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GYENESDIÁS...
A NYUGAT-BALATON ÜDÜLÔFALUJA

Gyenesdiás egy kedves kis Balaton parti település
Keszthelytôl 2, Hévíztôl 7 km-re. A nagyközség a Nyugat-
Balaton régió egyik legintenzívebben fejlôdô települése,
turisták által kedvelt családbarát üdülôfalu. A település
gyönyörû természeti környezetben fekszik: északról 
a Keszthelyi-hegység békés lankái határolják, délrôl a
Balaton hullámai mossák.

Gyenesdiáson a szobakiadásnak csaknem 30 éves hagyo-
mányai vannak, míg az idegenforgalom 100 éves múlttal
rendelkezik. Az ideérkezôket a vendégszeretô helyiek szál-
lodába, medencével rendelkezô, wellness szolgáltatásokat
nyújtó panziókba, színvonalas apartmanokba, fizetôvendég-
szobákba, kempingekbe várják.

Keresse a Gyenesdiás Plusz 
kedvezménykártyát, és 
szerezzen még több élményt 
kevesebbért! 

Töltse nálunk az év legszebb idôszakát, nyaraljon a
Nyugat-Balaton családbarát üdülôfalujában!
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GYENESDIÁS...
RESORT VILLAGE OF THE WEST-BALATON REGION

Gyenesdiás is a lovely resort village only 100 kilometres
away from the western border of Hungary, in the West
Balaton Region 15 kilometres from the Hévíz-Balaton
Airport. The towns of Keszthely, known for its fascinating
Festetics Castle, and Hévíz with its world famous spa are
only a few kilometres from here. 

Gyenesdiás – with its 4000 inhabitants – is the perfect
holiday resort especially for those who want to spend
their holiday at the Lake Balaton actively and joyfully.
Private accommodation have a tradition for approximately
30 years in the village, but tourism has a history of 100
years. Hotel, high quality B&B places and camp sites with
their own swimming pool and different wellness services
are to be found here, as well as private accommodation
at reasonable price. Gyenesdiás has a lot to offer for
every age and interest from relaxation to entertainment
and a wide variety of recreation. 

Ask for the WB Gyenesdiás Plus adventage card, and
experience more for less money.

Spend the most beautiful time of the year in Gyenesdiás,
make your holiday in the resort village of the West
Balaton Region

GYENESDIÁS...
FERIENORT DER WEST-BALATON REGION

Gyenesdiás ist einer der beliebtesten Ferienorte am Nordufer
des Plattensees (Balaton) direkt im Herzen der West-Balaton
Region, nur 100 km enfernt von der westlichen Grenze Ungarns
und 15 km vom Hévíz-Balaton Flughafen. Umgeben von den
bewaldeten Hügeln des Keszthelyer Gebirges und dem sanften,
warmen Wasser des ungarischen Meeres hat die Ortschaft
einen besonderen Reiz. Die 4000 Einwohner zählende Gemeinde
liegt in unmittelbarer Nähe der Kulturstadt Keszthely und 8 km
entfernt von dem weltberühmten Heilbad Hévíz. Sie bietet für
Unternehmungslustige unzählige Möglichkeiten für abwechs -
lungsreiche und vielfältige Freizeitgestaltung, aber Faulenzer
kommen auch auf Ihre Kosten.

Urlaubsgäste finden hier allerlei Unterkünfte in allen
Kategorien, wie ein Vier-Sterne-Hotel mit wohltuenden
Wellness-Einrichtungen, gemütliche
Privatzimmer/Appartements, familiäre Frühstückspensionen
und gepflegte Campingplätze oft mit eigenem
Swimmingpool.
Suchen Sie die WB Gyenesdiás Plus Vorteilskarte und
erleben Sie mehr Spaß für weniger Geld!

Verbringen Sie die schönsten Tage im Jahr in Gyenesdiás, im
familienfreundlichen Ferienort der West-Balaton Region!



VÍZPARTI ÖRÖMÖK 
GYENESDIÁSON 2 STRAND VÁRJA A FÜRDENI VÁGYÓKAT

DIÁSI JÁTÉKSTRAND* KÍNÁLATA, SZOLGÁLTATÁSAI
G yerkôcöknek: játszótér, óriáscsúszdán egy ingyenes csúszás,
természetes gyerekpancsoló mediterrán hangulatban, animá-
torok szervezésében játékos programok, sportversenyek, mini
diszkó, továbbá baba-mama szoba;
Sportos strandolóknak: strandröplabda-pályák, strandfoci-, street-
ballpályák, asztalitenisz, tengó, szabadtéri sakk, malom és egyéb
játékok; a nyílt vízfelületen kialakított vízilabdapálya, fejelô kapuk,
vízikosár, és -röplabda, vízi aerobic – sportversenyek animátoraink
szervezésében;
Pihenni vágyóknak: napozóstég, tágas napozófelület, melyet árnyas
fák öveznek; szórakoztatásról, információszolgáltatásról, program -
ajánlatokról a Strandrádió gondoskodik;
Biztonság: ingyenes értékmegôrzô szekrények állnak rendel-
kezésre. Testi épségünkre a vízimentôk, illetve mentôorvos figyel,
de elsôsegélynyújtó pont is mûködik;
Továbbá: sportszerkölcsönzô, ingyenes internet, színvonalas
éttermek, büfék, valamint ingyenes, részben árnyékos autó-
parkoló áll rendelkezésre.

GYENESI LIDÓSTRAND:
A község kisebb fövenyes partú strandja olyan kisgyermekes
csa ládok és a napimádók kedvelt fürdôhelye, akik a nyugalmat, a
családias hangulatot keresik. Az aktív idôtöltést kedvelô  vendé -
geket strandfoci és strandröplabda pályák várják, a gyerekek pe -
dig kedvükre pancsolhatnak a sekély vízben, vagy homokvárat
építhetnek a nagy homokozóban. 

* a balatontipp.hu online szavazásán 2010 és 2011 után 2013-ban is a Balaton régió
legjobb strandjának választották

*Gyermekjegy 4-14 éves korig váltható! 4 éves kor alatt ingyenes. 
2013. novemberi állapot.
Children: 4-14 years. Under 3 it’s free. Updated: Nov 2013

A 
Balaton legjobb strandja

I.

balatontipp.hu
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Strandbelépô árak / Ticket Prices*
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Diási Játékstrand / Beach in Diás

Felnôtt / Adult Gyermek / Child

Belépôjegy/Ticket 700 Ft 350 Ft

Gyenesdiás Plusz kártyával
with Gyenesdiás Plus Card

ingyenes
for free

ingyenes
for free

1750 Ft

Gyenesi Lidóstrand / Beach in Gyenes

Felnôtt / Adult Gyermek / Child

Belépôjegy/Ticket 400 Ft 250 Ft

Gyenesdiás Plusz kártyával
with Gyenesdiás Plus Card

ingyenes
for free

ingyenes
for free

1050 Ft

Családi napijegy 
(2 felnôtt + 2 gyermek)

Family ticket
(2 adults + 2 children)

Családi napijegy 
(2 felnôtt + 2 gyermek)

Family ticket
(2 adults + 2 children)



WASSERSPAß UND STRANDVERGNÜGEN
GYENESDIÁS LOCKT DIE BADEGÄSTE MIT 2 DER
SCHÖNSTEN STRANDBÄDERN DER REGION

DER SPIELSTRAND VON DIÁS* BIETET:
Für unsere kleinen Gäste: Spielplatz, einmal kosten losen Rutsch
an der Wasserrutsche, natürliches Plansch becken, Ani ma   tion:
Kinderprogramme, Sport meisterschaften, Minidisco, usw.;
Für Bewegungslustige: Beachvolleyball-Felder, Strand fuß -
 ballplatz, Tischtennis, Streetball, Schach; Wasserspiele wie
Wasserball, Basketball, Volleyball – Sportmeister schaf t en,
Wasseraerobik organisiert täglich von den Animateuren;
Für Erholungssüchtige und Sonnenanbeter bieten wir herrliche
Liegewiesen teils mit schattenspendenden Bäumen; für
Unterhaltung und Programminfos sorgt unser Strandradio;
Für die Sicherheit sorgt die Erstehilfe-Station und Safe sind
auch vorhanden;
Weiterhin: Internetzugang, WiFi, Verleihstationen,
Restaurants, Büffets, kostenlose Parkplätze.

DER LIDOSTRAND VON GYENES ist ein beliebtes Ziel für
Familien und Sonnengenießer, die mehr Ruhe und familiäre
Atmosphäre suchen. Neben fröhlich-feuchtem Badespaß
lockt der Strand die sportliche Urlauber mit Beachvolleyball
und Strandfußball. Die Jüngsten können sich im seichten
Wasser herumtoben oder im großen Sandkasten buddeln,
während sich Mama und Papa die beneidenswerte
Urlaubsbräune einholen.

FUN ON THE BEACHES
TWO BEACHES FOR THE LOVERS OF BATHING, 
SWIMMING AND SUNSHINE

THE BEACH AT DIÁS* OFFERS FOR
Little guests: playground, natural paddling-pool, once free slip
on the giant water slide; animation: kids’ prog rammes, sport
championships, mini disco, etc.
Sport fans: sport fields such as beach volleyball courts with lights,
beach football, table tennis, streetball, chess; sport in the water:
water polo, heading goals, basketball, volleyball – championships,
water aerobics and various entertainment programmes daily organ-
ised by our animation team;
Lazy bones and sun seekers: spacious lawn,
The beach radio provides good music and useful information on
programmes
Safety: first-aid station, doctor, safe;
Plus: rentals, free internet, restaurants, snack-bars and free parking.

The BEACH IN GYENES is preferred by families with kids and sun
seekers due to its cosy and intimate atmosphere.
Kids can frolic around and cool off on hot summer
days in the shallow water or they can dig tun-
nels and make castles in the big sandpit, while
mom and dad relax and chill out on the shore. In
addition to bathing the beach attracts the active
guests with beach volleyball and beach soccer.

* wurde nach 2010 und 2011 auch in 2013 zum besten Strand 
der Balaton Region gewählt

* after 2010 and 2011 also in 2013 the best beach of 
Balaton region according to an online survey
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AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁS
HEGYEN-VÖLGYÖN-VÍZEN EGÉSZ ÉVBEN

Gyenesdiás a fürdés és strandolás mellett számos kikap csoló -
dási lehetôséget és családi programot kínál a tartalmas, él -
mény teli pihenést keresô vendégeknek… akár egész évben is….
• naponta változó aktív és családbarát programok széles
választéka, animáció a Diási Játékstrandon, és gyerek -
animáció hetente többször a Gyenesi Lidóstrandon

•gyalog- és nordic walking túrák a Keszthelyi-hegységben az
erdei kirándulóközpontról, a Nagymezôrôl indulva (erdei tor-
napálya, kilátók, források, barlangok, stb.)

•kerékpártúrák kiépített utakon (Balatoni bringakörút), illetve
terepen (pl. a Keszthelyi-hegységben)

•vitorlázás, horgászat, lovaglás
•sportlövészet a Sportlôtéren kicsiknek és nagyoknak egyaránt
•bowling, squash, biliárd, tenisz, minigolf
•Öko-kalandpark
•borkóstoló az 1644-bôl származó Darnay pincében, 
Avar kiállítás

•télen szánkózás a domboldalakon, korcsolyázás a Balaton jegén

Mindezek mellett a kiváló magyar konyha és az ízletes borok
nyújtanak gasztronómiai élményeket az idelátogatóknak. A
településen számos hangulatos, magyar hagyományokat fel -
idézô csárda és étterem található. Érdemes ellátogatni a gye-
nesdiási piacra is, ahol jégtálcás, ill. sült balatoni halak és
helyi termelôk, kiskereskedôk portékái, mint kürtôskalács,
langalló, sajtok, hústermékek, zöldség és gyümölcs, házi ször-
pök és lekvárok kaphatók.



AKTIV URLAUB MACHEN
VIELFÄLTIGE AKTIV- UND FAMILIENPROGRAMME
FÜR ALLE ALTERSKLASSEN

Neben Badespaß, Wasserabenteuern und Sommer -
freuden gibt es noch eine Reihe von tollen Freizeit -
aktivi  täten, die Sie in Anspruch nehmen können: 

• abwechslungsreiche aktive und familienfreundliche
Programme, täglich Animation am Spielstrand von Diás,
und mehrmals wöchentlich am Lidostrand von Gyenes

•Wandern oder Nordic Walking im unberührten
Keszthelyer Gebirge

•Radfahren auf ausgebauten Radwegen, Feldwegen 
oder Wanderwegen

•Segeltörns, Angeln, Reiten
•Sportschießen für Jung und Alt auf dem Schießplatz
•Bowling, Squash, Billard, Tennis, Minigolf
•balancieren über Drahtseile zwischen Bäumen im
Spiderland Hochseilgarten

•Weinverkostung in der Schankstube vom Darnay Keller
(Baujahr 1644!)

•im Winter Schlittschuh laufen, Schlitten fahren

Mehrere stimmungsvolle Restaurants und Gaststätten, wo
herzhafte ungarische Schmankerl und so manch köstlicher
Tropfen für das leibliche wohl der Gäste sorgen, laden zum
Genießen und Verweilen ein. Lassen Sie sich beim kulinar-
ischen Rundgang durch den örtlichen Markt verzaubern und
so können Sie kennenlernen was alles die Region zu bieten
hat, wie Fisch aus dem Plattensee, Produkte von örtlichen
Kleinbauern, z.B. Baumkuchen, hausgemachte Marmeladen
und Sirup, Honig, Obst und Gemüse, Fleischprodukte usw.

ACTIVE HOLIDAY
IN THE HILLS, VALLEYS AND ON THE WATER 
ALL YEAR

Gyenesdiás offers further possibilities like: 

• various active and family friendly programmes, 
animation at the Diás beach for every day, and twice
a week at Gyenes Beach

•hiking- and nordic walking tours in the Keszthely
Hills starting from the excursion centre “Nagymezô”
(Big Meadow) to viewing towers, springs, caves, etc 

•cycling on bike path, dirt tracks or trails in the hills 
•sailing or boat trips, angling, horseback riding
•different sport shooting disciplines for everyone 
on the shooting range

•bowling, squash, billiards, tennis, mini golf
•balance on ropes between trees at the adventure park
•in winter ice skating, sledding on the nearby hills

In addition, visitors can enjoy the Hungarian cuisine
with famous delicious wines and the art of hospitality.
At the market in Gyenesdiás you can buy fish from the
Balaton and products of small farmers
like flat bread, stove cake, home-
made marmalade and syrup,
fruit and vegetables, 
honey etc.
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KÖZPONTBAN A CSALÁD
PROGRAMOK NEM CSAK GYEREKEKNEK / GYEREKEKKEL

Az aktív lehetôségeken kívül számos egyéb programra
csábít a település:
•gyalogösvények felfedezése a Keszthelyi-hegységben
• családi piknik a Nagymezôn
•korongozás, agyagedények készítése a Kerámiaháznál,
Kovácsmûhely és Kézmûveskuckó látogatás,

•háztáji állatok etetése és simogatása az Állatfarmon,
Madárpark látogatás

•bringatúra a Balatoni Bringaúton
•egyedülálló antik kályhagyûjtemény megtekintése
•télen szánkózás, hógolyózás a hegyoldalakon, korcsolyázás
a Balatonon

Minden biztosított a felhôtlen családi nyaraláshoz… 
hiszen családbarát éttermeink gyerekmenüvel, etetôszékkel és
játszótérrel segítenek a szülôknek, hogy a családi ebéd valóban
jó hangulatban telhessen; a szálláshelyek pedig a gyerekek –
és természetesen a szülôk – igényeit figyelembe véve kínálják
kedvezményes, jól felszerelt férôhelyeiket. 

HAGYOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK
• Április Rügyfakadás - Tavaszünnep a Nagymezôn
• Május Pünkösdi Szezonnyitó nyílthétvége
• Június Keszegfesztivál, Dixie Olimpia 
• Július Gyenesdiási Bornapok, Kristóf-nap
• Július-Aug. Községházi esték (koncertek, hangversenyek)
• Augusztus Diási búcsú, Festetics Vágta, 

Szent Ilona búcsú- Szent István ünnep
• Szeptember Szüreti Vígasságok
• December Adventi gesztenyesütés és karácsonyi vásár



FAMILIES IN FOCUS 
PROGRAMMES NOT ONLY FOR CHILDREN/ WITH CHILDREN

There is so much to do here, so you will never get bored:
• picnic and bacon roasting on the Big Meadow
•discovery of the hiking trails in the Keszthely Hills
•cycling on the Balaton bike lane
•unique 400-pieces private antique cast iron stove collection with guide
•to do pottery in the Pottery house
•native animals at the Animal farm, visiting the Bird park
•in winter snowball fights, sledding in the hills and ice skating 
on Lake Balaton.

Everything is given to the great family holiday...
because our family-friendly restaurants provide everything for the kids, 
so that everybody can enjoy their lunch and at our family-friendly accom-
modation the kids are warmly welcomed where they have all the facilities 
to enjoy a great adventure.

HIGHLIGHT
• April Budding-Spring Festival 
• May Season opening at Whitsuntide 
• June Bream festival, Dixie Olympics 
• July Wine Days in Gyenesdiás, 

St. Christopher’s day
• July-August Village Hall Evenings: classic concerts
• August Diás kermess, St. Helen’s kermess,

Festetics horse race 
• September Vintage Jubilee 
• December Advent Chestnut Roasting and 

Xmas Fair

FAMILIEN IM FOCUS
PROGRAMME, NICHT NUR FÜR KINDER / MIT KINDERN

Kleine, sowie große Besucher können in Gyenesdiás 
zahlreiche lustige Abenteuer erleben: 
• Entdeckungstouren auf Wanderpfaden im Keszthelyer Gebirge
•Familienpicknick und Speckbraten auf der Großen Wiese, 
•Streicheln und Füttern von einheimischen Tieren auf der
Streichelfarm, Besuch im Vogelpark

•Fahrradtouren auf dem Balatoner Fahrradweg
•Besichtigung der einzigartigen Gusseisen-Ofensammlung
(über 400 Stück)

•Töpfern im Keramikhaus, Besuch in der Schmiede und in der
Bastelwerkstatt 

•Schlittenfahren, Schneeballschlachten und
Schlittschuhlaufen im Winter

Alles ist für einen tollen Familienurlaub vorhanden…
da die familienfreundliche Restaurants in Gyenesdias auch
ihren kleinsten Gästen alles gewähren was das Familienherz
begehrt und bei unseren kinderfreund lichen Unterkünften den
Kindern alles zur Verfügung steht um große Abenteuer
erleben zu können.

HIGHLIGHTS
• April Frühligsfest auf der großen Wiese
• Mai Saisoneröffnung zu Pfingsten
• Juni Brassenfestival, Dixie Olympiade
• Juli Gyenesdiáser Weintage, Christopher Folklortag
• Juli-Aug. Konzertabende im Gemeindehaus 
• August Diás Kirchweih, Hl. Ilona Kirchweih und 

Hl.Stephanstag, Festetics Pferderennen
• September Weinlesefest 
• Dezember Kastanienfest und Christkindlmarkt

www.gyenesdias.info.hu    9
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EGY KÔHAJÍTÁSNYIRA TÔLÜNK…
Lankás domboldalak, a nyári nap érlelte zamatos borok, sely-
mes vizû strandok és rég kihûlt vulkánok melegét ôrzô gyógy -
vizek, csónakkal bejárható földalatti járatok, gyógyító levegôjû
és vizû barlangok, növény és állatvilágban gazdag természet -
védelmi tanösvények. Ennek a hatalmas természeti kincsnek
része ez a hegyekkel, gyógyfürdôkkel, lápvidékkel, és a
„Magyar Tengerrel” színesített nyugat-balatoni régió.
Nyugat-Balaton… a szelíd szépségek hazája

IN NÄCHSTER UMGEBUNG...
Sanft absteigende Hügelhänge, durch Sonne gereifte würzige
Weine, seidiges Wasser an den Strandbädern,
Familienthermen erwärmt aus der Tiefe des Vulkangesteins,
heilende Luft und Unterwasserhöhlen, Naturpark reich an
Flora und Flauna. 
Die West-Balaton Region – umrahmt von Hügeln, beschenkt
mit Thermen und natürlich dem „Ungarischen Meer” – dem
Plattensee (Balaton).  
West-Balaton… Land der sanften Schönheiten

IT’S ONLY A STONE’S THROW AWAY…
Rolling hills, sun-mellowed luscious wines, silky water
beaches and thermal spas warmed up by the chilled volcanic
hills, healing air and water filled caves, nature reserves and
marshlands rich in flora and fauna. The West Balaton region
laced by hills, spas and of course by the ’Hungarian Sea’ is
part of that enormous nature treasure.  
West-Balaton… the land of gentle beauties
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GYENESDIÁS PLUSZ 
KEDVEZMÉNYKÁRTYA
A Turisztikai Egyesület partnereinél megszálló vendégek számára 
a kártya az ingyenes strandbelépésen túl számos helybeli és régiós
szolgáltatás kedvezményes igénybevételét biztosítja. Foglaljon az
egyesület partnerszálláshelyén, hogy még több élményt szerezhes -
sen kevesebbért! További információért forduljon a Tourinform
irodához!

GYENESDIÁS PLUS VORTEILSKARTE
Die bei den Unterkünften des Tourismusvereins erhältliche Karte
ermöglicht Ihnen das Besuch von den beiden Strandbädern zum
Nulltarif, und außerdem können Sie mehrere in der Region ange-
botene Dienstleistungen günstiger in Anspruch nehmen. Buchen Sie
bei einer Partnerunterkunft des Tourismusvereins, damit Sie für
weniger Geld mehr erleben können! Für weitere Informationen steht
das örtliche Tourinform Büro gerne zur Verfügung!

GYENESDIÁS PLUS ADVANTAGE CARD
The card, accessible by the accommodation of the local Tourism
Association makes you possible to visit both beaches of the village
free and enjoy a wide range of services in the region with significant
discounts. Book at a partner accommodation of the Tourism
Association to experience more for less money. For more information
please do not hesitate to contact the local Tourinform office!

NE HAGYJA KI!   
Múzeumok: Festetics kastély és Helikon Kastélymúzeum,
Keszthely város múzeumai és belvárosi kiállítóhelyek
Termál- és élményfürdôk: Hévízi gyógytó, Zalakaros,
Kehidakustány
Balaton-felvidéki Nemzeti Park: Kis-Balaton bemutatóhelyek,
Tapolcai-tavasbarlang, Kotsy-vízimalom
Várak, várromok, kilátók, források, barlangok, Sztúpa

HIGHLIGHTS! 
Museen: Schloss Festetics, Museen und Ausstellungen der
Stadt Keszthely
Thermal- und Erlebnisbäder: Hévíz, Zalakaros, Kehidakustány
Nationalpark Balaton-Oberland: Kis-Balaton und die
Umgebung, Seehöhle Tapolca, Wassermühle Zalaszántó
Burgen, Burgruinen, Aussichtstürme, Quellen, Höhlen, Stupa

DON’T MISS!
Museums: Festetics Palace, museums and exhibitions of town
Keszthely
Thermal spas and water parks: Hévíz, Zalakaros,
Kehidakustány
Balaton Uplands National Park sites: 
Kis-Balaton and its surrounding, 
Lake cave of Tapolca, Kotsy water mill
Castles, ruins, lookout towers, springs,
caves, stupa
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KERESSE MOBIL ALKALMAZÁSUNKAT
Gyenesdiás iDestour néven az AppStore-ban!
DOWNLOAD OUR MOBIL APP.
from the App Store with the name: Gyenesdias iDestour GYENESDIÁSI TURISZTIKAI EGYESÜLET

H-8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. 
Tel/Fax: (0036) 83/511-790
E-mail: gyenesdias@tourinform.hu
www.gyenesdias.info.hu

Legyél a rajongónk! 
www.facebook.com/gyenesdias


