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Idén is
sok új kaland 

vár ránk!

üdülés a nyugat balatonon
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Határtalan élményutazás...minden időben

Nyugat-Balaton... a szelíd szépségek hazája 

Lankás domboldalak, büszke dolomitszirtek, selymes vizű strandok és rég kihűlt 

vulkánok melegét őrző élményfürdők, csónakkal bejárható földalatti járatok, 

barlangok, növény és állatvilágban gazdag mocsárvilág. Ennek a változatos ter-

mészeti kincsnek birtokosa a nyugat-balatoni régió, mely melengető és hűvö-

sebb időben is egyaránt felejthetetlen élményt kínál a család minden tagjának.

Legyen szó múltat idéző hagyományőrző foglalkozásokról, szórakoztató interaktív 

múzeumokról vagy modern családbarát élményfürdőkről gyerekekkel minden napra 

találunk érdekes programot. Izgalmas felfedezőtúra azoknak, akik tudni akarják 

mitől több, mitől különb ez a régió.

Még több élmény kevesebbért? Keresse 
a West-Balaton kedvezménykártyát!

A térség számos turisztikai szolgáltató-

ját a West-Balaton kedvezménykártya 

mentén fűztük össze, így könnyen egy 

kártyával – jelentős megtakarítás mellett 

– barangolhatja be az egész család az 

élményhelyszíneket.

Apa, anya 
kérlek

menjünk!

Gyerünk,
fedezzük 

fel!

• Balatoni strandok

• Élményfürdők

• Festetics-kastély, Vasútmodell, Vadászati és Hintó 
Múzeuma

• Interaktív Balatoni Múzeum, Georgikon Major-      
múzeum és Élménygazdaság Keszthelyen

• Keszthelyi Belvárosi Múzeumok: Játékmúzeum, 
Csigaparlament, Babamúzeum

• Ökoturisztikai látogatóközpontok: Kis-Balaton,     
Badacsonytördemic és Gyenesdiás

• Várak: Rezi, Tátika és várjátékok is: Szigliget, Sümeg

• Állatfarmok: Festetics Állatpark, Csillagvár állatsimo-
gató,  Fenékpuszta Madárgyűrűző, Afrika Múzeum, 
Kápolnapusztai Bivalyrezervátum, Salföld Major

• Panoráma túraútvonalak és kilátók a Keszthelyi- 
hegységben és a Badacsony-hegyen

• Kerékpározás a Balatoni Bringakörút mentén

• Balatoni hajózás

10 KIHAGYHATATLAN AJÁNLAT

Nyugat-Balaton

Hungary

             #Múzeumok gyerekekre hangolva 

#Történelmi Vasútmodell kiállítás #kerti kisvasút 

#Balatoni Múzeum #Georgikon Majormúzeum 

és Élménygazdaság #Marcipán Múzeum 

#Babamúzeum #Csigaparlament #Vidor 

Játékmúzeum #Természet Háza Látogatóközpont  

#Ábrahámhegyi gyűszűgyűjtemény #Kis-Balaton 

Ház #Állatfarmok #Festetics Imre Állatpark 

#Livi Állatfarmja #Csillagvár állatsimogató 

#Fenékpuszta Madárgyűrűző #Afrika Múzeum 

#Kápolnapusztai Bivalyrezervátum #Salföld Major 

#Tapolcai Tavasbarlang #Kézműves foglalkozások 

#hagyományőrző kézműveskuckó #korongozás 

#kristálycsiszolás #tojáskarcolás #kovácsműhely

#Élményfürdők #Zalakaros #Kehidakustány 

#Zalaszentgrót #Zalaegerszegi Aquapark
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Nyárország... ahol a napsütés már csak ráadás

Hmm…
egy igazi 

gyerekparadicsom!

Május végétől szeptember közepéig a napsütéses órák száma eléri a 830-at, így 

a tó vizére az egyenletesen kellemes hőmérséklet a jellemző. A tó simogatóan 

bársonyos, sekély vize, a homokos partok és a játszóterek vidám perceket ígérnek. 

A térség 16 strandja közül választani nem könnyű, de mindenki biztosan megtalálja 

a számára legkedvesebbet, hisz van itt gyerekbarát, sportos, nyugodt, családias, 

elegáns, mozgalmas, bulizós, nudista és természetközeli is. 

Míg az animációs programok kicsiket és 

nagyokat, addig a változatos sportolási 

lehetőségek az aktívabbakat mozgatják meg. A 

strandokat összeköti a Balatoni Bringakörút, így 

akár drótszamáron is bejárhatjuk valamennyi 

strandot.

Akkora
 strandröpi után 

ugye  vízi 
aerobikozunk?• játszótere

• óriáscsúszdák

• természetes gyerekpancsolók vagy 
medence

• animációs foglalkozások

• játékok, mint például: szabadtéri 
sakk, malom, lengőteke

• baba-mama szobák

GYERKŐCÖKNEK

           #aktívabbaknak

 #animációs programok #vízi 

aerobic #szórakoztató programok 

#sportpályák #strandröplabda 

#strandfoci #kézilabda #streetball 

#tengó #asztalitenisz #vízi játékok 

#vízilabdapálya #fejelő kapuk 

#vízi kosár #röplabda #vízisí 

#wakeboard #szörf #vízi bicikli 

#snooky #kajak
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Hegyek, vizek találkozása... több, mint Balaton

A jókedv és szórakozás nem múlhat a Napocskán, hisz a térség szám- 

talan túrázási és aktív kikapcsolódási lehetőséget rejt magában. A zöld  

hegyek és varázslatos völgyek adottságaival nem lehet betelni. A régió  

klímája igen kedvező, így ha nyaralásukat aktívan szeretnék tölteni,  

könnyen szemezgethetnek a kiváló aktív lehetőségek közül. 

Na milyen
kaland vár 
ránk?

Családbarát éttermek és szolgáltatások

A térségben számtalan családbarát étterem gyerekmenüvel, etetőszékkel és játszótérrel 

segíti a szülőknek, hogy a családi étkezés valóban jó hangulatban telhessen. A pihentető 

étkezésen túl a térség valamennyi Tourinform irodájában gyerekbarát eszközökkel felszerelt 

kerékpárokat kölcsönözhetünk, de alternatívaként kipróbálhatjuk a négykerekűek közül a 

dottózást, dzsipptúrát vagy a lovaskocsikázást is.  

A múzeumok is tárt karokkal várják a gyerekeket, hisz sok helyen a kültéri játszótéren és a 

beltéri játszósarkon túl az apróbbak múzeumpedagógiai foglalkozások során és interaktív, 

érintőképernyős eszközök segítségével élhetik át hatékonyabban a múzeum élményvilágát.

Ne sokat csomagoljon... a családbarát 
szolgáltatók fel vannak készülve 

A pihentető nyaralás a szálláshelyen kezdődik. Szálláshelyeink az alábbiak szerint kínálják a 

gyerekek – és természetesen a szülők – igényeit figyelembe véve kedvezményes, jól felszerelt 

férőhelyeiket.

CSALÁDBARÁT                                   CSALÁDBARÁT BABA+                 CSALÁDBARÁT EXTRA

CSALÁDBARÁT CSALÁDBARÁT BABA+ CSALÁDBARÁT EXTRA

a szálláshely rendelkezik családi 
lakrésszel(apartman, vagy 
összenyitható szobák)

babaágy kültéri és/vagy beltéri  gyerekmedence

családi asztal (beltéren és/vagy kültéren) etetőszék játszószoba

kisgyerek számára veszélymentes 

környezet, biztonságos zárt udvar 
gyerek fürdető kád gyerekfelügyelet / gyerekanimáció

többelemes kültéri játszótér biztonsági konnektordugók minimosdó vagy fellépő zsámoly

beltéri játékok WC szűkítő/bili cumisüveg melegítő

szabadtéri sporteszközök, játékok
biciklisülés és gyereksisak (kerékpár-
kölcsönzési lehetőség esetén)

gyerek étkészlet, evőeszköz

internet szolgáltatás
mesekönyvtár/kölcsönözhető 
mesekönyvek

tájékoztatás családi 
programlehetőségekről

mosási/mosatási lehetőség

gyerekmenü (étkeztetés esetén)

• Családi túra és piknik a Nagymezőn 
vagy a Bélapi-pihenőhelyen 

• Bringatúrák 

• Kalandparkozás Gyenesdiáson vagy a 
rezi Dínóparkban

• Tanösvénytúra a Dolomit, Kamon-kő, a 
Badacsony vagy a Pele Apó tanösvényen

• Barlangászás a Csodabogyós  
vagy a Tapolcai Tavasbarlangban

• Madárles a Kis-Balaton, Diás-szigeti 
túra 

• Golfozás Balatongyörökön

• Kirándulás a Sztúpához és a Kotsy 
vízimalomhoz Zalaszántón

• Vitorlázás és horgászat  naplementé-
ben, sétahajózás kalózműsorral 

• Vízitúra kajakkal vagy kenuval a Zala 
torkolatához, a hévízi patakon

TOP 10 PROGRAM 
GYEREKEKKEL 
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A Festeticsek neve elválaszthatatlan Keszthelyétől. Az 1700-as évek közepétől két év-

századon át itt élt család a gazdálkodás, az oktatás, a kultúra és a tudomány területein 

egyaránt maradandót alkotott, a település felvirágzott. A családi birtokközpont ékes-

sége Keszthely legismertebb nevezetessége és hazánk egyik legszebb barokk palotája. 

Impozáns enteriőr kiállítása enged betekintést az egykori főúri életbe, de a hintók, tró-

feák és modellvasút mellett a park is szemet gyönyörködtető látvány és kellemes séták 

helyszíne. 

Festetics György Georgikonja Európa első mezőgazdasá-

gi főiskolájaként alakult meg 1797-ben, melynek emlékét 

nemcsak a ma is működő egyetem, hanem az egykori 

tangazdaság helyén kialakított majormúzeum is őrzi. A 

fürdőélet elindítása és a Hévízi-tó első fürdőházai, az 

impozáns Helikon Taverna, az egykori családi pincészet 

vagy a balatonszentgyörgyi Csillagvár, az egykori va-

dászkastély ma a Balaton nyugati csücskének kiemelke-

dő látnivalói és az ő történetüket is a Festeticsek neve 

fémjelzi. 

         #Keszthely #A kultúra magyar városa #Festeticsek #200 év Keszthelyen  #Helikon Kastélymúzeum #6 kiállítás 

#Festetics-kastély #főúri életforma #Tükörterem #éjszakai kastélylátogatás nyáron #Kastélypark #Keszthelyi Nyári 

Játékok #Pálmaház #egzotikus növények #madárpark #Hintómúzeum #egykori istálló és kocsiház #hintók, kocsik és 

szánok #Vadászati Múzeum #5 földrész #több mint 200 vadfaj #Történelmi Modellvasút #500 m2 terepasztal  #Amazon 

Ház Látogatóközpont #főúri utazások #hogyan utaztak régen #Georgikon Majormúzeum  #régi major #Fowler-féle gőzgép  

#Festetics Helikon Taverna #Vonyarcvashegy  #borászati és gasztronómiai kiállítótér #csodálatos balatoni panoráma

Ezerarcú Festetics-örökség
          Nahát, ez egy taverna!  kiáltott fel Mary

Hamilton, Festetics II. Tasziló gróf felesége, amikor 

először látta a vonyarci és diási szőlők uradalmi 

présházát. A monacói herceggel való boldogtalan 

házasságából Keszthelyre költöző, világot látott skót 

hercegkisasszony elnevezését máig büszkén viseli 

a vonyarci Taverna. A taverna szó jelentése 

kiskocsma, boros pince, étkezésre alkalmas 

pincehelyiség.

Micsoda nemes
grófok és hercegek!
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Kulturális feltöltődés lépen-nyomon

Színes a paletta magángyűjtemények terén is. Vannak itt 

magyar népviseletes porcelánbabák, játékkincsek az elmúlt 

száz évből, viaszból megformált történelmi hősök, Cadillac 

autócsodák Amerikából, cukrászati díszmunkák, csigából 

épített magyar Parlament makettje, rádió és TV matuzsále-

mek, múltidéző zenegépek és sok más érdekesség is. 

 Keszthelyen látta meg a napvilágot Szendrey 

Júlia, Petőfi múzsája, a feleségek felesége, maga is 

alkotó író, költő és műfordító, aki elsőként ültette 

magyarra Andersen meséit.

                #Balatoni Múzeum  #az

egyetlen múzeum a Balatonról 

#minden, ami Balaton #interaktív 

kiállítás #Marcipán Múzeum  

#cukrászat #marcipánfigurák 

#Belvárosi Múzeumok 

#magángyűjtemények 

#Játékmúzeum #16 ezer játék  

#Cadillac Múzeum  #gyönyörű 

autók #Amerikából jöttek #Surber 

Zeneautomata és Fonográf 

Múzeuma  #verkli # századfordulós 

hangulat #Rádió és TV Múzeum 

#Szendrey Júlia  #Andersen 

meséinek első fordítója 

A kultúra ápolásának hagyománya a Festeticsek 

idejére nyúlik vissza, mely iránt a város és kör-

nyéke ma is elkötelezett. Bőséges a választék 

muzeális gyűjtemények és kiállítások terén. A 

Kastélymúzeum mellett a Balatoni Múzeum in-

teraktív elemei segítenek elmerülni a balatoni 

világ érdekfeszítő rejtelmeiben. 

Én mindet
látni akarom!
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A balatoni nyár esszenciája

A Nyugat-Balatonon minden strandnak megvan a maga sajátos karaktere. 

A Szigetfürdő impozáns épületével, a századforduló és a régi fürdőkultúra 

hangulatával klasszikus eleganciát kölcsönöz Keszthely nagy strandjának. A 

Diási Játékstrand minden elemében a családokat helyezi a középpontba, míg 

a vonyarci vízisí pálya a fiatalok és az extrém sportok szerelmeseinek igazi 

paradicsoma. 

Györökön a gyönyörű fekvés és a Tapolcai-medence tanúhegyei látványának romantikája 

mellett a szörfözés és a vitorlázás kap különleges szerepet. Badacsonyban és Szigligeten 

kihűlt vulkánok árnyékában élvezhetjük a Balaton selymesen lágy vizét. Aki viszont a kisebb, 

kevésbé nyüzsgő strandokat kedveli, az is megtalálja a számításait.

       A Balaton első fürdőházai az 

1820-as évektől épültek. A cölöpök-

re épített fürdőházakból indulva az 

úszók nagy távolságokat tehettek 

meg. Az úszni nem tudókat pedig a 

vízben korlátok, padok, fürdőkosa-

rak segítették. A két szigetből álló, 

tornyos keszthelyi Szigetfürdő ma 

az egyetlen megmaradt fürdősziget 

a Balatonnál.

       #strandokHHHHH #Városi strand #Keszthely #Szigetfürdő #a Balaton egyetlen régi fürdőépülete  

#Balaton alakú medence #éjszakai bulik #Diási Játékstrand #családbarát #természetes gyerekpancsoló 

#Vonyarcvashegyi Lidóstrand #vízisí #wakeboard #vízen csúszás #Balatongyörök strand #gyönyörű 

panoráma #szörf és vitorlásoktatás 

#Szigligeti strand #tanúhegyek lábánál #kenuzás a nádasban #strandokHHHH #Badacsonyi strandok 

#strandokHHH #Helikon strand #Keszthely #kellemes környezet #Libás strand #százéves fák árnyéka 

#Gyenesi Lidóstrand #kisgyerekes családoknak ideális #Herczeg Ferenc strand #Balatontördemic

"Íjjaj úgy
élvezem én

a strandot…”
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lendületben a vízen

A víz szerelmesei a fürdőzés mellett számtalan vizes örömnek is részesei lehetnek. 

Bár a régi tutajokat és gőzhajókat ma már felváltották a modern hajók, a Balatonnál 

nemcsak a nyár, hanem a tavasz és az ősz is elképzelhetetlen hajózás és persze 

vitorlázás nélkül. Menetrend szerinti járatok, séta-, buli-, és gyerekhajók futnak ki, 

hogy kicsik és nagyok egyaránt felejthetetlen élményekkel térhessenek vissza a 

kikötőbe. 

A mozgás, a vízen való cikázás és a fürdőzés kellemes kombinációja a vízi biciklizés, de 

megmozgathatjuk magukat a vízben kialakított sportpályák játszóterein, vagy éppen egy 

kellemes kenutúrával, ahol akár természetközelibb helyekre is ellapátolhatunk. A bátrabbak 

próbára tehetik ügyességüket a vízisí és wakeboard pályán, de a vízen csúszás különleges 

élményét egy szörfdeszkára pattanva vagy egy naplementében ringatózó vitorlás fedélzetén 

is megízlelhetjük. 

          #Balatoni hajózás #sétahajózás #ringatózás 

a vízen #Keszthelyi-öböl #gyönyörű a 

part a vízről #naplementetúra #bulihajó 

#történelmi hajók #Helka #átkelés a túlpartra 

# #bortúra Badacsonyba #menetrendszeri 

hajók #Vitorlázás #Te is megtanulhatsz 

#vitorlástábor #vitorlásversenyek #Pünkösdi 

Regatta #Kékszalag #számtalan hajó a vízen 

#fantasztikus látvány #Szörf #hullámlovaglás 

#szörfiskola #szörfvitorla #szélben szörfözés 

#windsurf #Vízisí #síelés a vízen #vízen csúszás 

#Vonyarcvashegy #vízisí pálya #próbáld 

ki magad #Kenuzás #kajakozás #evezés 

#lapátolás #vízitúra #kis hajó #vízre szállás 

#Vízi biciklizés #tekerés a vízen #fürdőzés 

#csak a piros bóján belül #tudni kell úszni

Hurrá! 
Szeljük a habokat!

   A 18. sz. közepétől egy év- 

századon át a Festeticsek 

birtokán működött a Balaton 

legnagyobb hajóépítő manu-

faktúrája. Leghíresebb hajói 

Festetics I. György nevéhez 

fűződnek. A Phoenix gálya a tó 

legnagyobb vitorlása volt; eredeti 

rajza a kastély könyvtárában 

látható. A Juditta nevű komp 

pedig Keszthely és Kenese között 

szelte a hullámokat, amihez 

hasonló hajó ma is közlekedik a 

tavon.
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CSupa vizes élmények
A környék legnagyobb, családi élménybirodalmában, Zalakaroson, a legfiatalabbakat 

kint és bent egyaránt a híres mesehős, Vízipók által behálózott mesestrand 

szórakoztatja. Igazi, egyedülálló különlegesség a gyerekszauna, így szülők és gyerekek 

közösen élvezhetik az izzadás jótékony hatását. A nagyobbakat és felnőtteket is 

izgalmas kalandok várják az egyedi kialakítású extrém csúszdákon. Pulzusszám-

kímélő, de pezsdítő vízsugarak kényeztetnek az élményfürdő medencéiben is. Ha 

viszont inkább pihenésre vágyunk, akkor wellness szolgáltatások egész sora segíthet.

        Valószínűleg a Festeticsek sem gondolták, hogy az általuk 

elindított fürdőkultúra mára világhírűvé teszi a Hévízi tavat, ami 

elsősorban a természetes gyógyítás és az egészségmegőrzés 

színtereként vált ismertté. Néhány éve már a gyerekek is élvez-

hetik itt a fürdőzés örömét a nyári hónapokban, a Tófürdő mel-

lett kialakított gyerekmedencében.

        #Zala Termálvölgy #Zalakarosi

 Fürdő #családi élmények #Vízipók-

csodapók #gyermekvilág 

#mesestrand #élménybirodalom 

#vízi kalandok #vízágyúk #beltéri 

gyerekparadicsom #adrenalin 

csúszdapark #wellness mindenkinek 

#gyerekszauna #relax zóna 

#élményfürdő #Kehida Termál 

Élményfürdő #Kehidakustány 

#élménymedencék #bébi pancsoló 

#strandfürdő #szauna oázis #Szent

Gróth Fürdő #Zalaszentgrót #családi 

fürdő #medencék kint és bent 

#gyönyörű környezet #Hévíz Tófürdő 

#világon egyedülálló #természetes 

gyógytó #biológiailag aktív #lótuszok

 #prevencióra is kitűnő #egészség-

megőrzés #a gyerekekre is 

gondoltak #ez is Festetics-örökség

Kehidakustányban fövenyfürdőre emlékeztető bébi 
pancsolót és bébi csúszdát is kialakítottak, hogy a 
legkisebbek is megtapasztalhassák a vízi örömöket. 
A nagyokat kinti és benti medencés és csúszdás 
élmények egész sora várja. A fürdő szaunavilága pedig 
a nyugalom oázisa a pihenni vágyóknak. A különféle 
szaunák mellett gőz- és pezsgőfürdő üdíti fel a 
testet. A szaunamesterek pedig rendkívül kellemes 
felöltésekkel fokozzák a jótékony hatásokat.

Akik inkább a csendesebb, kevésbé zsúfolt, természet- 
közeli vizes kikapcsolódásra vágynak, remekül 
élvezhetik a nyugalmat a hatalmas zöld övezetben 
elterülő zalaszentgróti fürdő kinti-benti úszó-, élmény- 

és ülőmedencéiben. 

Csupa vizes
felfrissülés vár 

mindenkire!

          #Aquacity #Zalaegerszeg #mászófal 

#vízi paradicsom #tíz óriáscsúszda 

#gyermek- és bébimedence #az ország 

legnagyobb hullámmedencéje #jacuzzi  

#élménypark
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mindig mozgásban

        #hőlégballonozás #sétarepülés 

#madártávlat #különleges látvány

#ezer méter magasan #kerékpározás 

#Balatoni Bringakörút #Balaton-

szelő túrák #tekerés a hegyekben 

#két keréken síkvidéken #túrázás  

#hegyen-völgyön át #Keszthelyi-

hegység #lovaglás #lovas túrák 

#dzsippezés #badacsonyi dzsiptúra 

#segway #Zalakaros #Hévíz 

#Keszthely #golf #Balatongyörök 

#legszebb golfpálya #18 lyukú bajnoki 

pálya  #sportlövészet #Gyenesdiás 

#sportlőtércentrum #agyaggalamb 

#skeet #kalandparkok #Tavirózsa 

#Rezi Dínópark #Zobori KalandoZoo  

#Gyenesdiás Ökokalandpark

A Nyugat-Balaton gyönyörű vidékének felfedezésére számos lehetőség kínálkozik. 

Lélegzetelállító élmény például erre a tájra fentről rápillantani. Egy hőlégballonos 

vagy sétarepüléses kirándulás a naplementében a Balatonon ringatózó hajók, a 

Keszthelyi-hegység domborulatainak, a Kis-Balaton vízfelületeinek, a Tapolcai-

medence tanúhegyeinek és a térség településeinek látványa biztosan felejthetetlen 

élményekkel és páratlan fotók tárházával gazdagítja az utazót.

Landolás előtt vagy után változatos földi járművekkel 

barangolhatunk hegyek-völgyek között. Kitűnő túra-

útvonalakon suhanhatunk látnivalótól látnivalóig két 

keréken, gyalogtúrázhatunk kilátótól kilátóig vagy 

lovagolhatunk hegyi ösvényeken. Gyors, izgalmas és 

szórakoztató program egy dzsip túra a finom nedűket 

adó badacsonyi hegyoldal szőlőültetvényei között vagy 

egy segway-en egyensúlyozva felfedezni a Kis-Balaton 

természeti csodáit.

Ügyességünket is több módon próbára tehetjük. 

Magyarország legszebb fekvésű golfpályáján bele-

kóstolhatunk a golfozás rejtélyes világába, a térség 

változatos tematikájú kalandparkjaiban pedig ügyességi 

akadályok tartogatnak kihívást kicsiknek és nagyoknak. 

Nem mindennapi élmény kipróbálni a sportlövészet sem. 

Agyaggalambra pisztollyal vagy sörétes fegyverekkel 

célozva tesztelhetjük pontosságunkat.

Itt aztán
lendületben
lehetünk!

          Egy kormányozható lég-

hajó építésének gondolata fiatal 

kora óta foglalkoztatta Schwarz 

Dávidot. A keszthelyi születésű 

technikus találmányát halála 

után Ferdinand von Zeppelin 

vásárolta meg, aki Carl Berggel 

közösen az eredeti tervek 

alapján sikeresen építette meg 

az első repülő csodaszerkeze-

tet. Így lett zeppelin a merev 

szerkezetvázas, kormányozható 

léghajó neve.
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a Természet csodáinak felfedezése

A természet minden esetben kitűnő kikapcsolódást nyújt, ha 

szeretnénk egy kicsit kilépni a mindennapokból. A Nyugat-Balatonon 

szebbnél szebb tájak segítenek ebben. A Keszthelyi-hegység 

lankáin szurdokvölgyek, víznyelők, felhagyott kőbányák, épített 

kilátópontok teszik változatossá és látványossá túraútvonalakat. 

Várromok nyomába eredve Rezi és Tátika egykori erősségeinek 

maradványaihoz felkapaszkodva a gyönyörű panoráma tárul a 

túrázók elé. A szemfüles tekintet a szemközi domboldalon megbújó 

buddhista sztúpát megpillantva már biztos is következő úti céljában.

A vulkáni hegyek történeteiről mesél Badacsonyban, a Rózsakőtől induló a 4 km hosszú, önmagába 

visszatérő Geológiai és botanikai tanösvény. A Kis-Balaton rendkívül gazdag madárvilágába 

pedig a Kányavári-sziget Búbos vöcsök tanösvénye enged bepillantást, de a kócsagokat, 

gémeket, récéket és más élőlényeket akár egy kenutúra alkalmával is megfigyelhetjük. 

Egészen rejtett világ tárul elénk a földfelszín alatt is. Hazánk egyik leghosszabb barlangja, a 

Csodabogyós-barlang a bejárat mellett is látható szúrós csodabogyó nevű örökzöld cserjéről 

kapta a nevét. Egyes szakaszain, például 

a Függőkertben és a Meseországban sok 

száz függőcseppkő nyújt páratlan látványt.

       #Természet #szabadban #friss levegő #kikapcsolódás #túrázás #Keszthelyi-hegység  #kilátótúra #legtöbb 

kilátó #Darnay-Dornyai emléktúra#természeti csodák #Nagymező kirándulóközpont #Szépkilátó #vártúrák #Rezi 

és Tátika  #Szigliget vára #sztúpa #buddhista szentély #Zalaszántó #tanösvények #Badacsony #vulkánok nyomában 

#Rózsakő #Kis-Balaton #Kis-Balaton Ház #Kányavári sziget #madárvilág #Bivalyrezervátum #kenutúra# különleges 

madarak #barlangtúra #Csodabogyós-barlang #cseppkő #látogatóközpontok #Természet Háza #Festetics Állatpark 

Mennyi szépséget 
rejt ez a táj!

        1903-ban kútfúrás közben fedezték fel, 

hogy egész barlangrendszer húzódik Tapolca 

városa alatt. A tíz évvel később már a nagy-

közönség számára is megtekinthető tavas-

barlang az első villanyvilágítással ellátott 

barlang hazánkban. A türkizkék vízzel bo-

rított földalatti világ egyetlen élőlénye egy 

apró halfajta, a fürge cselle, amit a helyiek 

csetrinek hívnak. Ha csónakázás közben 

véletlenül megpillantjuk, kívánjunk valami!
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Dallamok és ízek harmóniájal

A Festetics-kastély a térség kulturális életének egyik központi helyszíne. A 

főúri épület falai között rendszeresek a komolyzenei koncertek, operett– és 

dalestek. A kápolnák, templomok, várfalak ódon falai között felcsendülő 

dallamok és hangulatok is biztosan emlékezetes momentumai lesznek az itt 

töltött időnek. Nyáron szinte minden napra jut egy-egy szabadtéri koncert, 

jazzest vagy népzenei bemutató. A századforduló hangulatát idéző Verkli 

Fesztiválon Keszthely belvárosa megtelik az Európa számos országából érkező 

verklissel és zenegépek muzsikája tölti be a tereket. Ugyanezt a kort eleveníti 

meg a hévízi Boldog Békeidők kosztümös felvonulása.

Gasztronómiai téren is színes a paletta. A 

Nyugat-Balatonon júliustól augusztus végéig 

minden héten másik település ad otthont a 

helyi borokat felvonultató borfesztiváloknak. A 

legfinomabb nedűk kóstolgatása közben még 

bordalokat is dúdolgathatunk a györöki bor 

és dal ünnepén. A borok szerelmesei egész 

évben ízlelgethetik a finomabbnál finomabb 

nedűket a badacsonyi borvidék kiváló 

pincészeteiben. Aki inkább a söröket kedveli 

jobban, azok figyelmét a vonyarci kézműves 

sörök fesztiválja biztosan nem kerüli el. A halas 

csemegék hívei ínycsiklandozó fogásokra 

találnak a gyenesdiási keszeg-, a szigligeti süllő 

vagy a tapolcai pisztráng fesztiválok alkalmával. 

A termelői piacokon is számos ízletes helyi falat 

illatozik, de a gasztro trendek hívei is számos 

étteremben megtalálják itt számításaikat.

         #Programok #kulturális élet

#Festetics-kastély#komolyzene #koncertek

#operett #dalestek #vonyarci kápolna-

koncertek #zenés esték a szigligeti 

várban #györöki jazzest #népzene 

#néptánc #Verkli Fesztivál #Keszthely 

#nemzetközi #verkli muzsika 

#századfordulós hangulat #Boldog 

Békeidők #Hévíz #jelmezes felvonulás 

#Gasztronómia #borfesztiválok

#fröccs #borvidékek #Badacsony 

#kéknyelvű #Balatonmelléke 

#cserszegi fűszeres #kézműves 

sörök #halfesztiválok #gyenesi keszeg 

#szigligeti süllő #tapolcai pisztráng

#helyi termelők #beach food #strandbisztró

          A badacsonyi borvidék évezredes 

kultúrájának leghíresebb fajtája a kéknyelű. 

Alacsony terméshozama miatt régen az úri 

szőlőkben terjedt el leginkább. A szomszédos 

Balaton-melléki vidékről indult hódító útjára 

a cserszegi fűszeres. Bakonyi Károly, 

a Georgikon híres szőlőnemesítője az egye-

tem cserszegtomaji szőlőtelepén több fajta 

keresztezéséből hozta létre.

Milyen
finomságot

kóstolunk ma?
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Foglalás és információ: www.balatontourist.hu  
www.facebook.com/balatontourist
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 KEMPING
I D E Á L I S  H E LY  A  C S A L Á D I  N Y A R A L Á S H O Z 

Gyermekbarát szolgáltatások:

Szálláslehetőség a kempingekben:

Egyéb kiemelt szolgáltatások:

• Homokos strand • Gyermekmedence • Játszótér • Gyermek fürdőszoba  
• Főszezonban animáció 

• Sátor és lakókocsihelyek • Mobilházak • Bungalók • Bérsátrak 
• Bérlakókocsik • Vízparti parcella 

• Saját strand • Úszómedence • Animáció • Kerékpárbérlés • Kempingnapok 
• Naturista kemping • Wakeboard pálya • Ingyenes WIFI zóna 

Kempingjeink a Balatonnál
• Zala Kemping és Üdülőfalu (Keszthely 36/83/312-782)
• Park Kemping és Üdülőfalu (Vonyarcvashegy 36/83/348-044)
• Termál (Zalakaros 36/93/340-105)
• Berény Naturista (Balatonberény 36/85/377-299)

• Napfény (Révfülöp 36/87/563-031)
• Strand-Holiday (Balatonakali 36/87/544-021)
• Füred Kemping és Üdülőfalu (Balatonfüred 36/87/580-241) 
• Vadvirág Kemping és Üdülőfalu (Balatonszemes 36/84/360-114)
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