
Megyénk a Bakony hegység és a Balaton öle-

lésében kiemelt turisztikai fogadó terület, lát-

nivalók sorával, mintegy 1200 mûemlékkel

hazánk gyönyörû része. 4493 négyzetkilo-

méternyi területén 217 településen – közü-

lük 14 városi rangú – 365 ezer lakos él. 

BALATON 
– Veszprém megyei partszakasz

A Balaton Közép-Európa legnagyobb édes-

vizû tava. Partvonalának hossza 235,6 km,

átlagos mélysége 3,1 m, Tihanynál a legmé-

lyebb (12,2 m), ahol viszont a legkeskenyebb

(1,5 km). Innen szállítja utasait a két part

közötti kompjárat. A selymes vizû, homokos

partú és medrû tó a vízi sportokat kedvelõk,

a horgászok, a felhõtlen pihenésre vágyó

családok paradicsoma. 

A kelet felõl érkezõ utazó Balatonvilágosnál

pillantja meg elõször a „magyar tengert”.

Balatonkenese löszpartjait elhagyva érjük el

Balatonfûzfõt, ahol uszoda és bob-pálya kí-

nál aktív kikapcsolódási lehetõséget. 

Balatonalmádiban a vörösberényi erõd-

templom és a Szent Jobb kápolna várja az

érdeklõdõket. Alsóörs látványossága a kö-

zépkori gótikus Török-ház. A Nosztori-völgy

alján fekszik a boráról is híres 700 éves tele-

pülés Csopak. Itt találjuk az északi part

egyik legszebb strandját. 

Balatonfüred a szõlõ és a bor, a nyári feszti-

válok patinás városa, hazánk elsõ gyógyüdü-

lõ települése. Területén hét savanyúvízforrás

fakadt, gyógyító hatásuk miatt a várost már

1700-ban gyógyfürdõvé nyilvánították. Az itt

mûködõ Állami Szívkórházban hasznosítják

gyógyászati célokra a források vizét.  A han-

gulatos tóparti sétány a Nobel-díjas hindu

költõ, Rabindranath Tagore nevét viseli. A

reformkor óta minden évben megrendezik

Füreden a nagy érdeklõdéssel kísért Anna

bált. 

Tihany, a vulkanikus eredetû, mélyen a tóba

nyúló félsziget hazánk elsõ természetvédel-

mi területe. I. András király 1055-ben alapí-

tott itt bencés apátságot. Az alapító sírja az

apátsági templom altemplomában látható.

A templom berendezése és fából faragott

aranyozott szobrai a Közép-európai barokk

mûvészet kiváló alkotásai. A település egysé-

ges stílusú, a hagyományos építészet jegyeit

híven tükrözõ házak közül jó néhányban

eleink életformáját bemutató múzeum mû-

ködik. 

Aszófõ után Örvényest érintjük, ahol a

Pécsely-patak partján látható a népies stílus-

ban épített mûemlék vízimalom. Balaton-

udvari híres mûemléki temetõjének jelleg-

zetességei a szív alakú sírkövek. Nem messze

innen található Zánka, ahol a 300 holdas
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parkban mûködik a gyermeküdülõ centrum.

Révfülöpön a Milleneumi Kilátóból, „ahol a

széles víztükör találkozik a vulkáni kúpok so-

kaságával” (Cholnoky Jenõ) páratlan pano-

ráma tárul elénk. 

A kedvelt, barátságos üdülõhelyet, elhagyva

Badacsonytomajba érünk, melynek neveze-

tessége a Szegedy Róza ház, a Tájház, a ba-

zalt kõbõl emelt, kéttornyú katolikus temp-

lom és Egry József festõmûvész múzeuma. 

Szigligeten, a vulkáni eredetû hegytetõn

1262-ben épült vár romjaitól gyönyörû a ki-

látás. Híres még az Esterházy kastélyból ki-

alakított írói alkotóház és szépen gondozott

parkja. Balatonederics római katolikus

temploma az Árpád korból származik, a te-

lepülés különleges látnivalója az Afrika Mú-

zeum.

HEGY ÉS VÍZ KÖZÖTT 

A 8-as fõút mentén fekszik Herend, ahol

1826-ban alakult meg a világhírû porcelán-

manufaktúra. A Veszprém közelében talál-

ható Balácapusztán az életszerûen rekonst-

ruált római-kori villagazdaság falfestménye-

iben, mozaikjaiban gyönyörködhetnek a

régmúlt idõk tisztelõi.

Nagyvázsony büszkesége a Kinizsi vár, a góti-

kus templom, és a már csak romjaiban látha-

tó Pálos kolostor. Nagyvázsonyból a Mûvésze-

tek Völgyébe vezet az út. Kapolcs és környé-

ke nyaranta sokszínû mûvészeti fesztivál hely-

színe. A völgytõl pár kilométerre õrzi szépsé-

geit a Káli-medence. Salföldnek és környé-

kének kincsei a középkori palota- és temp-

lomromok, a különleges kõtenger és a kráter-

tavak, a népi építészeti emlékek, a nyári Káli-

vigasságok és Salföldön a mûvésztelep. 

Tapolca legismertebb látványosságát, a

Tavasbarlangot 1903-ban fedezték fel, 1912

óta látogatható. A barlang különleges klímá-

jának köszönhetõen, kiválóan alkalmas légúti

megbetegedések gyógyítására. A barlang kü-

lönlegessége, hogy csónakból élvezhetik a lá-

togatók a természet e csodáját. Kellemes pi-

henõhely a mediterrán hangulatú Malomtó. 

BAKONYI TÁJAKON

A Bakony hegység igen kedvelt kiránduló-

hely, ma is õrzi hatalmas bükk-, tölgy- és gyer-

tyános erdeit. A Szentgál közelében lévõ - Eu-

rópában a második legnagyobb egyedszámú -

tiszafás, a népes vadállomány, a védett virá-

gok mind-mind megannyi csábítás a termé-

szetet kedvelõ kirándulók számára. 

Kirándulásaink során érintsük a festõi szép-

ségû Gaja-szurdokban található Római für-

dõt, a Cseszneki vár gótikus romjait, a Ba-

kony szívében fekvõ Bakonybélt, ahol István

király bencés kolostort alapított, s Szent Gellért
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emlékére állított kápolna, szent kút és kálvá-

ria található. 

Utunk során ne hagyjuk ki Farkasgyepût, a

szubalpin klímájú települést, a tüdõbetegek

mekkáját, Döbröntén Szarvaskõ várának

romjait, a gannai mûemléktemplom kriptá-

ját és Eplényben a sí- és szánkópályát. 

A Bakony keleti vonulatánál fekszik Várpa-

lota. A törökök ellen hõsiesen harcoló Thuri

György kapitányról kapta nevét a vár, melyet

a Zichy család a XVIII. század elején építte-

tett barokk kastéllyá. A szépen helyreállított

épületben az ország egyetlen vegyészeti mú-

zeuma és a Bányászattörténeti Gyûjtemény

kapott helyet. A klasszicista stílusban épült

zsinagógában ma galéria mûködik. 

Várpalotáról a Tési fennsíkon át jutunk el a

Bakony fõvárosába, Zircre. A város alapítása

III. Béla király nevéhez fûzõdik, aki 1182-

ben cisztercitákat hívott a településre, és a

rend tagjai létrehozták az apátságot. Az

apátsági épületegyüttes része a barokk

templom, melynek fõ- és egyik mellékoltárát

F.A. Maulbertsch mester festette. Az épület-

együttesben kapott helyet a Reguly Antal ne-

vét viselõ Mûemlékkönyvtár. A 65 ezer kötet-

bõl álló gyûjtemény ritkaságokat, õsnyomtat-

ványokat is õriz. A könyvtár páratlan díszter-

mének intarziás parkettája, faberendezése

helyi asztalos mesterek remekmûve. Ez az

épület ad otthont a Bakonyi Természettudo-

mányi Múzeumnak is. Az Arborétum látoga-

tói 20 hektáron, 60 féle fa, bokor, cserje kö-

zött sétálva csodálhatják meg a természetet. 

BAROKK VÁROSOK

Induljunk sétára a Bakony lejtõi és a Bala-

ton-felvidék ölelésében elterülõ megyeszék-

helyen, a páratlan szépségû Veszprémben,

melyet Szent István király és Gizella királyné

kõszobra, s a mögöttük magasodó Bakony vo-

nulata õriz. A várnegyed mellvédjérõl – ahol

a királyi pár szobra áll – szép kilátás nyílik a

város egyik jelképévé vált Völgyhídra. 

Várbéli sétánk során megcsodálhatjuk a

Szent Mihály bazilika, a Szent György és Gi-

zella kápolna, a Fellner Jakab tervezte püs-

pöki (ma érseki) palota épületét, és számos

mûemlék-, illetve mûemlék jellegû házat. 

A székesegyház szomszédságában álló Szent-

háromság szobrot 1750-ben állíttatta

Padányi Bíró Márton püspök, vele szemben

található az egyházi mûkincseknek otthont

adó Gizella Múzeum. A várat a várkapun át,

a Tûztorony mellett hagyjuk el. 

A látványos, neoreneszánsz stílusú Megyehá-

za szomszédságában, a Laczkó Dezsõ Múze-

umban Veszprém megye múltjával, régésze-

ti és természettudományi leletekkel ismer-

kedhetünk meg. A sok irányú képzést nyújtó

Pannon Egyetem a magyar oktatás kiemel-

kedõ bázisa. A város galériái, múzeumai,
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színházai, az állatkert megannyi vendégma-

rasztaló programot kínálnak.

Sümeg városához bármely irányból is köze-

lítünk, fölénk magasodik a XIII. században

épült vár romja. A Dunántúl legnagyobb

romvárához kényelmes sétaút vezet, s a vár-

ban hangulatos várjátékok, szabadtéri elõ-

adások nyújtanak kellemes kikapcsolódást.

Sümeg városát Padányi Bíró Márton püspök

nyilvánította püspöki székhellyé, s õ építtet-

te barokk stílusban a római katolikus plébá-

nia templomot is, ahol megcsodálhatjuk a

híres festõ, F. A. Maulbertsch freskóit. Az

1750-es években épült a – szintén barokk –

püspöki palota, mellette megtekinthetõ a

barokk lóistálló is. A városkában látható fél-

száz barokk emlék részeként megcsodálha-

tunk számos polgári házat is.

Észak felé haladva elérjük a Dunántúl

Athénjeként is emlegetett, nagy történelmi

múltú barokk várost, Pápát. Az itt található

101 barokk mûemlék hosszú barangolásra

csábítja az ide látogatót. A fõteret a klasszici-

záló késõ barokk stílusban emelt katolikus

Nagytemplom uralja. A Szent Istvánt és a

magyar szenteket bemutató falikép soroza-

tot F.A. Maulbertsch festette. A Nagytemp-

lom méltóságteljes épületének szép keretet

adnak a Fõ tér XVIII. századi, barokk polgá-

ri házai. A szintén barokk Esterházy kastély

helyén valamikor vár állt. A kastély ma

könyvtár és múzeum, legdíszesebb része a

Nádor terem. A város a könyvtár helyreállí-

tásáért Europa Nostra díjat kapott. Az õsi is-

kolaváros református kollégiuma, teológiai

és jogakadémiája a XIX. századi magyar

kultúra egyik fellegvára volt. 

KRISTÁLYVÖLGY

Ajka elsõsorban üvegiparáról, kristályter-

mékeirõl ismert. A közeli Csinger-völgyben

bányászattörténeti múzeum és kõzetgyûjte-

mény várja az érdeklõdõket. 

Innen néhány kilométerre fekszik a festõi

szépségû Magyarpolány, ahol a hajdan volt

falusi településmag népi, mûemléki házsort

õrzött meg. A falu különleges látványossága

a meredek Kálvária-hegy stációival és a

neogót kápolnával. 

Devecser reneszánsz részleteket õrzõ barokk

Esterházy-kastélya a XIV–XV. században

épült. Szép parkja természetvédelmi terület. 

A község közelében magasodó Somló hegy,

hazánk egyik legkisebb történelmi borvidé-

ke. A várrommal koronázott vulkáni kúpon

különleges, minõségi borok teremnek. Itt

kóstolhatják meg a „nászéjszakák borát”.
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Veszprém megye rendkívül gazdag kulturális
örökséggel rendelkezik, mûemlékei közül is
kiemelkednek a nagy múltú várak, melyek
évszázadokon keresztül a térség biztonságát
szolgálták. Általában stratégiai fontosságú
helyeken, hegytetõre épültek. Háborús viszo-
nyok között védelmi szerepet töltöttek be, de
természetesen birtokközpontként is funkcio-
náltak. Mindenkori tulajdonosaik igyekeztek
biztonságosabbá és családjuk számára még
lakályosabbá tenni. 
A török korszak (150 esztendõ!), majd a Rákó-
czi szabadságharc nyomán nagyon sok várunk
megsemmisült ill. tönkrement, de a viszony-
lag épségben megmaradt váraink sem feleltek
már meg tulajdonosaik új igényeinek, ezért
lassan magukra maradtak, és (néhány kivétel-
tõl eltekintve) az enyészeté lettek. Dicsõ múl-
tú váraink azonban még romos állapotukban
is lenyûgözõen szépek, legtöbbjük az érdek-
lõdõk számára jelenleg is látogatható. A hely-
reállítási munkálatok eredményeképpen egy-
re több várunk nyerheti vissza hajdan volt
szépségét (pl. Sümeg, Szigliget, Csesznek).
Megyénk várai jól megközelíthetõek köz-
úton, vasúton de gyalogszerrel is. Minden
várbarát figyelmébe ajánljuk a Veszprém Me-
gyei Várak Fõkapitányságának pecsétgyûjtõs
Vártúrák-kalauzát. 
Információ: www.varturak.hu

Bakonybéltõl északra találhatók Bakony-
újvár falmaradványai, amelyek a településrõl
a kék kereszt és kék vár turistajelzéseken egy-
órás sétával érhetõk el. Az egykori erõsséget a
Felvidékrõl e tájra települt Podmaniczky fivé-
rek építtették az 1530-as évek elején. 

A Bakony északnyugati peremén, Döbrönte
felett magasodnak Szarvaskõ várának romjai.
Himfy Benedek építtette birtokaik védelmé-
re 1330 körül. 
Városlõdtõl északra omladozik Hölgykõ vá-
ra, amely a kék turistaúton közelíthetõ meg.
Rövid története a XIV. századhoz kötõdik.
Bánd határában, a Séd patak feletti mészkõ-
szirten találjuk Essegvár romjait. Birtokosaik
feltehetõen a 15. század végén hagyták el.
Zádorvár romjai Pécselyrõl a kék vár turista-
jelzésen, mintegy két kilométeres sétával ér-
hetõk el. 
Várpalota belterületén, a város szívében áll a
szabályos alaprajzú, valaha négy saroktor-
nyos erõdítmény. Elõdje a XIII. században, a
maitól kissé északabbra megépített Bátorkõ
vára volt. A XIV. században birtokosai, az Új-
lakiak úgy döntöttek, hogy a Székesfehérvár
Veszprém közötti úthoz közelebb új erõsséget
emelnek. Az 1390-es években inkább repre-
zentatív palota volt, majd a XV. század köze-
pén belsõ tornyos vár lett. Legendás kapitá-
nya Thury György volt, aki a törökök hadjá-
rataival szemben hõsiesen tartotta a várat. A
Zichy család a XVIII. század elején barokk
kastéllyá építtette át. A szépen helyreállított
épületben ma az ország egyetlen vegyészeti
múzeuma és a Bányászattörténeti Gyûjte-
mény kapott helyet.
Hegyesd és Csobánc, a két szomszédvár õr-
toronyként vigyázták a Veszprém és Tapolca
közötti utat. 
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Egykor a Balaton szigetét képezõ vulkáni kú-
pon állnak Szigliget várának romjai. A tatár-
járás után, 1260-ban IV. Béla a pannonhalmi
bencéseknek adományozta e területet azzal,
hogy ott erõsséget építsenek. Nyaranta a vár-
ban rendezik a Szigligeti Nyár programjait.
A Veszprém és Gyõr közötti 82-es út mentén
magasodik a XIII. században épült gótikus
Cseszneki vár. A Garai család lovagvárrá épí-
tette át, míg utolsó tulajdonosai, az Esterhá-
zyak barokk várkastéllyá bõvítették. 1810-ben
földrengés, majd tûzvész pusztította az erõ-
dítményt. A romjaiban is lenyûgözõ vár egész
évben, minden nap fogadja a látogatókat. 
A megyeszékhely szívében egy 40 méter ma-
gas észak-déli irányú sziklaszirtre épült
Veszprém vára. Korábban bronzkori földvár
állt itt, s annak földsáncai hordozták a közép-
kori falakat. A 400 x 90 méter kiterjedésû, dél
felé lankás sziklagerincet fallal övezték, benne
székesegyház, palota állt. A jobban támadható
déli részén a XIII-XIV. században épült fel a
kettõs kapus, felvonóhidas bejáratú külsõ vár.
A jelenleg látható barokk paloták, házak és
templomok zöme a XVIII. század során épült.
A középkori várra elsõsorban a régi várfalak
és a Tûztorony eredeti alapzata emlékeztet-
nek. A várnegyed és környéke feledhetetlen
programot kínálnak. Az érseki palota elõtt ke-
rülnek megrendezésre - neves mûvészek fellé-
pésével - a Veszprémi Ünnepi Játékok.
Pápa város szívében a jelenlegi Esterházy kas-
tély helyén állott valamikor a vár, amely felte-
hetõen egy XIV. századi udvarház átépítésével

az 1480-as években készült el. Az 1740-es
években kezdték meg a birtokos Esterházyak
a vár falainak, védõmûveinek lebontását,
majd az erõdítmény barokk kastéllyá alakítá-
sát. A kastélyban ma könyvtár mûködik.
Devecser várának alapjait a Csoron család
tette le. A ma gótikus és reneszánsz részlete-
ket is mutató épületet 1790-99. között G. K.
Zillach tervei alapján az Esterházy család
építtette át barokk kastéllyá. Parkja termé-
szetvédelmi terület.
A Balaton-felvidéki bazalt kúpok egyik észak-
ra esõ tagján, a Somlón vigyázzák az alattuk
elterülõ történelmi borvidéket Somlóvár fa-
lai. A belsõtornyos vár belsõ udvarában a vár-
ra jellemzõ sokszögû, gúla alakú torony emel-
kedik, amely konyhakürtõ volt.
A Veszprémet Tapolcával összekötõ út mentén,
Nagyvázsony szívében emelkedik Vázsonykõ
vára, amelyet a XIV. század végén a Vázsonyi
nemzetség építtetett. A külsõtornyos vár legré-
gebbi része a ma is monumentális lakótorony,
amelyet Kinizsi Pál többek között palotával,
kápolnával, barbakánszerû kapuvédõmûvel
egészített ki az 1490-es években. Az erõdít-
mény ma múzeumként látogatható. 
Kopár, füves mészkõcsúcson, a város felett
emelkedik a magasba Sümeg erõdítménye,
melynek belsõ várát feltehetõen a tatárjárás
után építtette a veszprémi püspök. Legrégeb-
bi része az öregtorony helyén álló lakótorony
lehetett, melyet szabálytalan lefutású fallal
öveztek. A várban egész évben lovagi torná-
kat, esténként középkori vacsorákat rendez-
nek. Minden év augusztusában a Végvári Na-
pok eseményei idézik fel a középkori várak
hangulatát.
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AJKA
Ajka Kristály Üvegipari Kiállítás 
Alkotmány u. 4. 
Tel.: 88/510-520 Fax: 88/311-986  
E-mail: titkarsag@ajkakristaly.hu
Honlap: www.ajkakristaly.hu
A kiállítás, az üzem és a kristályvásár látogat-
ható hétfõtõl péntekig elõzetes bejelentke-
zés alapján
Bányászati Múzeum Parkerdõ
Tel: 88/312-836 Fax: 88/210-215 
Nyitva tartás: Egész évben, kedd–péntek:
11–16 h, szombat–vasárnap: 10–16 h

ALSÓÖRS
Török Adószedõ Ház 
Petõfi köz 6. 
Késõ gótikus kisnemesi udvarház
Honlap: www.alsoors.hu
Nyitva tartás: május. 31–szeptember. 15.
hétfõ-szombat 14–19 h, vasárnap 10–12 h 
és 14-19 h
A belépés ingyenes!

BADACSONY 
Egry József Emlékmúzeum  
Egry sétány 12.
Tel.: 87/431-044
Nyitva tartás: május 1–október 15.  10–18 h,
hétfõ szünnap, július, augusztusban nincs
szünnap
E-mail: onkorm@btomaj.axelero.net
Honlap: www.badacsonytomaj.hu,
www.badacsony.com

Szegedy Róza Ház Irodalmi Emlékmúzeum
Szegedy Róza u. 80.
Telefon: 87/701-906
E-mail: onkorm@btomaj.axelero.net
Honlap: www.badacsonytomaj.hu,
www.badacsony.com
Nyitva tartás: május 1–október 15. 10–18 h,
hétfõ szünnap, július, augusztusban nincs
szünnap

BADACSONYTOMAJ
Tájház 
Fõ út
Tel: 87/431 046
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
Honlap: www.badacsonytomaj.hu,
www.badacsony.com
Nyitva tartás: május 1–szeptember 30. 
10-12 h és 13-18 h, hétfõ szünnap 
Udvardi Képtár
Rózsa köz 9.
Udvardi Erzsébet, festõmûvész
Tel: 87/471-259
Nyitva tartás: május 1–szeptember 30. 
vasárnap: 11–13 h és 15–18 h, 
egyéb idõpontokban egyeztetés alapján

BAKONYBÉL
Bakonyi Erdõk Háza 
Szent Gellért tér 9.  
Tel.: 88/461-245
Nyitva tartás: március 15–április 30. 
és október 1-november 30.  9–15 h hétfõ
szünnap, május 1–szeptember 30.  9–17 h,
hétfõ szünnap
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További információ: Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth u. 16. 
Tel.: 87/555-291 Fax: 87/555-261
E-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu
Honlap: www.bfnpi.hu

BALATONALMÁDI
Vízimúzeum Városháza tér 4.
Muzeális Horgász és Halász állandó kiállítás
Tel: 70/225-3703

BALATONFÜRED
Jókai Mór Emlékmúzeum 
Honvéd u. 1.
Tel.: 87/343-426
Nyitva tartás: május. 1–augusztus. 31. 
10-18 h, hétfõ szünnap.
Honlap: 
www.museum.hu, www.balatonfured.hu

BALATONKENESE
Tájház 
Kossuth u. 6. Tel.: 88/481-586

BAZSI
Simon István Emlékház 
Fõ út 149.
Tel: 87/550-038 Tel/fax: 87/352-201
Nyitva tartás: május 1–szeptember 30. 
kedd–péntek: 8–16 h
szombat–vasárnap: 10–14 h
október 1–április 30.: csak elõzetes bejelent-
kezés alapján

CSOPAK
Galéria 
Kossuth L. u. 53. 
Tel: 87/446-074
Nyitva tartás: június–augusztus. 10–13 h
17-20 h, hétfõ szünnap
Vízimalom (Plul malom) 
Kisfaludy u. 16.
Tel: 20/230-6833
Nyitva tartás: május. 1–szeptember. 30.
Kedd–csütörtök: 10–13 h, 
péntek–vasárnap 17-20 h

GANNA
Esterházy mauzóleum
Tel.: 89/351-080 (Plébánia)
Látogatható: elõre egyeztetett idõpontban a
30/304-3362 telefonon!

HEREND
Porcelanium 
Kossuth u. 137. Tel.: 88/523-190
Minimanufaktúra
Nyitva tartás:  április közepétõl–október
közepéig: hétfõ–vasárnap: 9.30–17.00h 
Október közepétõl április közepéig 
kedd–szombat: 9.30–16.00 h
A látogató szemtanúja lehet, amint nehéz
masszából könnyû, törékeny porcelán születik
Porcelánmûvészeti Múzeum 
Nyitva tartás:  április közepétõl október kö-
zepéig: hétfõ–vasárnap: 9.00–16.30 h
Október közepétõl április közepéig: 
kedd–szombat: 9.00–15.30 h
A Minimanufaktúrában magyar, német, an-
gol és spanyol nyelveken választható idegen-
vezetés. 
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Itt a mozifilmet magyar, angol vagy német
nyelven lehet megtekinteni, valamint felira-
tozható angol, német olasz, francia, spanyol
vagy japán nyelven. Csoportok esetén min-
den 21. fõ, illetve a csoportkísérõ belépése
ingyenes. A Porcelánmûvészeti Múzeumban
elõre bejelentett igény esetén magyar, angol,
német nyelvû tárlatvezetés lehetséges 
(Tel: 88/523-197)

ISZKÁZ
Nagy László szülõháza, Emlékház 
Ady E . u. 1.
Tel: 88/252-102; 88/252-103
Nyitva tartás: március 15–október 23. 
keddtõl vasárnapig: 10–18 h
október 24–március 14-ig 
csak bejelentkezésre  
Az Emlékházban szálláslehetõség adott 3 fõ
részére. 

JÁSD
Poós Vízimalom
Tel.: 30/302-7523
Honlap: www.poosmalom.g-portal.hu
Nyitva tartás: április–október között 
naponta 9–18.30 h
november-március között naponta 10–16h

KAPOLCS
Falumalom (Szaller malom)
Tel: 87/537-016, 87/437-029
Nyitva tartás: elõzetes bejelentkezés alapján
Kovácsmûhely Múzeum  Jókai u. 6.
Tel: 87/537-016, 87/437-029
Nyitva tartás: elõzetes bejelentkezés alapján

Országpark
Malompart rendezvényközpont 
Kossuth u.1.
Magyarországot kültéri makettek formájá-
ban bemutató látványpark.
Tel: 20/347-0569
E-mail: info@orszagpark.hu
Nyitva tartás: március közepétõl június kö-
zepéig és szeptember–október hónapokban:
hétvégén, ünnepnapokon valamint elõzetes
bejelentkezéssel, június közepétõl augusztus
végéig minden nap
Honlap: www.orszagpark.hu

KÕVÁGÖRS-PÁLKÖVE
Bajcsy-Zsilinszky Endre Emlékmúzeum
Nyitva: május 1–szeptember 30.
10–18 h, hétfõ szünnap
Honlap: www.vmmuzeum.hu 

LOVAS
Lovasi Nagy Gyula Galéria
Tel: 70/274-2754
Nyitva-tartás: április közepétõl november
közepéig, szombat–vasárnap 14–18 h
(Egyéb idõpontokban egyeztetés alapján)
Honlap: www.nagy-gyula.org

MAGYARPOLÁNY
Kálvária
Szabadon látogatható
A kápolna megtekintése idõpont egyeztetés
után lehetséges.
Tel.: 88/231-352 
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NAGYVÁZSONY
Kinizsi Vár és Vármúzeum
Tel: 88/264-786
E-mail: turistaszallo@nagyvazsony.hu
Nyitva március–október
Honlap: www.nagyvazsony.hu
Postamúzeum 
Temetõ u. 3. 
Tel.: 88/264-300
Nyitva tartás: április 1–október 31. 
hétfõ kivételével naponta, 10–18h
Szabadtéri Néprajzi Múzeum  
Bercsényi u. 21.  
Tel.: 88/264-786
Nyitva tartás: május 1–szeptember 30.
10–17 h, hétfõ szünnap
E-mail: schumacherhaz@nagyvazsony.hu
Honlap: www.nagyvazsony.hu

NEMESHANY
Nemeshanyi Csizmadia Vízimalom
Petõfi u. 39.
Tel: 87/356-222
Nyitva tartás: minden nap 9–18 h
Csoportok részére – elõzetes igény esetén –
kürtõs kalács, kenyérlángos sütés

NEMESVÁMOS
Római Kori Villagazdaság és Romkert
Nemesvámos-Baláca
Tel.: 88/265-050
Nyitva tartás: május 1–szeptember 30. 
10–18 h, hétfõ szünnap
Honlap: www.vmmuzeum.hu

ÖRVÉNYES
Vízimalom 
Imre u.
Tel.: 87/449-360
Nyitva tartás: május 1–október 15. 9–16 h

PÁPA
Kékfestõ Múzeum  
Március 15. tér 12. 
Tel.: 89/324-390
E-mail: kekfesto@klugemuzeum.hu
Nyitva tartás: április 1–október 31.
kedd–vasárnap: 9–17 h, november 1–már-
cius 31. kedd–szombat: 9–16 h
Református Egyházkerület 
Tudományos Gyûjteménye
Március 15. tér 9.
Tel: 89/324-240
Nyitva tartás: egész évben 
kedd–péntek: 8–16 h, május 1–október 31.
között szombat, vasárnap is 9–17 h
Honlap: www.papacollege.hu

SÜMEG
Kisfaludy Sándor Szülõháza, 
Városi Múzeum
Kisfaludy S. tér 4. 
Tel.: 87/550-277
Nyitva tartás: október 1–április 30. 
hétfõ–csütörtök: 8–16 h, 
május 1–szeptember 30. kedd–vasárnap:
10–18 h
Kocsimúzeum 
Kisfaludy-kert 
Tel.: 87/550-166
Nyitva tartás: áprilistól–októberig: 10–18h 
Látogatása ingyenes! 
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Püspöki Palota
Szent István tér 8. Tel.: 87/550-277 
Bejelentkezés: 87/550-277, 30/855-9097
Nyitva tartás: május 15–szeptember 30.
szerdától vasárnapig: 10–18 h
október 1–április 30-ig zárva. 
Vármúzeum 
Tel.: 87/352-737 Fax: 87/550-166
Nyitva tartás: október–április 30. hétfõ–va-
sárnap 9–17 h, május 1–szeptember 30.
hétfõ–vasárnap 9–18 h

TAPOLCA
Elsõ Magyar Látványtár
Tapolca-Diszel, Templom tér  
Tel.: 87/414-120
Nyitva tartás: nyáron: naponta 10–18 h,
télen: naponta 10–16h 
Szent Antal Bormúzeum 
Tópart Tel.: 87/414-186
Nyitva tartás: szezonban 
hétfõ–péntek 10–18 h
Városi Múzeum Iskolatörténeti kiállítás
Batsányi emlékszoba
Templom domb 8. 
Tel.: 87/412-246
Nyitva tartás: május 31-ig hétfõ–péntek
9–16 h, nyáron: hétfõ kivételével 10–17 h

TÉS
Tési szélmalmok
Táncsics M. u. 20. 
Európai ritkaság a 6 lapátos, forgatható te-
tejû két szélmalom
Tel.: 88/469-007, 20/4481-033 
Nyitva: minden nap 9–18 h

TIHANY
Babamúzeum 
Visszhang u. 4. Tel.: 87/448-431
Nyitva tartás:  április 1–május 31. 
és szeptember 1–október 31. 10–17 h
június 1–augusztus 31. 10–19 h
Bencés Apátsági Templom és Múzeum 
I. András tér 
Tel. 87/538-200 Fax: 87/538-210
E-mail: apatsag.tihany@canet.hu
Honlap: http://tihany.osb.hu
Nyitva tartás: április 1–30. és október 1–31.
10–17 h, május 1–szeptember 30. 9–18 h
november 1–március 31. 10–16 h
(misék ideje alatt nem látogatható)
Magyar Királyok Történelmi Panoptikum 
és Kalózmúzeum
Kossuth. u. 35. Tel.: 30/9468-220
Honlap: www.panoptikum.hu
Nyitva tartás: március 1–szeptember 30.
minden nap: 10–18 h
Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Pisky sétány 12. 
Tel.: 87/714-960
Nyitva tartás: május 1–szeptember. 30.
minden nap 10–18 h
Honlap: www.vmmuzeum.hu 

VÁROSLÕD
Keramika 
Kossuth u. 46. Tel.: 88/240-220
E-mail: keramika.varoslod@invitel.hu
Honlap: www.keramika-kft.hu
Nyitva tartás: egész évben, hétfõ–péntek
8–15 h (ekkor lehetõség van a gyártás meg-
tekintésére) 
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Tájház 
Kossuth u. 1. Tel.: 88/507-220
Nyitva tartás: május–szeptember: 
kedd-szombat 13–17 h

VÁRPALOTA
Országos Mûszaki Múzeum 
Vegyészeti Múzeuma 
Thuri vár Szabadság tér
Tel: 88/575-670 Fax: 88/575-671
E-mail: vegymuz@vegyeszetimuzeum.hu
Nyitva: április 1–október 31: 11–17 h, 
hétfõ szünnap

VESZPRÉM
Bakonyi Ház
Erzsébet sétány 3. 
Tel/fax.: 88/426-081
Nyitva tartás: május 1–szeptember 30. 
10–18 h, hétfõ szünnap
Honlap: www.vmmuzeum.hu 
Csikász Galéria
Vár u. 17.  
Tel.: 88/425-204 
E-mail: arthouse@invitel.hu
Nyitva tartás: hétfõ–szombat: 10–17 h 
Dubniczay-ház 
Vár u. 29
• László Károly Gyûjtemény
Tel: 88/560-507, 88/560-508
Nyitva tartás: november 1–május 1.
kedd–vasárnap: 10–17 h
május 2–október 31. 
kedd–vasárnap 10–18 h

• Tegulárium – Magyar Építõipari 
Múzeum Téglagyûjteménye

Tel: 88/578-310, 88/406-767
Nyitva tartás: november 1–május 1.
kedd–vasárnap: 10–17 h
május 2–október 31 kedd–vasárnap10–18 h
Érseki Palota
Vár u. 16–18. 
Tel.: 88/426-088
Nyitva tartás: május 2–október. 15. 
minden nap 10-17 h, 
Honlap: www.ersekseg.veszprem.hu
Gizella Királyné Múzeum
Vár u. 35. 
Tel.: 88/426-088/202
Nyitva tartás: május 2–október. 15. 
minden nap 10–17 h, 
Honlap: www.ersekseg.veszprem.hu
Laczkó Dezsõ Múzeum
Erzsébet sétány 1. 
Tel./fax: 88/426-081, tel: 88/789-791
E-mail: titkar@vmmuzeum.hu
Honlap: www.vmmuzeum.hu 
Nyitva tartás: március 15–október 16.
10–18 h, október 18–március 14. 12–16 h,
hétfõ szünnap
Magyar Építõipari Múzeum
(központi épület, Veszprém, Szent István u. 7.)
Tel.: 88/578-310 
Nyitva tartás: egész évben hétfõtõl péntekig
8–16 h, szombat–vasárnap: elõzetes beje-
lentkezés alapján. Látogatása ingyenes!
E-mail: epmuzeum@vnet.hu
Magyar Építõipari Múzeum Szabadtéri
Gyûjteménye
Házgyári út 1. Tel.: 88/406-470
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Nyitva tartás: egész évben hétfõtõl péntekig
8–15 h, szombat–vasárnap: elõzetes beje-
lentkezéssel. Látogatása ingyenes! (építõipa-
ri gépek kiállítása)
E-mail: epmuzeum@vnet.hu
Mestermû Galéria 
Kossuth u. 17. 
Tel. információ: 88/406-318
E-mail: tourinform@veszprem.hu
Nyitva: májusban és szeptemberben: 
hétfõ–péntek 10–13h és 15–17 h szombat
10–13 h, július–augusztus, hétfõ–péntek
9.30–17 h szombat: 10–16 h
Látogatása ingyenes!
Modern Képtár – Vass László Gyûjtemény
Vár u. 3. 
Tel.: 88/561-310 
Honlap: www.vasscollection.hu 
E-mail: info@vasscollection.hu
Nyitva tartás: november 1–május 7.
10–17 h, hétfõ szünnap 
május 8–október 31. 10–18 h hétfõ szünnap
Tûztorony 
Vár u. 9. 
Tel.: 88/425-204 
E-mail: arthouse@invitel.hu
Nyitva tartás: március 13–május 7. 10–17 h,
május 8–október 31. 10–18 h

ZIRC
Agrármûszaki Gyûjtemény
Szabadság tér 1.
Tel.: 88/595-000
Nyitva tartás: elõzetes egyeztetés alapján
Látogatása ingyenes!

Bakonyi Természettudományi 
Múzeum Rákóczi tér 1. 
• A Bakony természeti képe 

és a Kárpát-medence ásványai kiállítás
• Jégkorszaki óriások a Bakonyban

(2 mamut: Tonna és Mázsa)
Rákóczi tér 3–5.

Tel.: 88/575-300, 88/575-301 
E-mail: btmz@bakonymuseum.koznet.hu
http:www.bakonymuseum.koznet.hu
Nyitva tartás: január 1–április 15. és
október15–december 31. 10–16 h, április
16–október 14. 9–17 h hétfõ szünnap
A két kiállítás egy belépõvel látogatható.
Országos Széchényi Könyvtár 
Reguly Antal Mûemlékkönyvtár 
Rákóczi tér 1. Tel.: 88/593-800  
65 000 kötetes, páratlan értékû õsnyomtat-
vány-, könyv- és folyóirat-ritkaságok. 
Különleges mûemlék bútorzat. 
Nyitva tartás: január 2–március 14.
kedd–péntek: 10–12 h és 14–15.30 h,
szombat: 10.30–12 h és 13–15 h, 
vasárnap10.30–14 h, március15–november
14. kedd–vasárnap: 9–12 h és 13–17 h, 
november 15–december 31. 
kedd–vasárnap: 10–12 h és 14–16 h
Reguly Antal Múzeum 
és Népmûvészeti Alkotóház
Rákóczi tér 10. Tel.: 88/415-422
E-mail: illesferencramnah@citromail.hu
Honlap: www.zirc.hu
Nyitva: naponta 9–17 h, vasárnap 10–12 és
14–16 h
Állandó kiállítások, valamint népi kismes-
terségek mûhelyei. 
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BAKONYBÉL, Fõ u. 15.
Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Tájház
Tel: 88/461-476
Nyitva: május 1–október 31. 10–16 h hétfõ
szünnap. November 1–április 30. szombat–va-
sárnap: 10–16 h. Állandó és idõszaki kiállítá-
sok, játszóház és kézmûves foglalkozások.

BALATONKENESE, Balaton u. 169.
Népmûvészeti Szõvõház Tel: 88/481-392

BALATONSZÕLÕS, Fõ út 43.
Nagyné Sõjtöri Etelka Tel.: 87/340-170
E-mail: mezeskalacs@t-online.hu
Mézeskalács készítés egész évben.

BAZSI 
Míves Ház (Térségi Kézmûves Mûhely)
Tel.: 30/234-4436, 70/335-7471, 
vagy  Polgármesteri Hivatal: 87/352-201
A foglalkozások (agyagozás, csuhé és raffia
formázás, szövés, fonás, fafaragás stb.) szom-
bat délután zajlanak. Elõzetes bejelentkezés-
sel egyéb idõpontban is kérhetõ.

DUDAR, Telekitó u.12.
Pappné Rácz Ildikó Tel.: 88/487-604,
30/560-2452 Fax: 88/487-306 
E-mail: tas896@vnet.hu
Honlap: www.raczildiko.gportal.hu
Csuhés mûhely (elõzetes bejelentkezéssel a
hét minden napján)

MAGYARPOLÁNY 
Veszprém Megyei Népmûvészeti 
Alkotó- és Tájház 
Állandó kiállítás a paraszti élet emlékeirõl,
idõszakos kiállítások, kézmûves táborok.

12 fõre szálláslehetõség. Információ: 
Polgármesteri Hivatal, Magyarpolány
Tel.: 88/503-810, 88/503-820
E-mail: hivatal@magyarpolany.hu
Honlap: www.polanyinfo.hu
Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet,
Veszprém Tel.:88/429-510
E-mail: mki@vpmegye.hu

NAGYVÁZSONY, Kossuth u. 35.
Tarsoly László Tel.: 88/264-057
E-mail: tarsolykovacs@vnet.hu
Látványkovácsolás, mesterség bemutatása. 

PALOZNAK, Fõ u. 6.
Tájház Tel.: 87/555-006 
Honlap: www.paloznak.hu
Hímzõkör, kiállítás.

SÜMEG, Rákóczi u. 16.
Patonai fazekasház
Nádasi János fazekasmester 
Tel: 87/351-526
Nyitva: minden nap: 10–18 (elõzetes beje-
lentkezéssel)

TAKÁCSI, Vörösmarty u. 13.
Bakó Ildikó
Tel.: 30/857-0248
E-mail: ildi.folk@yahoo.com
Népmûvészeti mûhelygaléria (írott, karcolt
és rátétes tojások, csuhéból, mákgubóból ké-
szült díszek). Elõzetes bejelentkezés alapján
kérhetõ bemutató vagy foglalkozás is.

TÉS,Táncsics M. u. 20.
Kovács Mûhely
Tel.: 88/469-007, 20/4481-033 
A mûhelyben mód nyílik a kovácsok munká-
jának megtekintésére is.
Nyitva: minden nap 9-18
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Balatonfüred – Csopaki borvidék
Megyénk legnagyobb kiterjedésû borvidéke,
mintegy 1500 ha területû. Balatonalmáditól
Zánkáig, s a Balatontól északra fekvõ kis te-
lepüléseken számos szépen ápolt szõlõültet-
vény gyönyörködteti szemünket. Felismerve
a terület természeti adottságait, már a kel-
ták, majd az avarok, késõbb a honfoglaló
magyarok folytattak fejlett szõlõmûvelést
ezen a területen. A csodálatos fekvésû, kivá-
ló talaj- és klimatikus adottságú vidék olyan
borfajtáknak „otthona”, mint például az
Olaszrizling, a Chardonnay, a Muskotály, a
Szürkebarát, a Kékfrankos, a Merlot vagy a
Zweigelt. A borrégió központjában Balaton-
füreden rendezik meg minden év augusztu-
sában a környék legnagyobb boros rendez-
vényét, a Borheteket, ahol a már felsorolt
minõségi borokat kóstolhatják, vásárolhat-
ják meg a látogatók. A borvidéken a
„Balatonvin Csopak Borrend” õrzi és ápolja
a borivás kultúrájának hagyományait. 
A Nemzetközi Borrendek Szövetsége Bala-
tonfürednek a megtisztelõ „Szõlõ és bor nem-
zetközi városa” címet adományozta.

Olaszrizling tanösvény
A csopaki Petõfi utcától a paloznaki Tódi
útig terjedõ tanösvényen 12 tábla mutatja be
a Balaton-felvidék jellegzetes szõlõfajtáit, a
jellegzetes vörös színû talaj kialakulását, a
szõlõmûvelés fontosabb lépéseit, a szüreti
munkálatokat, a borvidék jellemzõit.

Badacsonyi borvidék
Ha kimondjuk „Badacsony”, majdnem
mindnyájan a borra gondolunk. Ki ne halott
volna a badacsonyi Kéknyelûrõl, vagy Szür-
kebarátról? A borvidék ma mintegy 1000
hektáros területén a szõlõ már a római idõk-
ben is honos volt. 

A Badacsony-, a Szent György-, az Ábrahám-
hegy, valamint a Csobánc lejtõin a mediter-
rán hatás érvényesül sok-sok napsütéssel. A
jellemzõen vulkanikus talajon érik a szõlõ a
tüzes, zamatos, testes badacsonyi borfajták-
hoz, mint pl. a Chardonnay, Tramini, Olasz-
rizling, Muskotály, s a már említett Szürkeba-
rát és Kéknyelû.
A szeptemberben megrendezésre kerülõ
„Badacsonyi Szüret” rendezvény több, mint
30 éve vonzza ezerszám az érdeklõdõket bel-
és külföldrõl egyaránt.
Badacsony – Balatonfüredhez hasonlóan –
szintén a „Szõlõ és bor városa”. 1988 óta a
„Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovag-
rend” tagjai vigyázzák a történelmi hagyo-
mányokat, s nevelnek a kultúrált borfogyasz-
tás mikéntjére.

Balaton-melléki borvidék
A történeti leírások szerint a Balaton-mellé-
ken már idõszámításunk elõtt megteleped-
tek a rómaiak. A római légió katonáinak
zsoldjuk mellé napi ½ liter Balaton-felvidé-
ki bor is járt. E borvidékünk két részre tago-
lódik. Egyrészt a Balatonederics – Lesen-
ceistvánd, másrészt a Köveskál – Monostor-
apáti körzetre. A kiegyenlített klíma, a bar-
na erdõtalaj és a sok napfény biztosítja az itt
termõ fajtakarakteres, diszkrét illatú, ele-
gáns borok sikerét. Az Árpád-házi királyi ud-
var fõ szállítói e terület boros gazdái voltak.
A kitûnõ borok mellett a Káli-medence ter-
mészeti szépsége ejti rabul a borvidéket fel-
keresõk szívét. A medencét övezõ bazalt szõ-
lõhegyek fõ borfajtái az Olaszrizling, a
Chardonnay és a Szürkebarát.
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Somlói borvidék
A 8-as fõút mentén emelkedõ vulkanikus
szõlõhegy az ország legkisebb területû (500
ha) borvidéke. Az itt termelt Juhfarkot, Fur-
mintot, Traminit és Olaszrizlinget a „nászéj-
szakák bora”-ként is emlegetik. A legenda
szerint Mária Terézia parancsára az ifjú
Habsburg fõhercegeknek nászéjszakájukon
egy pohár Somlói bort kellett fogyasztaniuk
férfiasságuk megõrzése, s a fiú utód nemzé-
se érdekében. Tényként viszont elmondjuk,
hogy a Somlói borok magas savtartalma fo-
kozza az étvágyat és javítja az emésztést,
ezért joggal nevezhetjük „gyógybor”-nak. A
„nyitott pincék”-ben a gazdák büszkén kí-
nálják vendégeiket a hegy levével. A táj, a
szõlõ szeretetét, a hagyományok megbecsü-
lését, a bor hírnevét hivatottak védelmezni a
„Vinum Somloiense Borrend” tagjai.

BORUTAK
Balatonederics-Nemesvita-Lesencetomaj 

(Veszprém megyei szakasz)
Balaton-felvidéki „Da Bibere” 

Borút Egyesület
8360 Keszthely, Helikon u. 22.

Tel.: 20/456-2273
E-mail: dabibere@t-online.hu

www.dabibere.hu

Hegymagas-Szigliget-Badacsonytördemic-
Badacsonyörs-Badacsonytomaj-Badacsony -

Káptalantóti- Gyulakeszi-Balatonrendes-
Révfülöp

Badacsony Borvidéki Borút Egyesület 
Badacsony, Római u. 2. Tel.: 30/929-4524

E-mail: badacsonyiborut@freemail.hu
www.badacsonyiborut.hu

Zánka-Tagyon-Szentantalfa-Balatoncsicsó-
Szentjakabfa

Zánka-Nivegy-völgyi Borút Egyesület
Szentantalfa, Sósi u. 50.

Tel.: 30/348-8363 Fax: 87/468-476
E-mail: peringer_miklos@freemail.hu

Honlap: www.balatoniborut.hu

Balatonfüred-Balatonszõlõs-
Balatonakali–Balatonudvari-Örvényes-Aszófõ-

Tihany-Dörgicse-Pécsely- Vászoly
Balatonfüred és Környéke 

Borút Egyesület 
Balatonfüred, P. Horváth Á. u.36/d

Tel: 30/900-7451
E-mail: bfuredborut@gmail.com

Alsóörs-Csopak-Felsõörs-Lovas-Paloznak
Csopak Környéki Borút Egyesület 

Lovas, Fõ u. 8. 
Tel.: 20/955-7209

E-mail: csopakborut@freemail.hu
Honlap: www.balatonkapuja/csopakborut.hu

Hegymagas-Balatonfüred-Csopak-
Balatonfõkajár (Veszprém megyei szakasz)

Cserszegi Fûszeres 
Nemzetközi Borút Egyesület 

Keszthely, Toldi M. u. 38.
Tel./fax: 83/310-590, 30/927-7490

E-mail: bakonyi@cserszegi.hu
Honlap: www.cserszegi.hu

Somlói borút 
Somló és Környéke Borút Egyesület 

Somlószõlõs Pf. 1.
Tel.: 88/278-099, 30/919-7699  

Fax: 88/276-298
E-mail: hallapince@invitel.hu

Honlap: www.somloiborut.extra.hu
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A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
kezelésében:

Információ: 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Tel.: 87/555-291 

Fax: 87/555-261

E-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu

Honlap: www.bfnpi.hu

Badacsony 

– Geológiai és Botanikai Tanösvény

A magyar és angol ismertetõtáblákkal ellá-

tott tanösvény a vulkáni hegyek tájhasznála-

ti módjait, természeti értékeit ismerteti. A 4

km hosszú, szabadon látogatható útvonalról

kiadvány is készült. A sétaút a Kisfaludy-ház-

tól közelíthetõ meg.

Balatonederics, Balatongyörök 

– Pele apó ösvénye

Balatongyörök és Balatonederics között

több rövidebb és hosszabb körútból álló 8,5

km hosszú ösvényünket kifejezetten a gyer-

mekeknek ajánljuk. A tanösvény kiinduló-

pontjai az Afrika múzeum, Szépkilátó, Bala-

tonederics falu, Balatongyörök Bélap-völgy.

Az ösvény ismertetõtáblái magyar és angol

nyelven szólnak a látogatókhoz. A területrõl

és a tanösvényrõl kiadvány is készült.

Csopak 

– Pele körút

Az ösvény bemutatja patakjaink szennyezett-

ségének indikátorait, a makrogerinctelen

élõvilágot, harmincféle fás és lágyszárú nö-

vényt, valamint bepillantást nyújt a Balaton-

felvidék elmúlt félmilliárd évének földtörté-

neti eseményeibe. A kalandozás helyszíne a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Központja (Csopak, Kossuth u. 16.)

Raposka 

– Bazaltorgonák tanösény

A közel 4 km hosszú körút kiindulópontja

Raposka egykori bányaudvara, amely a Ta-

polcát Raposkával összekötõ útról közelíthe-

tõ meg. A tanösvény a Szent György-hegy és

térségének természeti értékeit mutatja be, az

élõlények nevét latinul feltüntetõ magyar és

német nyelvû táblákkal. 

Szigliget 

– Kamon-kõ tanösvény

A 6 km hosszú tanösvény a Balaton-part

egyik legszebb településének és környezeté-

nek kultúrtörténeti, természeti értékeit, az

egykori tûzhányók világát ismerteti magyar-

angol nyelvû táblák segítségével. Az ösvény

kiindulópontja a vár parkolójában található. 
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Tihany 

– Lóczy-gejzír ösvény

Az összesen 18 km hosszú ösvény több ki-

sebb és nagyobb körúttal hálózza be a félszi-

getet. Az ország elsõ bemutató sétaútja elsõ-

sorban a félsziget különleges geológiai kép-

zõdményeire hívja fel a figyelmet, melyek

2003-ban elnyerték az Európa Diploma cí-

met. Kiindulópontok: Hajóállomás, Sajkod

– Apáti templom, Kiserdõ-tetõ, Belsõ-tó.

Bakonybél 

– Boroszlán tanösvény

Az Odvaskõ Hotel parkolójából kiinduló, 7 km

hosszú teljes körút rövidebb változata 2 km.

A szabadon látogatható sétaút a terület bota-

nikai, zoológiai és geológiai értékeit mutatja

be tájékoztató táblák segítségével. A kirán-

duláshoz hasznos segítség a bakonybéli Er-

dõk Házában kapható tanösvény füzet.

Doba, Somlóvásárhely, Somlójenõ 

– Kitaibel tanösvény

A páratlan szépségû Somló Tájvédelmi Kör-

zet nevezetességeit mutatja be a 3 km hosz-

szú, magyar nyelvû táblákkal ellátott, önma-

gába visszatérõ tanösvény. Megközelíthetõ a

nyolcas útról leágazó, Somlóvásárhely és

Somló közötti bekötõútról. A Margit-kápol-

nától induló sétaútról kiadvány is készült.

Balatonalmádi Önkormányzat kezelésében
(Felvilágosítás, prospektus: 

Tourinform iroda 

Városház tér 4. Tel.: 88/594-081)

Vörös homokkõ Tanösvény

A körtúra „felfûzi” Balatonalmádi látnivaló-

it. A túra útvonal érinti az Öregparkot,

amely természetvédelmi terület, és a nö-

vénytani ritkaságaival sétaként is kellemes

élményt nyújt. 

(Kék háromszöges jelzés, 6 km)

Eplény Község Önkormányzata
(Eplény, Veszprémi u. 64. 

Tel./fax: 88/453-135  

E-mail: epleny.onkormanyzat@mail.uti.hu)

valamint 
a HM Verga Veszprémi Erdõgazdaság Zrt.

(Veszprém, Jutasi út 10. Pf . 54. 

Tel.: 88/591-510  Fax: 88/591-549 

E-mail: info@verga.hu, honlap:

http://www.verga.hu) kezelésében:

Ámos-hegyi Pihenõerdõ 

– Tanösvény

Két, egymástól függetlenül is végigjárható

3590 m, illetve 4180 m hosszúságú körút. A

sétaút mellett elhelyezett állomások adnak

információt a táj morfológiájáról, geológiá-

járól, a jellemzõ növény- és állatfajokról, az

erdõ-, a vad- és a vízgazdálkodásról.
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HM Verga Veszprémi Erdõgazdaság Zrt.
(Veszprém, Jutasi út 10. Pf. 54. 

Tel.: 88/591-510  Fax: 88/591-549 

E-mail: info@verga.hu

honlap: http://www.verga.hu) kezelésében:

Zirc

Pintérhegyi Parkerdõ

A mintegy 5000 m hosszú tanösvény 17 állo-

máshelyén geológiai bemutatóhely és õsi kis-

mesterségek bemutatása mellett tûzrakóhely

és erdei játszótér került kialakításra. Itt meg-

ismerkedhetünk a táj morfológiájával, geoló-

giájával, növény- és állatvilágával, az erdõ

vad- és vízgazdálkodásával. A tanösvényhez

kapcsolódik egy 1800 m hosszú erdészeti be-

mutatóhely, mely erdõnevelési és fahasználati

tevékenységekrõl tájékoztat.

Olaszfalu Község Önkormányzata 
kezelésében:

Tel/Fax: 88/495-049

Eperkés-hegyi tanösvény

A geológiai szempontból is értékes tájat a

160-240 millió éves jura-kori kõzetek, a Ká-

vás-tetõ sziklatörmelékes gerince, a Malom-

völgy szurdokos, sziklás medre és a Tobán-

sziklán fellelhetõ, országos védettséget élve-

zõ medvefül kankalin miatt érdemes felke-

resni a kirándulóknak. (Gyalogtúra kb. 22

km).

Balatonkenese

Tátorján Tanösvény 

Az országos védettséget élvezõ balatonkene-

sei Tátorjános természetvédelmi területre

vezetõ tanösvény jelzése sárga „T”. Indító

táblája a Faluház elõtt található. A tanösvény

körút, ajánlott haladási irány a Soós-hegy

déli peremén vezetõ sétány. Megállóhelyei,

az információs táblák (5 db), a terület ki-

emelkedõ botanikai, történelmi és földtani

értékeit mutatják be. Az út részben összefo-

nódik a vasútállomásról induló sárga sáv jel-

zéssel, amely szintén felvezet a fokozottan

védett tátorjánokkal benépesült, pompás

balatoni kilátást nyújtó hegytetõre. (Az útvo-

nal hossza: kb. 2 km)

Kékkút

Theodora Tanösvény

A Tanösvény a Káli-medence szívében, a Ba-
laton-felvidéki Nemzeti Park védett természeti

területén épült 2004-ben. A gyalogosan be-

járható útvonal a kékkúti forrásától indul,

majd a Sásdi patak mentén a Kornyi-tó irá-

nyában halad. A tavat északi irányból meg-

kerülve a kõvágóörsi Mosóház-forrás érinté-

sével tér vissza Kékkútra. Az ide látogató

minden állomásnál információs táblák segít-

ségével tájékozódhat a terület természeti ér-

tékeirõl és hagyományos tájhasználati mó-

dozatairól, helyenként kultúrtörténeti vo-

natkozású ismeretekre is szert tehet. 
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BALATONEDERICS
Csodabogyós-barlang

A barlangban igen sok és változatos képzõd-

ményt találunk. Az egész évben induló túrák

lehetõséget biztosítanak a barlangjárás, bar-

langkutatás technikájának, gyakorlatának

elsajátítására.

Tel: 30/3066050, 30/2373759 

E-mail: tura@csodabogyos.hu

FELSÕÖRS
Forrás-hegy Geológiai Bemutatóhely

A triász tenger üledékeinek és a föld tûzhá-

nyómûködésének több százmillió éves meg-

kövült világával találkozhatnak.

Szabadon látogatható

SÜMEG
Mogyorósdomb (84. sz fõút mellett)

Az eredetileg vízszintesen egymásra rakó-

dott földtani rétegek – egy tektonikai vetõ-

dés eredményeképpen – közel függõlegesen

állnak, így az évszázmilliók történései lépés-

rõl lépésre nyomon követhetõk a felszínen.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
bemutatóhelyei

Információ: Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság

8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Tel.: 87/555-291 Fax: 87/555-261

E-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu
Honlap: www.bfnpi.hu

BALATONFÜRED Lóczy-barlang
Nyitva tartás: május 1–szeptember 30. 
10-17 h, hétfõ szünnap

MONOSZLÓ
Hegyestû – Geológiai Bemutatóhely
Látogatható: egész évben 9 h–sötétedésig

SALFÖLD Természetvédelmi Major 
Nyitva tartás: egész évben 9 órától sötétedésig 

TAPOLCA Tapolcai Tavasbarlang
Kisfaludy u. 3. Tel.: 87/412-579
Nyitva tartás: március 15–június 30. 
és szeptember 1-október 31. 10–17 h
Július 1–augusztus 31. 10–18 h
November 1–március 15. szombat: 10-16 h,
vasárnap 10-13 h, 
egyébként bejelentkezéssel.

ZIRC Arborétum 
Damjanich u. 9. Tel.: 88/414-569
Nyitva tartás: április 1–30. 
és szeptember 1–október. 31. minden nap 
9-17 h, május 1–augusztus 31. minden nap:
9–19 h
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Gyalogos túrajavaslatok

Az Országos Kék Túra 
Veszprém megyén áthaladó szakasza 

(146 km)

Tapolca – Szent György-hegy – Szigliget-

Badacsonytördemic – Badacsony (hegytetõ,

Kisfaludy-kilátó)  – Káptalantóti – Szentbék-

kálla – Balatonhenye – Nagyvázsony – Kab-

hegy – Úrkút – Városlõd – Németbánya –

Bakonybél – Kõris-hegy – Borzavár – Zirc –

Bakonynána – Jásd – Tés – Csõszpuszta

A Balaton-felvidéki Kék Túra 
útvonala 

(102,2 km )

Pét vasútállomás – Peremartoni-erdõ – Vilo-

nya – Litér – Hársas-völgy – Balatonalmádi

– Alsóörs – Csopak – Balatonfüred – Zádor-

vár – Halom-hegy, Kossuth-kilátó – Szent-

antalfa – Hegyes-tû – Kõvágóörs – Kékkút –

Salföld – Badacsonytomaj – Badacsony, ha-

jóállomás

A Közép-dunántúli Piros Túra 
Veszprém megyei szakasza 

(96,9 km)

Zirc – Porva-Csesznek vasútállomás – Vinye –

Kék-hegy – Kõris-hegy – Odvaskõ – Király-

kapu – Pápavár alja – Öreghálás – Augusztin-

tanya – Hárskút – Papod hegycsúcs – Eplény

– Alsópere – Öreg Futóné hegycsúcs – Vár-

völgy – Várpalota

Túrák a Keleti-Bakonyban

Bakonyszentkirály – Csesznek – Ördög-rét –

Dudar (jelzés: piros sáv) kb. 12 km

Vinye – Csesznek – Kõ-árok – Gézaháza –

Nagyesztergár (jelzés: zöld sáv) kb. 19 km

Bakonynána – Római-fürdõ – Jásd – Tés –

Öreg Futóné hegycsúcs – Vár-völgy – Várpa-

lota (jelzés: Bakonynána – Tés: kék sáv, Tés –

Öreg Futóné: piros négyzet, Öreg Futóné –

Várpalota: piros sáv) kb. 26 km
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Túrák az Öreg-Bakonyban

Porva – Szépalmapuszta – Száraz Gerence

völgye – Bakonybél (jelzés: sárga sáv) kb. 14 km

Farkasgyepû – Csurgó-kút – Vadászház –

Magyarpolány (jelzés: Farkasgyepû – Csurgó-
kút – vadászház: zöld sáv, vadászház – Károly-
kúti-erdõ: zöld kereszt, Károlykúti-erdõ –

Magyarpolány: sárga sáv) kb. 13 km

Zirc – Kõris-hegy, Vajda Péter-kilátó –

Bakonybél (jelzés: kék sáv) kb. 18 km

Túrák a Déli-Bakonyban

Ajka – Csinger-völgy, Bányamúzeum – az

egykori Jókai bánya – Sárcsi-kút – Padragi-

sziklák – Padragkút (jelzés: sárga sáv) kb. 14 km

Szentgál – Miklós-Pál-hegy – Márkói malom

– Csatár-hegy – Veszprém, Kittenberger Kál-

mán vadaspark (jelzés: piros sáv) kb. 18 km

Somlói túra

Somlóvásárhely – Taposó-kút – Szent Margit

kápolna – Szent Márton kápolna – Somló

várának romjai – Sédfõ-forrás – Taposó-kút

– Somlóvásárhely (jelzés: sárga sáv) kb. 13 km

Túrák a Balaton-felvidéken

Balatonfüred – Balatonszõlõs – Pécsely –

Nagyvázsony (jelzés: piros sáv) kb. 18 km

Örvényes – Pécsely – Zádorvár (jelzés: kék
romL) kb. 9 km

Nagyvázsony – Nemesleányfalu – Zánka-

Köveskál vasútállomás (nem érinti Zánka

községet!) (jelzés: zöld sáv/Kinizsi Pál turistaút)
kb. 22 km

Tapolca – Szent György-hegy – Oroszlán-

fejû-kút – Lengyel-kápolna – Szigliget (jelzés:
piros sáv) kb. 15 km

Raposka – Szent György-hegy – Kisapáti –

Gulács hegy alja – Tóti-hegy alja –  Salföld –

Ábrahámhegy (jelzés: zöld sáv; a Gulács csúcsá-
ra zöld háromszög) kb. 20 km
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Kerékpáros túrajavaslatok

Zirc – Bakonybél - Pápa (45 km)
Veszprém – Tótvázsony – Nagyvázsony –
Kõvágóörs – Salföld - Ábrahámhegy (51 km)
Révfülöp –Balatonszepezd – Zánka – Bala-
tonudvari - -Örvényes – Aszófõ - Tihany (27
km)
Balatonfüred – Csopak – Alsóörs – Balatonal-
mádi – Balatonfûzfõ – Balatonkenese – Pap-
keszi – Berhida – Pétfürdõ – Várpalota – Tés
(66 km)
Veszprém – Márkó – Bánd – Herend – Szent-
gál – Úrkút – Ajka – Magyarpolány (44 km)
Sümeg – Tapolca – Káli-medence –Nivegy-
völgy – Nagyvázsony (50 km)

Kerékpárkölcsönzõk és szervizek

BADACSONY
midiTOURIST Park u. 53.
Tel.: 87/431-028 Fax: 87/431-614 
E-mail: miditourist@miditourist.hu 

BALATONALMÁDI
Yacht Kemping (Baroch Zoltán) 
Véghelyi D. u. 12–14. 
Tel.: 70/265-1771 
Honlap: www.rentabike.hu
Bike Center szaküzlet és szerviz
Szabolcs u. 17. 
Tel.: 20/944-2736 Fax: 88/430-547

BALATONFÜRED
Bike Extrem kerékpár szaküzlet és javítás. 
Ady E. u. 20. Tel.: 30/411-3241 
E-mail: batykipeti@freemail.hu
Bringa-Bike Centrum kerékpár javítás. 
Nádor u. 37. Tel.: 87/481-077

TEMPO 21 kerékpár szaküzlet 
és kölcsönzés
Ady E. u. 54. 
Tel.: 87/480-671, 20/924-3672 
E-mail: 
kerekparkolcsonzes@kerekparkolcsonzes.hu
Honlap: www.kerekparkolcsonzes.hu

BALATONKENESE
Bike System Szaküzlet és Szerviz
Vörösmarty tér 2.

RÉVFÜLÖP
Napfény Kemping Halász u. 5. 
Tel.: 87/563-031 Fax: 87/464-309
E-mail: cnapfeny@balatontourist.hu

TAPOLCA
Roberto Kerékpárszaküzlet és Szerviz,
Ley J. u. 18. Tel.: 87/321-298
E-mail: roberto.kerekpar@vivamail.hu

TIHANY
Kalandor Kerékpárkölcsönzõ
Kossuth u. 32. Tel.: 30/393-8560
E-mail: andor_peter@freemail.hu

VESZPRÉM
Bikeland Kerékpárbolt (és szervíz) 
Õrház u. 5/1. és Dózsa Gy. u. 34/a.
Tel.: 30/856-3339, 20/912-4131
Honlap: www.bikeland.hu
Farády Kerékpár Szaküzlet (és szerviz) 
Pipacs u. 23. Tel: 88/328-379, 20/418-2626
Honlap: www.faradykerekpar.hu
Kuszi Kerékpár Szaküzlet
(szerviz és kölcsönzõ) 
Szegfû u. 11. Tel: 88/400-600
Honlap: www.kuszikerekpar.hu
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HAJÓZÁSI VÁLLALKOZÁSOK

BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.
8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
Tel.: 84/312-144, Tel/fax: 84/310-050, 
Fax: 84/312-907
E-mail: forgalmi@balatonihajozas.hu  
Honlap: www.balatonihajozas.hu
Menetrend szerinti hajó- és kompjáratok, sé-
tahajók, disco hajók, gyerekhajók kikötõi
szolgáltatások, hajóbérlés, garantált progra-
mok, üdülési ajánlatok.
Üdülési csekket (komp kivételével) elfogad-
nak!
Vitorlás kikötõk a Balaton északi partján: 
Balatonkenese, Balatonalmádi, Alsóörs, Cso-
pak, Balatonfüred, Tihany, Fövenyes, Bala-
tonakali, Zánka, Révfülöp, Badacsony, Szigli-
get.

ALSÓÖRS
„DINGI” Vitorláskölcsönzõ 
Móló
Tel.: 20/964-1562  
E-mail: vitorlazas@gyorffy3.hu
Honlap: www.gyorffy3.hu
Engedély nélkül vezethetõ vitorlások (kalóz,
Katamarán 470, 420) ingyenes bevezetõ ok-
tatással. Fél- vagy egész napos vezetett túra
25 lábas hajóval, a hajó esetleg több napra is
bérelhetõ vezetõ nélkül.

BALATONALMÁDI
Marathon Yacht Club
Véghelyi D.u.1. Tel.: 70/383-6770
E-mail: iroda@marathon.hu, 
Honlap: www.marathon.hu
Vitorlás bérlés vezetõvel, vezetõ nélkül, ka-
jak-kenu és horgászcsónak kölcsönzés, gyer-
mektáborok vitorlás oktatással német nyel-
ven is.

BALATONKENESE
Balatonfõi Yacht Club Fõnix tér 3.
Tel.: 70/380-1663, 70/380-1676
E-mail: info@bfyc.hu, Honlap: www.bfyc.hu
Hajókölcsönzés (vitorlások, elektromos kis-
hajók), vitorlásoktatás, gyerektábor
Kenese Marina-Port Vitorláskikötõ 
Kikötõ u. 2–4. Tel./fax: 88/481-453
E-mail: kikoto@yacht.hu 
Honlap: www.yacht.hu
Kikötõhely bérlés, vitorlásoktatás.
Kovi Sporthajós Iskola 
Balatonakarattya, Hosszúvitorla u. 18.
Tel.: 88/481-561, 20/924-5075, 
Fax: 88/482-882
E-mail: info@kovys.hu, Honlap: www.kovys.hu
Hajóbérlés, vitorlásoktatás, gyerektábor.

BALATONFÜRED 
Vega Yachtsport Kft.
Tihanyi mûút 1. 
Tel.: 20/9350-198
E-mail: vegayacht@vegayacht.hu
Honlap: www.vegayacht.hu
Hajókölcsönzés, vitorlás oktatás, gyermektá-
borok, hajóépítés.
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Nautika Hajózási Kft.
Csók u. 1/A Tel./fax: 87/343-755  
mobil.: 20/9239-322 
E-mail: nautika@nautika.hu
Honlap: www.nautika.hu
Vitorlás hajóbérlés (30 és 45 személyes), sé-
tahajózás, programszervezés.
Vanyolai Hajózási Kft.
Óvoda u. 20/2.
Tel.: 30/946-0083 Fax: 87/482-382 
E-mail: info@vanyolai.hu
Honlap: www.vanyolai.hu
Sétahajóprogramok, rendezvények, pince-
programok, vitorlázás, éttermi szolgáltatá-
sok, esküvõk, fogadások, csapatépítõ trénin-
gek szervezése, lebonyolítása. Üdülési csekk
és Hungary Card elfogadóhely.

USZODÁK, FÜRDÕK

AJKA 
Fedett Uszoda és Strand, Városliget 
Tel.: 88/211-330
Nyitva tartás: uszoda egész évben, a strand
nyáron. Az uszodában büfé és szauna, a
strandon élményfürdõ mûködik.

BALATONFÜRED
Annagora Aquapark, Fürdõ u. 35.
Tel: 87/581-430, Fax: 87/581-432
E-mail: info@annagora.com
Nyitva tartás: május.1–augusztus 31. naponta
9–19 h. Az Aquaparkban sokféle kül- és bel-
téri csúszda, hullámmedence (külön a gyere-
keknek is), gyermekmedence, élménymeden-
ce, õrült folyó, éttermek, kávézók, színpad,
wellness centrum (szaunák, gõzfürdõ, jégbar-
lang, tepidárium, jacuzzi) nagy füves park,
nyugágyak találhatók.

BALATONFÛZFÕ
Balaton Uszoda
Uszoda u. 1.
Tel.: 88/598-250, Fax: 88/597-251
E-mail: info@balatonuszoda.hu
Honlap: www.balatonuszoda.hu
Nyitva tartás: egész évben, naponta 06–21
óra között
Az uszodában 8 pályás, 50 méteres, feszített
víztükrû versenymedence, 32ºC-os kisme-
dence, szauna, masszázs, szolárium és pedi-
kûr vehetõ igénybe.

PÁPA 
Pápai Gyógy- és Termálfürdõ 
Várkert u. 5.
Tel.: 89/512-600 Fax: 89/512-601
E-mail: info@varkertfurdo.hu
Honlap: www.varkertfurdo.hu
Nyitva tartás: uszoda 6–22 h, strand 9–20 h
termálfürdõ 9–21 h
A fürdõ területén 36 fokos ülõ- és 34 fokos
élmény- és ülõmedence, gyermekpancsoló,
csúszda, 25 méteres, 6 pályás feszített tükrû
úszómedence, szauna, fitness terem, szép-
ségszalon, szolárium, gyógyászati részleg,
fallabda pálya, étterem található.

TAPOLCA
Termál Strand
Strand u.
Nyitva tartás: csak szezonban, minden nap
A 38 fokos termálvíz mozgásszervi betegsé-
gekre ajánlott.
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A horgászathoz szükséges okmányok

– Útlevél, ill. személyi igazolvány
– Állami horgászjegy – egész évre érvényes,
az ország minden területén ezzel az enge-
déllyel lehet területi jegyet vásárolni. A jegy
beszerezhetõ a Horgászszövetségnél, hor-
gászegyesületeknél, horgászboltokban. Kül-
földi állampolgárnak hazai horgászigazolvá-
nyával kell igazolnia horgászatra jogosított-
ságát.
– Területi horgászjegy – az adott horgászterü-
leten érvényes díjszabás szerint változó (na-
pi, hétvégi, heti, 10 napos, havi, éves stb.)
idõtartamra váltható.

Az egyéb elõírásokról, tilalmi idõszakokról
további részletes felvilágosítást ad a 

Bakony-Balaton Horgászszövetség
(8200 Veszprém, Muskátli u. 6. 
Tel./fax: 88/325-804, 20/991-6842 

valamint a 

Balatoni Halászati Rt. 
(8600 Siófok, Horgony u. 1. 
Tel: 84/519630)
Utóbbi honlapján (www.balatonihalaszat.hu)
megtalálható a horgászengedélyek és hor-
gászjegyek ára.

Fontosabb megyei horgászhelyek és az ott fog-
ható halak:

Balaton – keszegfélék, ezüstkárász, sügér,
ponty, fogassüllõ, balin, angolna, harcsa,
garda és kõsüllõ
Bakonyszûcsi Horgásztó (Bakonyszûcs ) 
– ponty, amúr, csuka, süllõ, keszegfélék 
Bakonyszûcsi Sport HE. (Tel: 70/948-0303 ) 
Dolomit Bánya-tó (Veszprém külterület)
– keszeg, kárász, ponty, süllõ, csuka, amúr 
Kádártai Sporthorgász Egyesület
(Tel: 88/458-040, 30/374-0151) 
Farkasgyepüi Pisztrángos tó
– ponty, amúr, süllõ, csuka, busa, ezüstkárász 
Pisztrángos-tavi Sport HE.
(Tel: 89/350145; 30/276-7412 )
Fenyves-tó – Bántapuszta (Várpalota) 
csuka, fogassüllõ, kárász, ponty
Bierling István (Tel: 20/910-8344) Honlap: 
www.fenyvesto.fw.hu Hajmáspusztai halastó
– ponty, amur, kárász, keszeg, dévér, csuka 
„Hajmáspuszta” HE
(Matyók László Tel: 88/464-198) Halimbai 
Nagy-tó
– ponty, kárász, csuka, harcsa, tokhal 
Somogyi Judit
(Tel: 30/946-1685) Halimbai Kis-tó – 
ponty, csuka, amúr, ke-szegfélék, 
ezüstkárász
8452 Halimba, Ady E. út 25.
Camping-tavi HE.
Schall Béla, Tel: 30/6006-543
Napijegyet májustól adnak ki. 
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Herendi Bányatavak (I. II. III.)
(Herend külterület) – ponty, amur, csuka, ke-
szegfélék
Porcelángyári HE 
(Tel: 88/261-353, 30/372-9599) 
Napijegy csak a nyári hónapokban kapható!
Húsos-tó Pápa-Borsosgyõr – ponty, süllõ,
csuka, compó,  arany –ezüstkárász )
Pápai Húsos HE, (Tel: 70/523-3059 )
Lõrintepusztai halastó (Ajkától 3 km
Kolontár felé) – ponty, süllõ, amur és harcsa
Lörintei-tavi Horgász Egyesület, 
Kaufmann Gábor, Tel: 30/491-8331
E-mail: kaufmanng@oai.hu 
Honlap: www.lorinte.hu
Malom Horgásztó
Pápa, Papírosmalom Pf. 484
Tel: 30/331-1562
E-mail: tofogado@t-email.hu 
Nagybivalyos tórendszer (Várpalota)
– ponty, keszeg, kárászok, amur, csuka, süllõ
Tel: 20/235-3837
E-mail: info@nagybivalyos.hu
Honlap: www.nagybivalyos.hu
Nagyteveli víztározó (Pápától 10 km)
– ponty, amur, süllõ, csuka, keszegfélék 
és ezüstkárász
Pápa és Vidéke HE (Tel: 30/335-6647)
Pápa-Borsosgyõri Strandi horgásztó
– ponty, afrikai harcsa, fogassüllõ, kárász,
csuka
Karvas Gábor (Tel:30/378-6062)
Pápa Téglagyári Agyaggödör 
– ponty, kárász, csuka, süllõ, amur, keszeg,
compo, balin
Elekthermax Horgász Egyesület 
(Tel: 20/543-8945)

Sümeg melletti halastavak 
– ponty, kárász, keszeg, csuka, amur, fogas
Holczer Ferenc (Tel: 30/403-6230) 
Látogatható: május-szeptember között szom-
bat–vasárnap és ünnepnap 7–19 h között.
Szarvas-tó (Zirc-Akli) – amur, csuka, ponty,
keszeg, süllõ, kárász
Zirci Sporthorgász Egyesület,
Zirc, Petõfi u. 14. Tel: 88/415-169
Széki (Devecseri) Tározó (Ajka-Devecser
között) – ponty, kárász, csuka, süllõ, harcsa
Széki-tavi Horgász Egyesület
Ajka Vörösmarty u. 6.
Tel: 20/329-3311, www.szekito.hu
Szélmezõi Bányató (Mezõlak külterület)–
compo, csuka és ponty amur, keszeg, kárász,
süllõ
Mezõlaki HE (Tel: 20/916-1087) 
Tihanyi Belsõ-tó – ponty, harcsa, süllõ, an-
golna, balin, kárász, keszeg és csuka
Tihanyi Belsõ-tó Környezet- és Természetvé-
delmi Horgászati Kht. 
Pálfi József (Tel:20/465-5289) 
E-mail: dizsi@tres.blki.hu
Honlap: www.tihanyibelsoto.hu
Zirci Mayer-tó – ponty, amur, busa, kárász,
keszeg
Mayer János (Tel: 30/993-8651)

A horgászat alatt fogott halak közül számos
méretkorlátozás alá esik, ezek megtartása
darabszámmal is korlátozott. Naponta maxi-
mum 5, de fajtánként csak három darab
tartható meg. 
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BALATONALMÁDI
Szentesi Farm
Kõvirág u. 7/a
Tel: 88/439-047
e-mail: bvlovasegyesulet@vnet.hu

BALATONKENESE
Puszta Csárda és Lovasudvar
Bajcsy-Zsilinszky u. 47.
Tel.: 30/517-1958, 30/225-3174
Túralovaglás, kocsikáztatás, lovaglásoktatás
kezdõk és haladók részére

BALATONSZÕLÕS
Póni Lovasudvar
Fõ u. 92/c
Tel.: 87/342-127, 20/387-1220
Lovas oktatás, tereplovaglás, sétakocsikázás.

GYULAKESZI
Gyula Vezér Lovasbirodalma  Lovasudvar
Tel.: 87/709-701, 20/931-7446
E-mail: gyulavezer@vazsonykom.hu
Honlap: www.gyulavezer.hu
Lovas oktatás, tereplovaglás, lovasbemutató,
haditorna bemutató, egyhetes túralovaglás,
lovaskocsis bortúra

KÕVÁGÓÖRS
Káli Ranch
Kossuth u.45.
Tel.: 20/987-0910
E-mail: ittmaradtam@freemail.hu
Lovas hintózás, túralovaglás, lovas oktatás,
tereplovaglás

NEMESVÁMOS
Sándor Huszárok Lovas Klub
Huszárok u.1.
Tel.: 20/7720-909
Lovas oktatás, tereplovaglás, csillag- és hetes
túrák, vadászlovaglás, gyermek lovas tábor.
A bázison Huszár Galéria mûködik.

NEMESVITA
Equital Lovasudvar
Tel.: 30/659-3904
E-mail: equital@vazsonykom.hu
Honlap: www.equital.hu
Tereplovaglás, kilovagolás piknikkel, lovas-
oktatás, 3 napos túra, 5 napos túra, vadász-
lovaglás, hintózás, bértartás.
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PÉCSELY
Csikós Lovas Udvar
Klára-puszta
Tel.: 87/445-308
E-mail: info@csikos-lovasudvar.hu  
Honlap: www.csikos-lovasudvar.hu
Lovasbemutató a „puszta ötössel”, lovas ok-
tatás, tereplovaglás, napi és csillagtúrák, va-
dászlovaglás, kocsikázás, hintózás.

SALFÖLD
Salföld Természetvédelmi Major
Tel.: 87/702-857, 30/939-0770
E-mail: mrazcs@freemail.hu 
Honlap: www.kali.hu/salfoldmajor
Lovas oktatás, tereplovaglás, póni lovagolta-
tás, lovas szánkózás, hintózás, iskolás cso-
portoknak kocsikázás, csikósbemutató.

SÜMEG
Capári Lovarda
Vároldal u. 5.
Tel.: 87/550-087 Fax: 87/550-088  
E-mail: varistallo@lovasiskola.axelero.net
Honlap: www.sumeg.hu/capari
A sümegi vár alatt található az ország egyik
legszebb barokk istállója, ahol a lovassport
szinte minden ága megtalálható. A Váristál-
lóban megtekinthetõ a Radetzky Huszár-
egyesület kiállítása. 
Látogatása ingyenes!

TAPOLCA-DISZEL
Villám Lovas Panzió
Tel.: 87/413-943
Mobil: 20/928-2504 
E-mail: villam48@axelero.hu
Lovas oktatás, tereplovaglás, futószáras ka-
rámlovaglás, lovas túra, solymászat. Egyéb:
zárt parkoló, masszõr, gyermekfelügyelet.

SZENTBÉKÁLLA
Káli Polo Club
Tel.: 30/977-1188
E-mail: lovas-polo@fw.hu
Pólóiskola, tereplovaglás, egyéni és csopor-
tos edzés.
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Veszprém megye Magyarország egyik leg-
jobb vadászati adottságokkal rendelkezõ tér-
sége, vadászterülete 468 000 ha., ahol vala-
mennyi nagy- és apróvadfaj megtalálható.
Különösen kiemelkedõ értéket képvisel a
gímszarvas- és vaddisznó állomány, amely
mennyiségileg és minõségileg Európa hírû-
vé vált. Megyénk erdõsûrûsége 30% felett
van, és ezt különösen fontos hangsúlyozni,
hiszen az erõteljesen erdõsült Bakony bizto-
sítja a vadállománynak a búvóhelyet és a vál-
tozatos élõhelyet. 
Megyénkben 4 vadgazdálkodási tájegységet
különítünk el.

Magas-bakonyi tájegység (kb. 160 ezer ha)
Zömében nagy értékû tölgyes-bükkös és
fenyves erdõvel borított vadászterületek, sok
zárt fiatalossal, melyek az igen fontos vadrej-
tõ sûrûket biztosítják. A tájegységen belül
magas szintû vadgazdálkodás folyik. Kivétel
nélkül valamennyi nagyvadfaj (gímszarvas,
vaddisznó, õz, muflon és dámvad) megtalál-
ható a területen. 

Bakonyalja tájegység (kb. 150 000 ha) 
A tájegység a Kabhegyi vadászparadicsomot
és a tõle D-re terjedõ térséget öleli fel. Itt is
valamennyi nagyvadfaj elõfordul, de több
vadászterületen fácánvadászatot is  lehet tar-
tani. Az erdõtömbök között sok mezõgazda-
sági terület található, ezért a vad itt jobban
tartja a helyét, nem olyan erõteljes a vándor-
lás, mint a Magas-Bakonyban. 

Balaton-felvidéki tájegység (kb. 80 000 ha)
A Balaton-felvidéken zömében karszt bokor-
erdõket találunk. Fõ nagyvadja a vaddisznó,
megyénkben eddig a legnagyobb vadkanok
ezen a vidéken kerültek terítékre, de a szar-
vas és az õz is megtalálható. Júliusban pár-
záskor lõhetõ az õzbak, ezzel egy idõben a
vaddisznózás jó kiegészítõ szórakozást nyújt.
Augusztus közepétõl a Balaton partján már
vízivadazni is lehet. Szeptemberben lehetõ-
ség van szarvasbika és szarvas tarvad elejté-
sére is. 

Kisalföldi tájegység (kb. 80 000 ha)
Veszprém megye legszínesebb, és vadban
legértékesebb vadászterületeit ez a vidék
foglalja magába. Ligetes, patakos erdõk és
kiválóan termõ mezõgazdasági területek
váltakoznak a vadban gazdag tájon. Különö-
sen értékes a szarvas- és õzállomány, nem
ritka a 10–11 kg-os szarvasagancs, és a
400–500 grammos õzagancs. 

Megyénkben elõforduló vadfajok 

Gímszarvas (Cervus elaphus), vaddisznó
(Sus scrofa), õz (Capreolus c. capreolus),
muflon (Ovis ammon musimon) dámvad
(Cervus dama dama), apróvadak (fácán, me-
zei nyúl, vízi vad és szalonka)

Külföldiek bérvadásztatását csak vadászat-
szervezõ irodákon keresztül lehet bonyolítani.
Az egyes vadfajok vadászata évente változó
idõpontokban engedélyezett.
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Vadászatszervezõ irodák és vadászházak

Bakonyerdõ Zrt. 
Vadászati Osztály
8500 Pápa, Jókai u. 46. 
Tel.: 89/513-133
Fax: 89/513-167
E-mail: info@bakonyerdo.hu

Vadászházak:
Ugodi Erdészet – Huszárokelõpuszta
Tel.: 89/573-550
Fax: 89/353-300

Bakonyszentlászlói Erdészet – Hódosér
Tel.: 88/595-740
Fax: 89/585-740

Farkasgyepûi Erdészet – Németbánya
Tel.: 89/584-500
Fax: 89/358-123

Devecseri Erdészet – Sárosfõ
Tel.: 88/512-500
Fax: 88/512-512

Bakonybéli Erdészet – Somhegy
Tel.: 88/595-100
Fax: 88/461-012

SEVAKO Kft. Vadászatszervezõ Iroda
8500 Pápa, Rákóczi u. 22.
Tel.: 89/312-061 
Tel./fax: 89/313-578 
Fax: 89/312-810
E.mail: info@sevako.hu 
Honlap: www.sevako.hu

HM VERGA Veszprémi Erdõgazdaság Zrt.
Vadászatszervezõ Iroda
8200 Veszprém, Jutasi u. 10. Pf. 54.
Tel.: 88/591-510
Fax: 88/591-549, 
E-mail: info@verga.hu
Honlap:www.verga.hu

Vadászház:
Alsóperei Park Szálló
Tel: 30/4910-900, 30/4912-310
Fax: 30/9265-355
E-mail: alsopere@verga.hu
Honlap: www.alsopere.hu
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Sétarepülés
Balatonakali 71-es fõúton az 55 km-es szel-
vénynél (Weiss Tamás Tel.: 30/957-0671)
Balatonederics 71-es fõút mellett (BognAIR
Kft. Tel.: 30/916-3966)
Veszprém – Szentkirályszabadja BE-SZI Top
Légiszolgáltató Kft. (Tel: 20/938-3658,
20/932-7304) sétarepülés, ejtõernyõs ugrás,
sárkányrepülés, ballonrepülés

Paintball 
Balatonfüredi játék helyszín. Információ, je-
lentkezés: 30/509-7827

Vízisí
Balatonfüred, Füred Kemping (Somogyi Béla)
Tel.: 20/352-2650, 87/343-823
Nyitva: júniustól naponta 8-20 óráig. 
Jegyek a kemping bejáratánál is válthatók.

…balatoni bob…
8175 Balatonfûzfõ, Uszoda u. 2.
Tel.: 88/ 586-170
E-mail: bob@balatonibob.hu
33 db bob, 800 méteres pályahossz, 39 m
szintkülönbség, 15 méter alagút.
Nyitva egész évben 10 órától sötétedésig.

Serpa kalandpark
8175 Balatonfûzfõ, Uszoda u. 2. 
Tel./fax: 88/409-777
Polgár István 20/373-7321, 
Szelestey Polgár Attila 20/915-9117
Honlap: www.serpakalandpark.hu
Mászó fal, íjász pálya, drótkötélpálya, kaland
ösvény

Eplényi sípálya
Üzemeltetõ: Nordica Skiarena Eplény, 
8413 Eplény, Sípálya Tel: 88/453-244

Információ: www.skiarena.hu
Nyitva tartás: minden nap, amikor síelhetõ
9–21 h. 5 pálya, mindegyik hóágyúzható, 2
tányéros és 1 modern, csákányos felvonó
1-es pálya: 970 m, 176 m szintkülönbség, pi-

ros fokozat, világítással
2-es pálya 1050 m, 176 m szintkülönbség,

kék fokozat, világítással 
3-as pálya: 830 m, 180 m szintkülönbség, pi-

ros fokozat, nincs világítás
4-es pálya: 800 m , 180 m szintkülönbség, fe-

kete pálya, nincs világítás
5-ös pálya: 920 m, 180 m szintkülönbség, fe-

kete pálya, nincs világítás
Síház: síszerviz, síkölcsönzõ, síoktatás, szál-
lás, Holle anyó kocsmája

Golf
Club Szarvaskút
8420 Zirc-Szarvaskút
Tel.: 88/573-310, 30/466-8995
Fax: 88/573-311
e-mail: info@clubszarvaskut.hu
honlap: www.clubszarvaskut.hu
4 hektáron speciális range tee, 9 állásos fe-
dett elütõ, 500 m2-es putting green, 400 m2-
es pitching green (oktatás is)

Royal Balaton Golf & Yacht Club
8242 Balatonudvari, Vászolyi utca
Tel.: 87/549-200
Fax: 87/449-024
E-mail: royal@balatongolf.hu
Honlap: www.balatongolf.hu

Nordic Walking
Magyar Nordic Walking Akadémia 
8174 Balatonkenese, Hajnal u. 2.
Tel.: 88/482-305, 30/467-4035, 
30/513-7647
e-mail: eurobics@vnet.hu
www.nordicwalking-galako.hu
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BALATONEDERICS
Afrika Múzeum és Állatkert
8312 Balatonederics, Kültelek u. 11. 
(71. sz. fõút)
Tel: 87/466-105
Nyitva tartás: 
május 1–szeptember 1. 9–18 h
szeptember 1–október 31. 9–17 h

A múzeum Dr. Nagy Endre, neves Afrika-
kutató és vadász néprajzi gyûjteményét, tró-
feáit õrzi.
A természetes környezetben fekvõ állatkert-
ben hazánk jellegzetes állatai mellett megta-
lálható az afrikai élõvilág számtalan faja,
többek között a teve és a zebra is. 

VESZPRÉM
Kittenberger Kálmán 
Növény- és Vadaspark
8200 Veszprém, Kittenberger K. u. 15.
Tel.: 88/566-140 Fax: 88/327-002
E-mail: veszpzoo@veszpzoo.hu
Honlap: www.zoo.hu/veszprem
Nyitva tartás: május 1–szeptember 30. kö-
zött naponta 9–18 h, az év többi napján 9 h-
napnyugtáig. 

A festõi Fejes-völgyben elterülõ állatkertben
megtekinthetõ többek között Sri Lanka-i
párduc, kardszarvú antilop, impala és dro-
medár, melyek Magyarországon csak itt ta-
lálhatók.
Csoportok számára – elõzetes egyeztetéssel
– idegenvezetést, állatbemutatókat, pónilo-
vaglást és kocsikázást szerveznek.
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