Dal Fesztivál

  JazzFiesta minden csütörtökön

  Minigolf Kupa

  Györöki Nyári Tárlat 

  – Képzőművészeti kiállítások

Szeptember  Györöki Szüret és 

  Halászléfőző Fesztivál

  Szent Mihály-napi búcsú

Október Nyitott Balaton őszi 

  programsorozat

  Becehegyi bortúra

November Kézműves játszóház

December Adventi forgatag

Rendezvények, 
gasztronómiai programok
Balatongyörök egész évben sokszínű 

programkínálattal várja vendégeit. 

Tekintse meg programjainkat, melyekért 

érdemes a nyaralást jól időzíteni!

Január Pezsgős újévi túra

Február Farsangi mulatság

Március Víz-napi Balcsi-party 

Április Palacsintafesztivál

Május Nyitott Balaton tavaszi 

  programsorozat

  Balaton Napja

Június Bográcsra fel! 

  – Háromlábú Fesztivál

  Pünkösdi Szezonnyitó Napok

  Györök Kupa 

  – Nyílt nap a golfpályán

  Nyitott Pincék Napja

  Valóra Váltott Egészség hete
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VERANSTALTUNGEN, KULINARISCHE 

ERLEBNISSE

Januar Wanderspezial im Neujahr

Februar Fasching Festival

März Balaton-party am Weltwassertag

April  Palatschinken Festival

Mai Balaton+ Frühling

  Tag der Balaton

Juni  Dreibeiniges-Kesselspeisen Festival

  Györök Golf Cup • Pfingsten Festival

  Offene Weinkeller Tag 

Juli JazzFiesta – am Donnerstag abends

  Weinfestival

  Györöker Sommerliche

  Kunstausstellung

  Nationalische Woche

August Wein&Lied Festival 

  JazzFiesta – am Donnerstag abends

  Minigolf Wettbewerb

  Györöker Sommerliche 

  Kunstausstellung

September Weinlesefest und Fischsuppe 

  Kochwettbewerb 

Oktober Balaton+ Herbst

  Weintour auf Becehegy

November Spielhaus im Kulturhaus

Dezember  Balatongyöröker Weihnachtsmarkt 

EVENTS, CULINARY PROGRAMS

January New year’s tour

February Carnival program

March Lake Balaton-party 

  on world water day

April Pancake Festival

May Balaton+ Spring

June Tripod Festival

  Györök Golf Cup

  Opened Weincellars Day 

July JazzFiesta - every Thursday night

  Wine Festival

  Györök Summer art Exhibition

  National week 

August Wine & Song Festival 

  JazzFiesta – every Thrusday night

  Györök Summer art Exhibition

  Minigolf Cup

September Györök Wine Harvest and 

  Fish Soup Contest 

October Balaton+ Autumn

  Winetour to the Becehegy

November Creative playhouse

December Christmas fair in Balatongyörök



• A Szépkilátó mészkődombjáról páratlan kilátás nyílik a Tapolcai-medence tanúhegyeire és a 
 Szigligeti-öbölre, melyet méltán nevezhetünk Magyarország egyik legszebb panorámájának. 
• A Római-forrás a domb lábánál található, melynek közelében római kori villaépület maradványai 
 lelhetőek fel.
• Balatongyörök szőlőhegye, a Becehegy és a XIX. században épült kápolna csodás balatoni panorámával 
 ajándékozza meg az arra sétálót.
• Balatongyörök mólóján az év bármely időszakában kellemes sétát tehetünk.
• Kneipp élménysétány: vizes és váltakozó felületű taposókkal, gyógynövény szigetekkel várja a felfrissülni
 vágyókat.
• Soós-öböl: a horgászok és a kirándulók kedvenc helyszíne - szerintünk a naplemente innen a legszebb.
• Szent Mihály-domb és 40 halász emlékhely
• Állandó programok: kristálycsiszolás bemutatók, golfozás, minigolf, horgászat, túrázás, kerékpározás, 
 Pálinkaház látogatás és még számos élmény várja Balatongyörökön!

Látnivalók, 
állandó programok



Attractions, permanent 
programs 

• The limestone hill of the Szépkilátó lookout 

 offers unparalleled views of the residual hills of 

 the Tapolca Basin and the Szigliget Bay. 

• The Roman spring is located at the foot of 

 the hill with the ruins of a villa from the

 Roman period in its vicinity.

• The vineyard hill of Balatongyörök 

• Mole of Balatongyörök.

• Kneipp trail

• Soós Bay

• Permanent attractions: crystal polishing 

 demonstrations, golfing, miniature golf, 

 fishing, hiking, cycling, Pálinka house
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Sehenswürdigkeiten, ständige Programme 

• Vom Kalksteinhügel des Szépkilátó eröffnet sich eine einzigartige Aussicht auf die Zeugenberge des 
 Tapolca-Beckens und die Bucht von Szigliget. 
• Die Römerquelle liegt am Fuße des Hügels. In der Nähe wurden die Überreste eines Villengebäudes 
 aus der Römerzeit entdeckt.
• Der Becehegy, der Weinberg von Balatongyörök
• Die Mole von Balatongyörök
• Kneipp-Erlebnispfad
• Soós-Bucht
• Ständige Programme: Kristallschliff-Vorführungen, Golf, Minigolf, 
 Angeln, „Pálinka“-Haus Besichtigung.



Balatongyörök közvetlen környékének számos természeti értéke, történelmi emléke és 

kulturális látványossága izgalmas élményeket ígér minden korosztály számára. Az utazó kedve 

szerint választhat a Balaton Felvidéki Nemzeti Park egyedülálló látogatóhelyei, a Kis-Balaton 

természetvédelmi tájai, a kulturális élményeket ígérő múzeumok és kiállítások gyűjteményei, a 

kastélyok és várak múltidéző hangulata, valamint a térség felüdítő termál és élményfürdői között.

Nyugat-Balatoni       régió
West-Balaton Region



Balatongyörök and direct surroundings 

with its natural trasures, monuments and 

cultural attractions offers a great experience 

for travelers. They can take their choice the 

uniqe sites of Balaton Upland National Park, or 

thermal baths, various exhibitions and nostalgic 

feeling of the old castles!

Nyugat-Balatoni       régió
West-Balaton Region

Sie wünschen sich vielseitige und 

erholsame Tage, lassen Sie sich von 

vielfältigen Reizen unserer Region 

verzaubern. Ganz nach Lust und Laune 

wählen Sie zwischen einzigartigen 

Schauplätze des Nationalparkes, Thermal 

und Erlebnissbädern, kulturellen 

Erlebnissen von zahlreichen Museums 

oder Burgen und Schlösser. DE EN



Strandoljon
40 %-os kedvezménnyel!

TUDNIVALÓK:
A kártya a 3 napos jegyből és a heti strandbérletből nyújt 40% kedvezményt. A kártya ingyenes a 
vendég részére, melyet 500 Ft/kártya kaució ellenében vehet át. A kártya családok és csoportok 
számára is egyaránt érvényes. A kártya felmutatásával számos helyi és nyugat-balatoni étteremben, 
borozóban, múzeumban, rendezvényeken juthat további kedvezményekhez. A kártyával járó további 
kedvezményeket a kártyafüzetben találja.

Nutzen Sie unseren STRAND 
40% GÜNSTIGER!

WISSENSWERTES:
• die Ermässigung bei den Strandeintrittspreisen 
 beträgt 40% für die 3-Tageskarte und 
 Wochenkarte
• die Karte ist für Gäste umsonst, es werden 
 500 HUF / Karte Kaution genommen
• die Karte gilt sowohl für die Familien als auch 
 für die Gruppen
• mit Karte bekommen Sie Ermässigungen, - 
 wie im Kartenheft ersichtlich -, in zahlreichen 
 Restaurants, Weinlokalen, Museen und 
 Veranstaltungen usw. im unseren Regio.

Lassen Sie diese Gelengenheit nicht aus! 
Tragen Sie die Karte immer bei sich!

GET 40% OFF your BEACH TICKET!

GOOD TO KNOW:
• there are 40% discount for 3-Day-Ticket and 
 the weekly season ticket at the lido
• the card is free for our guests, by 500 HUF / 
 card deposit has to take
• the card can be used by families and groups, too
• You can get discounts in several local and 
 regional restaurants, pubs, museums and 
 events etc.
• visitors can  nd further information in our 
 card brochure, which is available in the local 
 Tourinform

Don’t miss the opportunity, it is worth it! Keep 
it on you at all times!
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TOURINFORM BALATONGYÖRÖK 
H-8313 Balatongyörök, Kossuth u. 64.

Tel.: +36 83 346 368
E-mail: balatongyorok@tourinform.hu 

Kiadja:
Balatongyöröki Turisztikai Egyesület

www.balatongyorok.hu

Kövesd Balatongyörököt a Facebookon is!
www.facebook.com/tourinformbalatongyorok

A kiadványban megjelenő fotókért 
köszönet illeti: Amberg Anna, Gombor 
Zsolt, Guzmics Tamás, Horváth Gábor, 
Kassai Zsuzsanna, Marton Tamás, Peti-
Peterdi Réka, Szeiler Gábor, Villányi Éva, 
Zsiga Henrik


