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Kedves 
Vendégünk!
Úgy mesélik, hogy amikor a vulkánok elszunnyadtak és elült a nehéz levegô, a Teremtô rácso-
dálkozott alkotása szépségére. Hogy a hegyek is megcsodálhassák magukat, lábuk elé óriási tük-
röt állított, majd kérésével a Naphoz fordult: vízen tükrözôdô, szerelmes sugaraival melengesse 

szívüket örökkön-örökké.

a szoborszerű hegyek, a ráncaikban ringatózó hullámok és a hátukon táncoló fények 
ámulatba ejtették az embert is, aki e páratlan szépség láttán, levetkőzve minden kis-
hitűségét, alkotásba kezdett. nehéz munkával szőlőt telepített, hogy majd gyönyörű 
borokkal a poharában újra és újra rácsodálkozhasson a mindennapok szépségére.

mert a  Badacsony régió szelleme, a hegyek, a víz, a napfény és a bor által árasztott 
megkapó érzés rabságba ejt. nem csoda hát, hogy mindazok, akik egyszer is meghal-
lották az égre törő bazaltoszlop, a harangozó-bérc hangját, édes rabságba estek. 
a tó lágy vize, a tanuhegyek lankái, a zamatos borok, a csodálatos kilátás, a tiszta  
levegő már mind lenyűgöztek bennünket. Bízunk benne, hogy most Önök következ-
nek! kívánjuk, hogy érintse meg Önöket is a hely szelleme, az emberek barátsága, 
vendégszeretete! 
keljenek útra akár gyalogosan, kerékpárral vagy autóval, ismerjék meg a vidéket, 
kalandra hívja Önöket a Badacsony régió!

               Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület -Tourinform Iroda 
h-8261 Badacsony, Park u. 14.
tel.: +36-87/531-013
fax: +36-87/531-013
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu 
Web: www.badacsony.com
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Badacsonytomaj, 
Badacsonyörs, 
Badacsony
Noha kistestvéreivel együtt édes álomba szenderült, hatalmas 
termetével, karakteres, csonka kúp fejfedôjével még ma is egykor 
volt tüzes hatalmát hirdeti. Mágnesként vonzza a szemet. 
Megérkezni és visszatérni hozzá öröm. Távozni tôle bánat.

az idők kezdetén még aktív tűzhányó hegy nevével egybe-
forrt, ezeréves településeket együttesen Badacsonyként 
emlegetik. e név sok mindent jelent. Badacsonyt sokan 
úgy ismerik, mint a Balaton-part egyik legfontosabb, 
legforgalmasabb üdülőhelyét. három településrészből áll: 
Badacsonytomaj, Badacsonyörs és Badacsony. mások-
nak a név egy 438 méter magas vulkanikus hegyet jelent, 
amely csodálatos túraútvonalakat kínál az év minden 
időszakában. Versekben maradt ránk a híres költő, 
kisfaludy sándor és szegedy róza romantikus szerelme, 
amely kétszáz évvel ezelőtt kezdődött egy badacsonyi 
szüreten. a szerelmek és a szüretek itt azóta is minden 
évben megismétlődnek! Utcát, forrást, kilátót neveztek el a 
költőről; rózáról a hegyen található, szív alakú bazalttömb, 
a rózsakő kapta nevét. 
a szerelmes asszony présháza ma múzeumként őrzi 
hajdani tulajdonosainak emlékét. Itt élt egry józsef is, a 

„Balaton festője”, akinek egykori bada-
csonyi lakóházában emlékmúzeumot 

alakítottak ki: alkotásaiból, tárgyai-
ból láthatunk itt válogatást.  

a tájházban néprajzi, helytörténeti kiállítás idézi a múltat. 
Badacsonytomajon érdemes megtekinteni a háromhajós, 
kéttornyú bazalttemplomot, amelynek csak franciaor-
szágban akad párja. Badacsony szakrális gazdagságát 
jelzi, hogy a hegy öt kápolnával is büszkélkedhet.
Badacsonynak szelleme van! ha megállnak egy pillanat-
ra, és csendben figyelnek, hallhatják az egykor itt vonuló 
vad kelta hordák zaját, a békés avarok mindennapjainak 
hangjait, a római szekerek zörgését. Valóban, ahogy az 
“erre inni kell!” című könyvben írják a szerzők: “mert 
emberek jönnek-mennek a hegyen, életek életek után, a 
szellem azonban érintetlen marad. megejtően szép, fen-
séges, adakozó, kifoszthatatlan és eltékozolhatatlan.”

Badacsonytomaj Város Önkormányzata
h-8258 Badacsonytomaj, fő út 14.
tel.: +36-87/571-270 fax: +36-87/471-289
e-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu
web: www.badacsonytomaj.hu

Badacsonytördemic, 
Badacsonylábdihegy
Badacsonytördemic, a Badacsony-hegy északi lábánál és lejtôjén 
elhelyezkedô barátságos, tiszta levegôjû, nyugodt pihenést nyújtó 
község. A föléje tornyosuló hegy kitûnô kiránduló és túrázó hely.

a település karnyújtásnyira van a nyüzsgő Balatontól, de 
itt csend, kikapcsolódás és hamisítatlan falusi környezet 
vár az idelátogató vendégekre. különleges geológiai, bota-
nikai és zoológiai értékei, valamint egyedülállóan szép táji 
adottságai (bazaltorgonák, kőomlások stb.) miatt a Bala-
ton-felvidéki nemzeti Park része. kedvező éghajlata miatt 
sok mediterrán vidékre jellemző növény megtalálható itt.
a település fő látványossága a hegy. szinte minden turista 
elzarándokol a Bujdosók lépcsőjéhez, mely 464 lépcsőfok-
ból áll, és felvezet a tördemici-kilátóhelyhez.
Badacsonytördemicen található az 1905-ben emelt római 
katolikus szent mihály-templom, a régi iskola udvarán álló 
trianon emlékmű, a különleges szőlőprés-gyűjtemény és a 
bazaltbányászatot idéző emlékhely.

a közigazgatásilag Badacsonytördemichez tartozó Bada-
csonylábdihegy zegzugos utcáival egyrészt a Balaton felé 
igyekszik, másrészt a szőlők és ódon borospincék között a 
hegyre kapaszkodik. a turisták számára gyönyörű kilátás 
nyílik a számtalan magánszállás és panzió teraszáról. 

Vadregényes hegyi útjai kiváló lehetőséget nyújtanak az 
egyszerű sétához, de a keményebb turistaútvonalak szá-
mos megpróbáltatásnak teszik ki a bátor vállalkozókat.

mindkét településen keresztülvezet a római út, amely már 
az ókorban is fontos kereskedelmi és szállítási útvonal 
volt. napjainkban az utat pincék szegélyezik, ahová be-
térhet a vendég megkóstolni a méltán híres boros gazdák 
finom nedűit. ez az út egyben a balatoni kerékpárút része 
is, melyen át Badacsonyba lehet eljutni.

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
h-8263 Badacsonytördemic, hősök útja 12.
tel.: +36-87/433-036 fax: +36-87/433-832 
e-mail: btigazgatas@widenet.hu 
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 Ábrahámhegy
A Bökk-hegyen emelt Szépkilátótól megcsodálható a domborzat 
esszenciája: csodás kilátás nyílik a révfülöpi hegy hullámos 
gerincére, a boglári és fonyódi hegyek vulkáni maradványaira,  
a Badacsony tájat uraló tömbjére, a Gulács- és a Tóti-hegy 
kúpjaira. Mindezek – a Káli-medencével együtt – szinte 
sétatávolságra vannak.

a község nyugati határánál található a Bagolykő-róka- 
szikla, melyet a szél és a csapadék preparált impozáns 
sziklaképződménnyé. a Badacsonyörssel határos kápol-
na-dombon, hívogató kilátóhelyen áll az 1757-ben épült 
szent Iván-kápolna. a téglasisakos templom szomszéd-
ságában egy 1850-ben állított kőkereszt, mellette temető 
található. a község főutcáján, a Patak utcában látható a 
település összefogásával 20 éve emelt katolikus szent 
lászló-templom és kálvária. a település keleti részén 
szőlővel övezve magaslik az 1614-ben épült fülöp ja-
kab-templom, melyet déli részén román stílusú ablakok 
ékesítenek.
Végighaladva a Patak, majd a szent István-völgyi utcán, 
borókás fogad, mely utat nyit a salföldi kőtengerhez és 
a káli-medencéhez. Innen már csak pár perc a pálos ko-
lostor romja, mely a XII. században épült a kisőrsi-hegy 
északi oldalát borító erdő völgyében. szomszédjában, 
salföldön található a Balaton- felvidéki nemzeti Park 

őshonos állatait bemutató termé-
szetvédelmi major, ábrahámhegy 

határában, a Bagolykő-rókaszikla 

lábánál pedig a különleges növényvilágot bemutató, 
családi alapítású folly arborétum. az ábrahámhegyet 
hajdan kettéosztó Burnót-patak, a káli-medence kapujá-
ban, a malom-völgyben éri el a falut, és torkollik a strand 
szomszédságában a Balatonba.

Ábrahámhegy Önkormányzata
h-8256 ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 
tel.: +36-87/471-506 fax: +36-87/571-110
e-mail: hivatal@abrahamhegy.hu 
web: www.abrahamhegy.hu 

Szigliget
A Badacsony közvetlen nyugati szomszédságában elterülô község 
a Balaton magasabb vízállása idején sziget volt. Területe ma 
is félszigetként nyúlik a tóba. Kevés hely van Magyarországon, 
melyet a természet ennyi szépséggel ajándékozott meg.

kialudt vulkánok kúpjai, fügét érlelő klíma, zamatos 
borokat termő domboldalak, hűs erdők, virágos rétek, 
susogó nádasok, hullámzó Balaton. ez szigliget: a Bala-
ton gyöngyszeme, ahol örök barátságot kötött a vidék 
romantikája a múlt emlékeivel. szigligetet nem csak a 
természeti adottságai teszik vonzóvá, hanem az épí-
tett környezete, műemlékei is. a településen közel száz 
műemlék vagy helyi védelem alatt álló épület található. 
szigliget utcáit járva egy időutazáson vehetnek részt. ró-
karántó, királyné szoknyája, kamonkő, soponya. csodás 
nevek ezek, telistele derűvel, bájjal, egyszerű szépséggel!
szigliget a régi nevekkel, a gondosan megőrzött és kar-
bantartott értékekkel és a félszigetet átjáró szellemiség-
gel öröklétre érdemes. látnivalóból szinte kifogyhatatlan: 
az első, ami a szemünk elé tárul, a 239 méter magas 
Várhegy, az egykori középkori várral. 
a Várhegy szikláira épült középkori váron kívül itt találha-
tó még egy árpád kori templomrom, az esterházy kastély 
a maga 12 hektáros parkjával, vagy a település másik 
várának (az óvárnak) az alapjai. az ófalu zegzugos utcái 
mentén találhatóak a 18-19. században épült nádfedeles 
parasztházak és a térség egyik legrégebbi borospincéje.
szigligeten nem halad keresztül sem főút, sem vasút, en-

nek köszönheti, hogy a „nyugalom szigetének” is nevezik. 
dombok és völgyek váltakozása teszi különlegessé. a 
dombok oldalán elterülő szőlőtáblák és erdősávak jellem-
zik a tájat. a dombtetőkről elénk tárul a Balaton látványa. 
a Balatont szegélyező nádasoknak, a települést övező 
réteknek és az erdőterületeknek sokrétű az élővilága.  
Itt a természet és az ember ritkán tapasztalható  
harmóniában él.

Szigliget Község Önkormányzata
h-8264 szigliget kossuth utca 54.
tel.: +36-87/461-355 fax: +36-87/561-019
e-mail: onkszigliget@t-online.hu
web: www.szigliget.hu
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balaton

A Badacsony Régióban Badacsonyban, Badacsonytomajon, 
Badacsonylábdihegyen, Szigligeten és Ábrahámhegyen van 
lehetôség strandolásra.

  
a Balaton vízének minősége kiváló, simogatóan bár-
sonyos, sekély vize, ho mokos partja, játszóterei vidám 
perceket ígérnek kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

BadacSony- 
BadacSonytomaj  
StRandinfó
mindkét strandról gyönyörű panoráma nyílik a Bada-
csony-hegyre, a Balatonra illetve a déli parton fekvő
fonyódra. családbarát környezet és szolgáltatások gaz-
dag választéka várja a látogatókat.
a szépen parkosított zöldterület és az aktív pihenést
választók számára kialakított sportpályák  valamint a 
lidós partszakasz minden igényt kielégítenek. a vendégek 
animátorok által szervezett sport- és gyerekprogramo-
kon is részt vehetnek.

Nyitva tartás: 
Badacsony: május közepétől szeptember közepéig  
9:00-19:00 óráig fizetős; 19:00-22:00 óráig szabad strand.

Nyitva tartás: 
Badacsonytomaj: május közepétől szeptember  
közepéig 9:00-19:00 óráig fizetős; 19:00-24:000 óráig 
szabad strand.

Szolgáltatások: Vizimentő és Vöröskereszt szolgálat,  
röplabdapálya, focipálya, nagy játszótér, homokozó, 
értékmegőrző szekrények ingyenes használata, gyako-
ri rendőri jelenlét, hideg vizes zuhanyok, vizesblokkok, 
ingyenes WIfI, napozóágy, strandcikkek. széP kártya 
elfogadóhely. akadálymentesített.

Badacsony Régiós Kártya 
jelentős kedvezményekkel!
 
Kérje szállásadójától a Badacsony  Régiós kártyát, s tar-
tózkodási ideje alatt 30%-os kedvezményt vehet igénybe 
a strandbelépésnél, valamint számos  elfogadóhelyen 
(vendéglők, borozók, múzeumok, programgazdák, hajózás, 
szigligeti vár stb.) élhet még a 10-20%-os kedvezmény 
igénybe vételével. sőt! a kártyával rendelkező vendégek 
nem csak a helyi kedvezményeket vehetik igénybe, hanem 
a nyugat-Balaton térségben (Balatongyöröktől keszthe-
lyen és hévízen át egészen zalakarosig) található elfoga-
dóhelyeken is használhatják a kártyát.

balaton
Ragyogó napsütésben várnak a strandok!
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BadacSonyLÁBdiHEGyi 
StRandinfó
kisgyermekes családok kedvence ez a családias, barát-
ságos kicsi strand lidós partszakasza miatt. kajak és 
kenukölcsönzés, strandkönyvtár, pihenősarok biztosítják 
a teljes kikapcsolódást. a két kiállító teremből álló Ökotu-
risztikai látogatóközpont rossz idő esetén is kellemes el-
foglaltságot kínál, miközben a Balatont és a Badacsonyt 
több oldaláról is megismerhetjük.

Nyitva tartás: május vége - augusztus vége: 9:00-19:00; 
szeptember 1-től: 9:00 -16:00 óráig.

Szolgáltatások: hideg-meleg zuhany, kölcsönözhető 
sporteszközök, pihenősarok, ingyenes WIfI a strand 
egész területén, parkoló, kajak és kenu kölcsönzés, büfék, 
strandkönyvtár, játszótér, röplabdapálya. Ökoturisztikai 
látogatóközpont a strandon.

SZiGLiGEti StRandinfó
a családok körében rendkívül népszerű szigligeti strand 
a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően évről-évre 
több ezer embert fogad naponta a nyári időszakban. a 
minőségi szolgáltatások és környezet bizonyítékaként 
már sokadszorra ítélik oda a kékhullám zászló minősí-
tést is szigliget strandfürdőjének. a számos szolgálta-

tás mellett a strand közelében pedig ingyenes 
parkolási lehetőség áll rendelkezésre. 

Nyitva tartás: június közepétől - 
szeptember elejéig (Pénztári órák: 
minden nap 09:00 - 19:00).

Szolgáltatások: elsősegélynyújtás, vízi-mentőszolgálat, 
közös öltöző, hideg-vizes zuhanyzók, Wc használat, 
18.000 m2 zöldterület, játszóterek, homokozó, kabinok, 
strandröplabda pálya, strandfoci pálya, vendéglátóegysé-
gek, vízibicikli bérlés.

ÁBRaHÁmHEGyi 
StRandinfó
a strand területe 1.1 hektár, 160 méter hosszú partsza-
kasz átlagosan 90 méter széles. a területet szépen gon-
dozott pázsit borítja sok nyitott felülettel, de bőségesen 
találunk árnyékot adó fákat is. gyerekeknek néhány éve 
biztonságos lidós részt alakítottak ki a part egyik részén. 
a strand befogadó képessége 1060 fő. a strand előtt 
200 gépkocsit befogadó kamerákkal megfigyelt ingyenes 
parkoló található. 

Nyitva tartás: május közepétől szeptember közepéig: 
9:00-18:00 óráig.  
nyitvatartási idő előtt – 6:00-09:00 óráig, és után –  
18:00-23:00 óráig - a strand szabad strandként működik.

A strand szolgáltatásai: büfé, sportszer és strandcikk 
üzlet, sportszer kölcsönző, minigolf, homokos strandröp-
labda pálya, aszfaltozott tengó pálya, ping-pong asztal, 
gyermek mini-lidó, homokozó a Balaton partján, fa gyer-
mek hinták, fa gyermek mászóka, aszfaltozott kézilabda, 
focipálya, kosárlabda pálya, homokos focipálya kiskapuk-
kal, streetball pálya, öltöző kabinok, vizi labdajátékokhoz 
sporteszközök, szabadtéri sakk, napozó stég, mozgássé-
rült bejáró, ingyenes számítógép használat Internettel.

HajóZÁS, VitoRLÁZÁS
Mit tehet az, aki vízi élményekre vágyik- és nem feltétlenül 
strandolni szeretne?

felszállhat a Balatonon menetrend szerint közlekedő 
hajók egyikére, megcsodálhatja a naplementét egy nosz-
talgiahajó fedélzetén, sétahajózáson vehet részt, mely 
felejthetetlen élményt kínál.

Balatoni Hajózási zrt. ajánlatai:
• Menetrend szerinti hajójáratok
• Sétahajózás
• Minimax gyerekhajó
• Bulihajó
• Vízitaxi szolgáltatás
• Családi-és szakmai rendezvények hajón,  
    vendéglátással
• Hajóbérlés

Badacsonyból az alábbi településekre indul járat:
fonyód, Balatonboglár, Balatonlelle, szigliget, Balaton-
györök, Balatonmáriafürdő, keszthely

Szigligetről induló járatok:
Badacsony, Balatongyörök, keszthely, Balatonmáriafürdő

A Badacsony Régióban található vitorláskikötők:
Vitorláskikötő Badacsony
tel.: +36-20/952-6748 (rádai attila)
Vitorláskikötő szigliget
tel.: +36-20/973-3076 (Vincze józsef)

tipp - infó
Infó a hajózásról, árakról és a menetrendről:
Balatoni hajózási zrt.
h-8600 siófok, krúdy sétány 2.
forgalmi Iroda (hajóindulások, menetrend)
tel./fax: +36-84/310-050
e-mail: forgalmi@balatonihajozas.hu
titkárság (adminisztratív ügyek)
tel.: +36-84/312-144 fax: +36-84/312-907
e-mail: titkarsag@balatonihajozas.hu
www.balatonihajozas.hu
Badacsony hajóállomás: +36-87/431-240
Szigliget hajóállomás: +36-87/708-897

StRANdÜzemeltetőK:
Badacsonytomaj VN Kft.
h-8258 Badacsonytomaj, fő út 14.
tel.: +36-87/571-048
Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft.
h-8263 Badacsonytördemic, hősök útja 12.
tel.: +36-30/599-2846
Szigliget Község Önkormányzata
h-8264 szigliget, kossuth utca 54.
tel.: +36-87/461-355
Ábrahámhegy Önkormányzata
h-8256 ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
tel.: +36-87/471-506



badacsonyi borvidék

Természet és Ember harmóniája itt ez a táj, hazája már 
évezredek óta szôlônek és bornak, amelyben a régiek szerint 
a kialudt vulkánok tüze ég tovább. 

Igen, ez itt a Vulkánok Völgye, ahol a talaj és a napfény, a tó 
víztükre és a mediterrán jellegű éghajlat, az itt élő emberek 
szőlő iránti szeretete és szakértelme csodálatosan harmo-
nikus, tüzes, jellegzetes karakterű borok készítését teszi 
lehetővé. de ahány lanka, domboldal és völgy, annyi féle íz, 
zamat varázsolja izgalmassá felfedező utunkat a Balaton 
part észak-nyugati szegletében, a Vulkánok Völgyében.
a bazalt, a homokkő és a Balaton más és más, de még-
is egyedül álló jegyeket kölcsönöz itt a  bornak, a finom 
savak harmonikusan simulnak az alkohol és természetes 
cukortarta    lomhoz.

a Badacsonyi Borvidék úgymond „fehérboros” vidék, leg- 
elterjedtebb szőlőfajtája: az olaszrizling, a borvidék összes 
szőlőhegyén és településén megtalálható. a borvidék má-
sik kiemelkedő borfajtája a badacsonyi szürkebarát, mely 
francia szerzetesek révén került a vidékre. 

BadacSonyi BoRVidÉK
a vulkánok völgye

a különleges klíma nem egyszer a sző- 
lőszemek aszúsodását eredményezi,  
ezáltal természetesen édes borokkal is 
találkozhat az ínyenc borbarát.

tipp - infó
a legenda szerint a történelem előtti 
időkben, amelyre már csak a mesékből 
emlékezhetünk, valaha óriások lakták be a 
tájat, amit a jóisten is öröm  ében teremtett.

INFÓ:  
gyógyÍtó Borok - kevesen tudják, hogy a 
Badacsony oldalában termett borok, és azon 
belül is a kéknyelű kiemelkedően magas ká-
lium, vagy a  badacsonyi olaszrizling magas 
magnézium tartalmának egészségvédő 
hatása, akár a gyógybor jelző használatára
is feljogosítaná azok termelőit. 

a bortúrákhoz ajánljuk a régiós buszjáratot, 
amely a Bortriatlon hétvégéin; Pünkösd  
vasárnap; valamint július közepétől augusz-
tus közepéig keddtől szombatig közlekedik  
a Badacsony régióban, menetrend: 
www.badacsony.com

INFÓ: 
Badacsonyi Borvidéki Borút egyesület
www.badacsonyiborut.hu
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a borvidék híressége a markáns karakterű kéknyelű, 
mely az országban egyedül itt termesztett hungaricum. 
a kéknyelű különösen fűszeres, minerális jellegéről, 
bazaltkőre emlékeztető bukéjáról ismerhető fel. további 
meghatározó fajták: muscat ottonel, rajnai rizling, riz-
lingszilváni, tramini, zeusz, rózsakő, Vulcanusz.

Badacsonyi Borvidéki Borút egyesület 
a borkultúrára épülő idegenforgalom, vala-
mint az általános területfejlesztés érdeké-
ben a környező településekkel összefogva 
hozták létre a civil szervezetet. fő tevé-
kenységük egy olyan borút létrehozása és 
fejlesztése, amely a minőségi turisztikai  
kínálatot jelenti a település környezetében.
az egyesület célja, hogy borút állomásaik vendégeik szá- 
mára felejthetetlen élményeket nyújtsanak. ennek 
érdekében alakították ki azt a minősítési rendszert és 
védnöki táblát, amelynek segítségével garantálják a 
borutat felkereső vendégek számára a vendégfogadás 
kifogástalan színvonalát. 

Badacsony Régiós Buszjárat
a bortúrákhoz ajánljuk a régiós buszjáratot, amely 
a Bortriatlon hétvégéin; Pünkösd vasárnap; vala-
mint július közepétől augusztus közepéig keddtől 
szombatig közlekedik a Badacsony régióban, és 
igénybevételével fáradtság nélkül, kényelmesen 
járhatják végig a vendégek a régió nevezetessége-
it, borospincéit! a buszon hostess fogadja és ka-
lauzolja a vendégeket, aki bemutatja a települések 
nevezetességeit, az aktuális rendezvényeket és a 
megállókhoz kapcsolódó szolgáltatók kínálatát. 

A Badacsony Régióban található pincék, borozók, éttermek:

BAdAcSoNy
Hotel Neptun - Hárskert Étterem - Borpavilon 
Római u. 170. • +36-87/431-293
Németh Pince  
Római u. 127. • +36-70/772-1102
dobosi-Stier Borpince és Fröccsterasz
Római u. 216. • +36-30/868-1361
Kéknyelű Borozó  
Kisfaludy u. 1. • +36-70/382-9210
Kisfaludy-Ház Étterem  
Kisfaludy u. 28. • +36-87/431-016
Imre Borpince 
Kisfaludy út 11. • +36-20/347-2274
Szegedy Róza-ház Ürmös Borozó 
Kisfaludy út 17. • +36-70/382-9210
Rózsakő Borpince és Vendéglő
Kisfaludy út 26. • +36-30/954-2518
laposa Birtok
Bogyai Lajos u. 1. • +36-20/777-7133
thomay Pincészet
Tatay S. u. 2. (kereszt alatt) • +36-20/945-0495
málik Pincészet
Tatay Sándor út 6. • +36-30/530-0136
Bacchus Apartman - Borbarlang Vinotéka
Kossuth út 1. • +36-87/531-031
Katica Vendéglő
Egry sétány 7. • +36-87/431-804
Óbester Panzió & Grill
Római út 203. • +36-30/213-0225
Borpatika & Pálinkaház
Borozósor • +36-20/929-4026
Alapozó Falatozó/lacikonyha
Borpatika & Pálinkaház/Szürkebarát Borozó
Borozósor • +36-20/929-4026
Halászkert  Étterem
Park utca 5-7. • +36-87/531-008

Vendégváró Büfé-Falatozó
Borozósor • +36-70/618-5795
Buci Borozó
Egry Park • +36-30/527-8470
Bázis Büfé/cafe Badacsony
Dísztér • +36-20/330-8273
KisHableány
Park u. 26. • +36-30/792-9131
frissterasz
Kisfaludy 1-3. • +36-20/313-5173
Istvándy Borműhely
Római út 155. • +36-70/230-4713
Borbély Borbolt és Borterasz
Római út 210. • +36-30/927-1414
Pláne Badacsony Borterasz
Park u. 18. • +36-20/482-8084
domaine edegger
Római út 235. • +36-87/531-017
Família Borozó
Római út 194. • +36-20/316-7270
Szépkilátó Borozó és Szoborpark
Radnóti u. 2. • +36-87/531-008

BAdAcSoNytomAj
Borbarátok-Fata Pince
Római u. 88. • +36-87/471-000
Weller Borház 
Római út 28. • +36-30/257-5077
Sörpatika Kávézó-lottózó-Vendégház
Hősök tere 1. • +36-20/929-4026
muskátli Vendéglő és cukrászda 
Balaton u. 2. • +36-87/471-167
első magyar Borház -  
Szeremley Birtok Kft.
Fő út 51-53. • +36-87/571-210
Borbély családi Pincészet
Káptalantóti u. 19. • +36-30/927-1414
Szabó családi Pince
Hársfa út 13. • +36-30/851-8848

lacus Pelso Pizzéria
Kert u. 15. • +36-87/471-332
 
HeGymAGAS
Szászi Pince
szent györgy-hegy, 035/7 hrsz.
+36-30/690-8808
Nyári Pince
szent györgy-hegy hrsz.: 881
+36-30/942-3174
Szent György Pince & Étterem
szent györgy-hegy 12.
+36-30/333-4444
Horváth Pince
Szent György-hegy • +36-30/226-8412
Bencze családi Birtok
+36-30/212-7288
Gilvesy Pincészet
szent györgy-hegy 028/10 hrsz.
+36-30/373-8921

SzIGlIGet
Szent Antal Pince 
Antal-hegyi út 101. • +36-30/204-2590

BAdAcSoNytÖRdemIc
SkizoBor
Szent István u. 24. • +36-30/698-0308
Katica  Fagyizó 
Hősök útja 33. • +36-87/433-496
Hoffmann Pince 
Orgona u. 38. • +36-30/936-1804
lábdi termelői Piac - szombatonként
Badacsonylábdihegy, strand mellett

KÁPtAlANtÓtI
Istvándy Birtok és Piknikbár 
tóti-hegy, hegymög dűlő  
+36-70/361-8421

Sabar Borház
Badacsonyi u. 24. • +36-30/984-6540
Büttner Borászat
Tóti-hegy 001267. • +36-30/221-0077
   
ÁBRAHÁmHeGy
a’capella Szőlőbirtok 
szent István völgyi u. 11. 
+36-20/935-2378
Barna Pince 
Honvéd u. 10. • +36-30/424-1209

BAdAcSoNyÖRS
Badacsonyi Pálinkaház 
Füredi út 3. • +36-87/777-166
Varga Pincészet 
Füredi út 49. • +36-87/471-211
csanádi Pincészet 
Füredi u. 24. • +36-30/620-0631
Sipos Borház 
Szőlő u. 23. • +36-30/651-5687
Folly Arborétum és Borászat
Kápolnavölgyi u. 25. • +36-70/453-2896
VáliBor  
Major u. 46. • +36-30/940-5232
csendes dűlő Szőlőbirtok 
Hegyalja u. 43. • +36-30/921-9615

KISAPÁtI
Fischer Borház 
Kisapáti 043/14. • +36-30/867-7003

cSoBÁNc-HeGy
Villa tolnay Borház
Csobánc Hegy 24. • +36-30/518-4540

tAPolcA-dISzel
csobánc Bormanufaktúra
Balassi u. 3. • +36-30/549-6073

Védnöki tábla



a természet közelében 

Badacsony tanösvény
a tanösvény a hegy szoknyájának felső szegélyén, a 
függőleges bazaltfalak, oszlopok lábánál halad körbe. 
Bejárása során tanulmányozhatják a túrázók a bazalt 
formakincsét, az egykori bányafalakat. a közel 4 km 
hosszú, önmagába visszatérő tan ösvény megközelíthető 
a Badacsony-hegy déli oldalán, a kisfaludy-ház felől. 
tanösvény állomásai: 
rózsakő - kisfaludy-kilátó - kőkapu - kőkereszt -
klastrom kút - Bujdosók lépcsője - tördemici kilátó 

Folly Arborétum Badacsonyörsön
az arborétum nem egyszerűen egy arborétum a sok 
közül. nem csupán különleges cédrusok és ciprusok gyűj-
teménye, hanem a  folly család története, több generáció 
elkötelezett munkájának és kitartásának eredménye. 
szívja magába a százéves cédrusok nyugalmát, a varázs-
latos balatoni panorámát és kóstolja meg kitűnő boraikat 
is. az ide érkezőket játszótér, kilátó és kávézó is várja.

Ökoturisztikai látogatóközpont - Badacsonylábdihegy
a látogatóközpont a Balatont és a Badacsonyt mutatja 
be. a 2014. őszén megnyíló létesítményben megismer-
kedhetnek a környék sajátos geológiai arculatának kiala-
kulásával, természeti értékeivel, növény-és állatvilágával, 
a múlt és a jelen társadalmi környezetével, a régiek és  
a ma embereinek foglalkozásával, a helyhez kötődő írók, 

költők, művészek életével és munkásságával. megismer-
hetik a régió mezőgazdaságát (elsősorban a szőlőkultú-
rát) és termékeit, tájékozódhatnak a szabadidős, turisz-
tikai, sportolási lehetőségekről. a helyszínre látogatók 
képzett vezetőkkel túrázhatnak szárazon és - a látogató-
központ saját kenuival és kajakjaival - vízen is. kelleme-
sen tölthetik továbbá idejüket, hűsölhetnek a Balaton 
vízében a (központtal közös területen fekvő) strandon.  
a bemutató termekben korszerű audiovizuális és számí- 
tógépes eszközök, filmek, szöveges és képi dokumentu-
mok, valamint hagyományos tárlókban elhelyezett ki- 
állítási tárgyak teszik teljessé az élményt.

Kamonkő tanösvény - Szigliget
az ösvény a szigligeti templomtól indul, majd ugyanoda 
visszaérkezik a kék t jelzést követve. nevét egy vulkani- 
kus eredetű sziklavonulatról kapta. a Balaton-part leg-
szebb településének természeti és környezeti értékeit 
ismerheti meg a látogató. a tanösvény 6 km hosszú. 
magyar-angol nyelvű táblák segítségével tájékozódhat  
a turista.

theodora tanösvény - Kékkút
a tanösvény a káli-medence szívében a kékkúti forrásá-
tól indul, majd a sásdi patak mentén a kornyi-tó irányá-
ban halad. a tavat északi irányból megkerülve a kővá-
góörsi mosóház-forrás érintésével tér vissza kékkútra. 

a természet közelében
tERmÉSZEtjÁRÁS – tanÖSVÉnyEK – aRBoRÉtUm
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tÚRajaVaSLatoK GyaLoGoSoKnaK

AjÁNlott SÉtAútVoNAlAK:

1. sétaútvonal: BAdAcSoNy
a túra a badacsonyi tourinform iroda elől indul (Park utca), 
innen a sárga jelzést kell követni (római út, kisfaludy út) 
egészen a szegedy róza Irodalmi emlékmúzeumig. Innen 
kezdődik az igazi erdei túra, melynek túraútvonala az aláb-
bi: Szegedy Róza Irodalmi Emlékmúzeum • Kisfaludy-ház 
• Rózsakő • Hertelendy emlékpihenő • Kisfaludy-kilátó. 
Vissza ugyanezen az útvonalon a tourinform irodáig. 

2. sétaútvonal: BAdAcSoNy - BAdAcSoNytÖRdemIc
tourinform iroda Badacsony (Park utca), a sárga jelzést 
kell követni (római út, kisfaludy út) egészen a szegedy 
róza Irodalmi emlékmúzeumig. Innen kezdődik az erdei 
turistaútvonal: Rózsakő • Hertelendy-emlékpinenő • 
Ranolder-kereszt • Tördemici-kilátóhely • Bújdosók lép-
csője • Rodostó út (Badacsonytördemic), végig a Római 
úton Badacsonyig • Tourinform iroda • Egry József  
emlékmúzeum (egry sétány).

Ajánlott sétaútvonal: SzIGlIGet
a szigligeti főtértől a kék jelzést kell követni.
Útvonal: Fő tér • Kossuth utca (Ófalu) • Szabadság utca •
Majális domb • Óvár romjai.
(a romokat körbejárva a királyné szoknyája nevű hegylábi 
övezetben a piros jelzésen folytatjuk utunkat, a nyaraló-

épületek között az aszfaltúton, majd jobbra kanyarodva 
a lépcsőn felmegyünk a Szentháromság kápolnához.) • 
Szentháromság kápolna • Külsőhegyi út • vár felől érkező 
műút (innen az országos kéktúra jelet követjük) • Avasi 
templomrom • Vár • vissza a kék jelzésen a Fő térre.

GyAloGoS teljeSÍtmÉNytúRÁK A BÖRzSÖNy teRmÉ-
SzetBARÁt ÉS HeGymÁSzÓ eGyeSÜlet AjÁNlÁSÁVAl

tANúHeGyeK 50
Badacsonytördemic, Faluház • Bujdosók lépcsője • 
Tördemici-kilátóhely • Egry József-kilátóhely • Kisfalu-
dy-kilátó • Badacsonytomaj • Folly Arborétum • Salföldi 
kolostorrom • Salföld, Kőtenger • Aligvárimajor • Tóti- 
hegy • Káptalantóti • Csobánc • Gyulakeszi • Bazaltor-
gonák • Szent György-hegy • Lengyel-kápolna • Szigliget, 
Vár • Badacsonytördemic
Táv: 48,8 km • Szintemelkedés: 2080 m • Szintidő: 12 óra

SAlFÖld 30
Badacsonytördemic • Bujdosók lépcsője • Tördemici- 
kilátóhely • Egry József-kilátóhely • Kisfaludy-kilátó - 
Badacsonytomaj • Folly Arborétum • Salföldi kolostorrom 
• Salföld, kőtenger • Aligvárimajor • Tóti-hegy • Gulács, 
csúcs • Köböl-kút • Badacsonytörd  emic
Táv: 28,26 km • Szintemelkedés: 1275 m • Szintidő: 8 óra

GulÁcS 20
Badacsonytördemic • Bujdosók lépcsõje • Tördemici-kilá-
tóhely • Egry József-kilátóhely • Kisfaludy-kilátó • Bada- 
csonytomaj • Istvándy pincészet • Gulács • Köbölkút • 
Badacsonytördemic
Táv: 17,86 km • Szintemelkedés: 810 m • Szintidő: 6 óra

RANoldeR 10
Badacsonytördemic - Bujdosók lépcsője • Tördemici-kilá-
tóhely • Egry József-kilátóhely • Kisfaludy-kilátó • Kő- 
kapu • Kuruc-körút • Szegedy Róza-ház • Kuruc-körút • 
Dongókút • Badacsonytördemic
Táv: 10,11 km  • Szintemelkedés: 565 m • Szintidő: 4 óra

KÖRútI SÉtA 
Badacsonytördemic • Kuruc-körút • Klastrom-kút • 
Kuruc-körút • Szegedy Róza-ház • Kuruc-körút • Dongó-
kút • Badacsonytördemic
Táv: 8 km • Szintemelkedés: 290 m • Szintidő: 3 óra

tipp - infó
tIPP:
a Badacsonyi céh turisztikai egyesület több 
éve szervez vezetett, bakancsos túrákat a 
Badacsony régióban.  
a túrázók többféle lehetőség közül válogat-
hatnak, pl. madarász – vagy holdfénytúra. 
Bővebb infó: tourinform Iroda, Badacsony,  
Park utca 14. tel.: 87/531-013;  
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu

tIPP: 
a geológiai és Botanikai tanösvény 
- Badacsony tanösvény egyik nevezetes -
sége a rózsakő, melyre a néphagyomány
szerint fiatal pároknak érdemes ráülni, 
ezután egy esztendőn belül lakodalmukat
 is megülik.

INFÓ:
a tanösvények a Balaton-felvidéki 
nemzeti Park Igazgatóság kezelésében 
vannak.
Infó: www.bfnp.hu
tel.: +36-87/555-265
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Badacsony régió
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29 BADACSONYLÁBDIHEGY

múzeumok, galériák
egry józsef emlékmúzeum, Badacsony
szegedy róza-ház, Badacsony
tájház, Badacsonytomaj
szigligeti galéria
kulturális centrum, ábrahámhegy

templomok
szent Imre templom (Bazalttemplom), Badacsonytomaj
szent mihály rk. templom, Badacsonytördemic
mindenszentek-plébániatemplom, szigliget
szent lászló templom, ábrahámhegy

Kápolnák
szent donát kápolna, Badacsony
szent anna kápolna, Badacsony
szent antal kápolna, Badacsonyörs
szent Ignác kápolna, Badacsonytördemic
szentháromság kápolna, szigliget
avasi templom (csonkatorony), szigliget
szent Iván kápolna, ábrahámhegy
Pálos kolostorrom

látnivalók
rózsakő
II. jános Pál emlékhely
kisfaludy-kilátó
ábrahámhegy kilátó
Bujdosók lépcsője
ranolder kereszt
lábdi Piac
Ökoturisztikai látogatóközpont

Nordic walking útvonalak
Badacsonyi Bazaltorgonák útvonal
klastrom útvonal
kolostor útvonal
kamonkő útvonal

tanösvények, arborétumok
Badacsony tanösvény
kamonkő tanösvény
mesélő tájak tanösvény
folly arborétum
szigligeti alkotóház arborétum

szigligeti vár
tourinform iroda + szigligeti iroda
kerékpárkölcsönzők, szervíz
strandok
hajókikötők (Badacsony, szigliget)
régiós buszjárat útvonala

térkép
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5
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kulturális kalandok

mÚZEUmoK-GaLÉRiÁK
1. egry józsef emlékmúzeum
a Balatont és a Badacsonyt oly sokszor megörökítő nagy 
festő, egry józsef háza ma emlékmúzeum. a Balaton 
európa hírű és kossuth-díjas festőjének emlékmúzeuma 
a badacsonyi idegenforgalom centrumában áll, s a tele-
pülés legfontosabb kulturális látnivalója. nem csak a kor-
szerű épület feladata, hanem miénk is, hogy megőrizzük 
a település híres festőjének hagyatékát, megismertessük 
az idelátogatókkal képeinek egyszeri, megismételhetetlen 
csodáját. nyitva tartás: május – szeptember.

2. Szegedy Róza-ház Irodalmi- és Bor emlékmúzeum 
az 1795-ben épült paraszt-barokk stílusú szegedy-ház, 
megjelenésében, elhelyezkedésében, legjobban érzékel-
teti azt a hangulatot, életérzést, ami Badacsony roman-
tikájának legfőbb jellemzője. az impozáns épületben 
tökéletes esszenciáját kapjuk a bornak (szüreti eszkö-
zök kiállítása), a költészet nek (kisfaludy emlékkiállítás, 
Balatoni almanach), a hegynek (kilátás) és a szerelem-
nek, hiszen ez a ház volt a Balaton hősszerelmeseinek, 
kisfaludy sándornak és szegedy rózának az otthona. az 
egykori prés- és aszaló helyiségben kialakított borozó-
ban megkóstolhatjuk a híres badacsonyi ürmös bort is, 
valamint áttekintést kaphatunk a badacsonyi borosgaz-
dák kínálatából. a ház elhelyezkedéséből adódóan ideális 
kiindulópontja lehet a hegyre vezető gyalogos és nordic 
walking túráknak, éppen ezért térképek, túraajánlatok, 

bérelhető nordic walking botok és gPs készülékek is vár-
ják a túrázni vágyókat. a ház egész évben nyitva tart!

3. Szigligeti Kézműves udvar
a szigligeti katolikus templom melletti nádfedéses épü- 
letben, az egykori elemi iskolában kapott helyet. a kiál- 
lítások (várkiállítás, korok fegyverei) egész évben meg- 
tekinthetőek. az épületben kézműves műhelyek és cuk-
rászda várja a vendégeket.

kulturális kalandok
írók, festők, élő hagyományok
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tipp - infó
tIPP: 
a rózsakő legendája alapján Pünkösd
vasárnapra fiatal párokat vár a Badacsonyi
céh turisztikai egyesület, hogy a Pünkösdi
eljegyzés rendezvényén a szerelmesek
kövénél eljegyezzék egymást, majd a
szegedy róza-házban vendégeikkel 
koccintsanak az eljegyzések Borával.

INFoRmÁcIÓ: 
Badacsonyi céh turisztikai egyesület -
tourinform iroda
tel: +36-87/531-013 
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
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Kulturális centrum Ábrahámhegyen
a volt iskola épületében lévő négy tantermet kiállító he-
lyiséggé alakították át. az első teremben látható Bernáth 
aurél festőművész és tanítványainak alkotásai. 
a második teremben csörgey titusz (1875-1961) ornitoló- 
gusnak állítottak emléket. nyarait ábrahámhegyen töltöt- 
te. nemzetközileg is elismert lett madárrajzaival. a kiállí- 
tó helyiségben madárrajzokkal, személyes bútoraival és 
használati eszközeivel, életével ismerkedhet meg a láto-
gató. a harmadik teremben helytörténeti kiállítás látható, 
ahol ábrahámhegy nevezetességeit, az itt élő emberek 
életmódját, szokásait és munkáját ismerheti meg a  
kedves vendég. 
kiemelt szerepet kapott a szőlőtermesztés és a halászat, 
ahol a szőlőművelés, feldolgozás eszközeivel, szőlő- és 
borfajtákkal valamint a halászat eszközeivel, halfajtákkal 
ismerkedhet a látogató. a negyedik teremben, illetve  
a folyosón ábrahámhegy múltja és jelene fotó és doku-
mentum kiállítás tekinthető meg.

Szigliget Vára a Balaton Vára
magyarország egyik leglátogatottabb és méltán népszerű 
vára, a szigligeti vár immáron több mint 750 éves múltra 
tekint vissza délen a Balaton partja mossa, északon pe-
dig a tapolcai tőzeges mezőség és hegyek határolják.  
a vár egyike azon kevés várainknak, amely a török 

időkben sohasem hordozta tornyain 
az oszmán felségjelvényeket. derék 
katonái megőrizték függetlenségét 

150 éven keresztül. csak a habsburg-gyűlölet pusztította 
el, felrobbantván falait. a Balaton vára megújult és még 
több látnivalóval várja Önt és családját. egy kirándulás, 
egy kiadós séta a gyönyörű panorámáért, egy könnyed 
nyáresti koncert… és még ezernyi élmény. jöjjenek és 
járják körbe, fedezzék fel, barangolják be ezt a csodálatos 
környezetben fekvő látnivalót és gazdagodjanak egy nem 
mindennapi élménnyel.

Információ a nyitva tartásokról a badacsonyi tourinform 
irodában kapható. (+36-87/531-013)

mŰEmLÉKEK,
EmLÉKHELyEK, KiLÁtóK, 
nÉPmŰVÉSZEti 
aLKotóHELyEK
Rózsakő
a kisfaludy-ház felett található az a hatalmas asztalsze-
rű bazaltkő, amit rózsakőnek neveznek. nevét szegedy 
rózáról kapta, aki a hagyományok szerint kisfaludy 
sándorral szokott rajta üldögélni. Valószínűleg ez magya-
rázza a vele kapcsolatban született legendát is. „hogyha 
egy leány meg egy legény ráül a kőre, háttal a Balaton-
nak, egymás kezét fogva, még abban az évben egymáséi 
lesznek. de elég az is, ha a leány ül a kőre háttal a tónak, 
rágondol szerelmesére és felsóhajt. akire gondol, annak 
szíve érte fog dobogni.”   

Kisfaludy-kilátó 
a Badacsony hegyen  438 m-es magassági pontnál épült. 
erkélyéről a tapolcai-medence és az azt övező hegyek 
látványa tárul elénk.

II. jános Pál pápa emlékhely 
a klastrom-kút közelében a Badacsony hegy keleti olda-
lában található a felszentelt II. jános Pál pápa emlékhely. 
az emlékhely festménye Udvardi erzsébet kossuth-díjas 
festőművész alkotása. 

Bujdosók lépcsője
a Badacsony hegy nyugati oldalán található Bujdosók 
lépcsője igazi kihívás a turistáknak, de ha eljutnak a 
tördemici-kilátóhelyig csodálatos panorámában gyönyör-
ködhetnek. Összesen 464 lépcsőfokból áll. 

Ranolder-kereszt (Kőkereszt): 
ranolder jános a veszprémi püspök a hagyomány szerint 
nagy világjáró volt, egy utazásáról hazatérve állíttatta 
a hatalmas kőkeresztet a Badacsony hegy déli részén, 
melynek  nagyobb elemeit 40 ökör vontatta fel a 400 mé-
teres, éles párkányra. a helyiek szerint a kereszt megvédi 
szőlőültetvényeiket. magassága 9,7 méter
 
Ábrahámhegyi Kilátó
ábrahámhegyen 2002-ben adták át a Bökk-hegy tetején 
lévő kilátót. tiszta időben csodálatos körpanoráma nyílik 
a Balatonra, és a szomszédos községekre, hegyekre.

Badacsonytördemicen a faluház udvarán található a kü-
lönleges szőlőprés-gyűjtemény, a kisfaludy utcánál pedig 
a bazaltbányászatot idéző emlékhely.

tipp - infó
Hidvégi zoltán - kosárfonó 
h-8258 Badacsonytomaj, kodály u. 23. 
tel.: +36-87/471-668
Vastag Gábor - kerámiakészítő  
h-8258 Badacsonytomaj, józsef a. u. 17. 
tel.: +36-87/471-231
Némethné jobbágy Anna - csuhéfonó 
h-8263 Badacsonytördemic, táncsics u. 2.  
tel.: +36-20/421-8045
Kolop józsef - szobrászművész
h-8283 káptalantóti, rózsa domb 41. 
tel.: +36-30/294-9507

tIPP:
látogasson el szombatonként a lábdi Piacra. 
a Piacon helyi termelőktől vásárolhat minőségi 
termékeket: kézműves sajtokat, vegyszermen-
tes friss zöldségeket, gyümölcsöket, lekvárokat, 
házi szörpöket és sok más finomságot!   
a piac a badacsonylábdihegyi strand mellett 
7:00-12:00 óráig várja a látogatókat.
www.facebook.com/pg/labdiPiac

Ismerjék meg a szigligeti vár múltját, törté- 
nelmét, a harcászati eszközöket a nyári
Várjátékok alkalmával.

INFÓ: 
www.szigliget.hu; www.szigligeti-var.hu
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aktivitás 

Vezetett gyalogtúrák  
a Badacsony Régióban
Szereted a Természetet, a Balaton-felvidéket? A finom Borokat? 
Akkor keresd a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületet, akik 
több éve szerveznek vezetett, bakancsos túrákat a Badacsony 
Régióban májustól egészen október végéig! A kirándulni vágyók 
több mint 20 lehetôség közül válogathatnak. Legyen az ma-
darász, holdfény, kilátó vagy tanösvény túra. 

a túrákon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz 
kötött, melyet megtehetsz a badacsonyi tourinform iro-
dában személyesen, telefonon: +36-87/531-013 vagy akár 
e-mailben a badacsonytomaj@tourinform.hu címen.

tÚRÁinK:

HoldFÉNytúRA a telehold fényénél a kisfaludy-kilátóhoz
Gyülekező: Badacsony, szegedy róza-ház
útvonal: Szegedy Róza-ház • Kisfaludy-ház • Rózsakő – 
Hertelendy-emlék • Kisfaludy-kilátó • Ranolder-kereszt
Időtartam: 2,5 óra

túRA A PÁloSoK útjÁN –  
zarándoklat a salföldi Pálos kolostorromhoz
Gyülekező: ábrahámhegyi vasútállomás
útvonal: Ábrahámhegy va. • Burnót-patak völgye • kolos-
torrom • Folly Arborétum és Borászat • Ábrahámhegy va.
Időtartam: 3,5-4 óra

BAdAcSoNy tANÖSVÉNy KÖRtúRA
Gyülekező: Badacsony, szegedy róza-ház
útvonal: Szegedy Róza-ház • Kisfaludy-ház • Rózsakő • 
Kisfaludy-kilátó • Kőkapu • Kőkereszt • Klastrom kút • 
Bujdosók lépcsője • Tördemici kilátópont 
Időtartam: 3 óra

KÉKNyelŰ túRA –  
pincelátogatással egybekötött túra a Badacsonyon  
Gyülekező: Badacsony, szegedy róza-ház
útvonal: Szegedy Róza-ház • Kisfaludy-ház • Rózsakő • Her- 
telendy-emlék • Kisfaludy-kilátó • Ranolder-kereszt • bányák
Időtartam: 4-4,5 óra

A SzúRÓS cSodABoGyÓ NyomÁBAN –  
mediterrán hangulatú túra szigligeten
Gyülekező: tourinform szigliget
útvonal: Avasi-templom • homokbánya • Kamonkő • 
kilátóhely • Szigliget központ
Időtartam: 4 óra

mAdARÁSztúRA – ismerkedés Badacsony madárvilágával  
Gyülekező: Badacsony, szegedy róza-ház
útvonal: Rózsakő-tető • Kőkapu • bányák
Időtartam: 3,5 óra

aktivitás
gyalog, lovon, két keréken
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tÖRdemIcI KÖRtúRA
Gyülekező: Badacsonytördemic, faluház
útvonal: Badacsonytördemic Faluház • bányák • Kőkapu • 
Ranolder kereszt • Bujdosók lépcsője
Időtartam: 3,5 óra

BAdAcSoNyI moNdÁK NyomÁBAN –  
túra a nagy Pán teremtette Badacsonyon 
Gyülekező: Badacsony, szegedy róza-ház
útvonal: Szegedy Róza-ház • Kisfaludy-ház • Rózsakő • 
Hertelendy-emlék • Kisfaludy-kilátó  
Időtartam: 2,5 óra

SzÜRKemARHA és SzÜRKeBARÁt túRA 
Gyülekező: Badacsonytördemic, faluház
útvonal: Faluház • Rodostó-turistaház • Bujdosók lép-
csője • bányák
Időtartam: 3,5-4 óra 

SzIGlIGetI KAmoNKő tANÖSVÉNy túRA
Gyülekező: tourinform, szigliget
útvonal: Avasi-templom • homokbánya • Kamonkő  
• kilátóhely • Szigliget központ
Időtartam: 4 óra 

RIzlING túRA –  
Pincelátogatással egybekötött túra a Badacsonyon
Gyülekező: Badacsony, szegedy róza-ház
útvonal: Szegedy Róza-ház • Kisfaludy-ház • Rózsakő  
• Hertelendy-emlék • Kisfaludy-kilátó  
Időtartam: 2,5 óra

HAjNAlmAdÁR túRA a Badacsonyon – Ismerkedés a tél 
legszebb hazai madarával a trópusi pillangóra emlékezte-
tő hajnalmadárral.
Gyülekező: Badacsonytomaj, korkováni parkoló
útvonal: a túra során végigjárjuk a Badacsonyi hegy 
összes bányáját és a bányafalakon próbálunk rátalálni 
trópusi pillangóra emlékeztető hajnalmadárra
Időtartam: 2,5 óra

toVÁBBI INFoRmÁcIÓ:  
árvai gábor (túravezető): 70/264-5919
Badacsonyi céh turisztikai egyesület - tourinform iroda 
(h-8261 Badacsony, Park utca 14.)
tel.: +36-87/531-013
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
Web: www.badacsony.com

tipp - infó
KeRÉKPÁRKÖlcSÖNzőK:
BestBike Balaton - Badacsony  
(tourinform Iroda mögött)
július 01.- szeptember 15. között
farkas István +36-20/567-0367
e-mail: info@bestbikebalaton.hu

opus utazási iroda
h-8256 ábrahámhegy, Badacsonyi út 1.
tel.: +36-87/471-683
www.balaton-opus.hu 

SzeRVIz-ÉS KÖlcSÖNző:
Révfülöpi Kerékpárkölcsönző és Szerviz 
(SzeGI SPoRt)
h-8253 révfülöp, csárda u. 1.
+36-87/463-028; +36-30/946-0531

Brin-Garázs Kerékpárszaküzlet-
Szerviz és Kölcsönző
h-8264 szigliget, külsőhegyi u. 64.
tel.: +36-20/275-7554
www.brin-garazs.hu

KERÉKPÁRoZÁS

A Balatoni Bringakörút a Balatont körülölelô, mintegy 210 km 
hosszú, végig táblával jelölt útvonal, amely részben kerékpáru-

takon, részben part menti mellékutakon vezet.

ezen a változatos tájon mindenki megtalálja a kedvére 
való túrát, legyen akár könnyű kerekezésre vágyó turista 
vagy meredek hegyekhez szokott sportoló. 
Ideális környezet ez kisgyermekes családok számára is, 
hiszen számos látnivaló veszi körül a tavat, lehetőséget 
adva ezzel a gyakori pihenőkre. kerékpározás közben 
felkereshetik a vidék legszebb műemlékeit, múzeumait, 
borászatait, természeti értékeit. számtalan élménnyel és 
gyönyörű fotókkal gazdagodhat az ide látogató. 
fáradalmaikat a tó partján egy hűsítő fürdő keretében 
is kipihenhetik, vagy megtölthetik kulacsaikat a források 
friss vízével. Itt nem maradnak élmények nélkül azok 
sem, akik nem hoznak kerékpárt magukkal, hiszen szá-
mos kerékpárkölcsönző és szerviz kínálja szolgáltatásait 
a Balatonnál.
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tipp - infó
HoRGÁSzjeGyÁRuSÍtÓ HelyeK:
tourinform Badacsony
h-8261 Badacsony, Park utca 14.
tel.: +36-87/531-013
www.badacsony.com 
nyitva tart: egész évben

HoRGÁSzBoltoK:
Ponty Fanatik Horgászüzlet
h-8258 Badacsonytomaj, tájház udvar
tel.: 30/523-0514 (tóth zoltán)
nyitva tart: május – szeptember

www.badacsony.com / Badacsony Régiós kiadvány   28-29

tÚRajaVaSLatoK BRinGÁSoKnaK

Badacsony-Szigliget
Badacsony • Badacsonytomaj - (Káptalantóti-Nemesgu-
lács) • Badacsonytördemic • Szigliget Bringakörút 18 km

tapolcai-medencében
Tapolca • Raposka • Hegymagas • Kisapáti (Szent György- 
hegy) • Nemesgulács • Káptalantóti - (Diszel) • Gyulakeszi 
• Tapolca Bringakörút 27 km

KeRÉKPÁRoS teljeSÍtmÉNytúRÁK A BÖRzSÖNy teRmÉ-
SzetBARÁt ÉS HeGymÁSzÓ eGyeSÜlet AjÁNlÁSÁVAl

tanúhegyek kerékpáros 70
Badacsonytördemic • Badacsonytomaj • Ábrahámhegy  
• Kékkút • Káptalantóti • Nemesgulács • Badacsony- 
tördemic, faluház
táv: 29,22 km  Szintemelkedés: 285 m  Szintidő: 3 óra

tanúhegyek kerékpáros 50
Badacsonytördemic • Herczeg Ferenc strand (Badacsony-
lábdi) • Badacsonytomaj • Ábrahámhegy • Kékkút  
• Kővágóörs • Köveskál • Szentbékkálla • Mindszentkálla  
• Istvándy Pincészet • Borbély Családi Pincészet •  

Badacsonytördemic
táv: 48,6 km Szintemelkedés: 490 m  

Szintidő: 4 óra

tanúhegyek kerékpáros 30
Badacsonytördemic • Herczeg Ferenc strand (Badacsony-
lábdi) • Badacsonytomaj • Ábrahámhegy • Kékkút • Káp-
talantóti • Istvándy Pincészet • Borbély Családi Pincészet 
• Badacsonytördemic
táv: 34,22 km Szintemelkedés: 285 m Szintidő: 3 óra

tIPPeK:
tapolca: tavasbarlang, malom-tó és egykori vízimalom
diszel: első magyar látványtár
Hegymagas: szent györgy-hegyi bazaltorgonák 
(sárga jelzésen), lengyel-kápolna
Gyulakeszi: csobánc várának romjai
Badacsony: egry józsef emlékmúzeum,  
szegedi róza-ház, kisfaludy-forrás, kilátó,  
bazaltorgonák, tanösvény
Szigliget: régi faluközpont (ófalu, kb. 120,  
XVIII. sz-i védett ház), XIII. sz.-i templom,  
várrom a Várhegyen, XIII. századi avasi templom-
rom, kamonkő tanösvény
Badacsonytördemic: ranolder-kereszt (kőkereszt), 
szőlőprés-gyűjtemény (faluház udvarán)
Ábrahámhegy: kilátó a Bökk-hegy tetején
Kékkút: tájház, theodora-forrás
Kővágóörs: népi lakóházak, struccfarm, kőtenger

HoRGÁSZat
A vízpart a horgászat nemes sportjának kedvelôi számára külö- 

nösen ideális lehetôségekkel szolgál leginkább elô- és utószezonban.

A Badacsony Régióban az alábbi horgászati helyeket ajánljuk:
• Badacsonytomaj Strand  

(szeptember közepétől április közepéig)
• Ábrahámhegy Strand (elő- és utószezonban)
• Badacsonyi Vitorlás kikötő kőgátján  

(bejárat a mol benzinkút felöli kapun)
• A badacsonyi hajókikötő mólója, a hajóforgalom  

zavarása nélkül.
• Révfülöp sportpálya és a móló környéke, a strandokon 

elő- és utószezonban van lehetőség horgászatra.
• Badacsonylábdihegyi Strand (október 1 - május 7.)

a horgászat a partról, a mólókról és csónakból egyaránt 
lehetséges. a változatos halfaunából különösen a ponty-
ot, a süllőt és a keszegféléket érdemes említeni, de nagy 
állománnyal van jelen a kősüllő, az angolna, a balin és  
a garda is.
a Balaton partján bárki hódolhat horgász-szenvedélyé- 
nek, aki állami jeggyel rendelkezik és megváltotta a bala-
toni területi engedélyt, melyből kapható 24 órás, 72 órás, 
10 napos és éves változat is.

a horgászathoz szükséges okmányok beszerezhetőek  
a badacsonyi tourinform irodában.
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tipp - infó
Golfclub Imperial Balaton
h-8313 Balatongyörök-Becehegy
Tel.: +36-83/346-031 • www.golfclubimperial.hu

Hőlégballonos sétarepülés a Balatonnál
h-8372 cserszegtomaj, fenyves u. 2.
tel.: +36-20/403 2667 – kollár gábor
e-mail: info@balaton-ballooning.com
www.balaton-ballooning.com
 
Sétarepülés
Balatonederics 71-es fõút mellett – BognAIR Kft. 
Tel.: +36-20/777-9196  • www.bognair.hu

Kalandparkok:
zánkaland kalandpark
zánkai Ifjúsági centrumban
spiderland kalandpark
Öko-kalandpark gyenesdiás - (lidó-strand)
sobri jóska élménypark – kislőd

Állatkert
afrika múzeum és állatkert - Balatonederics
kittenberger kálmán  
növény- és Vadaspark - Veszprém
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LóHÁton
A Badacsony Régió felfedezése lóháton is maradandó élményt jelent.

loVAGlÁSI leHetőSÉGeK:
GyulAKeSzI - Gyula Vezér lovasbirodalma  lovasudvar 
h-8286 gyulakeszi, csobánchegy 050/4 hrsz.
tel.: +36-20/931-7446, +36-20/973-5745
e-mail: gyulavezer@vazsonykom.hu
honlap: www.gyulavezer.hu
lovas oktatás, tereplovaglás, lovasbemutató,
haditorna bemutató, egyhetes túralovaglás,
lovaskocsis bortúra

SAlFÖld - Salföld természetvédelmi major
tel.: +36-30/530-6821, +36-30/939-0770
e-mail: mrazcs@freemail.hu 
honlap: http://www.bfnp.hu/hu/salfoldi-major-salfold 
Őshonos állatok bemutatója, kocsi kiállítás, lovaglási 
lehetőség, gyerekeknek pónival, állatsimogatás,  
lovas kocsi túrák minden nap a Pálos kolostorhoz,  
csikósbemutató, pusztaötös hajtás, gyógynövény  
és fűszerkert.

KÖVeSKÁl - Káli Ranch
h-8274 köveskál, fő utca
tel.: +36-20/987-0910, +36-20/534-8470
e-mail: kali-ranch@freemail.hu
honlap: http://kaliranch.hupont.hu/ 
lovas hintózás, túralovaglás, lovas oktatás, tereplovaglás

NemeSVItA - equital lovasudvar  
(szállóvendégként vagy bérlettel van lehetőség lovaglásra)
nemesvita 07/11. hrsz.
tel.: +36-30/659-3904
e-mail: info@equital.hu 
honlap: www.equital.hu
tereplovaglás, kilovagolás piknikkel, lovasoktatás, 3 napos 
túra, 5 napos túra, vadászlovaglás, hintózás, bértartás.

SZaBadidŐS 
LEHEtŐSÉGEK
Hegyi taxi: Guruló izgalom!egyedülállóan,  
csak Badacsonyban!
Badacsonyban a taxiállomásról (Posta mellett) indul a jel-
legzetes hegyi taxi, mely a kanyargós, meredek hegyoldalt 
átszelve szállítja a vendégeket.
ha izgalmas, vidám, felejthetetlen hegyi körutazásra 
vágyik próbálja ki! Utazzon a nyári kánikulában a nyitott 
dzsippel és ismerje meg a hegy nevezetességeit, borpin-
céit, természeti szépségeit!

Érdeklődni:
szántai zoltán (1-es taxi) +36-20/424-5236
Vizkelety István (6-os taxi) +36-30/939-5346
demjén tamás (7-es taxi) +36-30/954-2518

BAdAcSoNy - városnéző kisvonat (dotto) 
június - szeptember hónapban közlekedik /  
előtte - utána igény szerint.   
INFÓ: dér tibor - +36-70/331-2180
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BAdAcSoNy
• Borbarangolás-Borvacsora - 

februártól júniusig  
minden szombaton

• Szürkebarát túra - május közepe
• Város- és Gyermeknap - május 

vége
• Kéknyelű Virágzás Ünnepe - 

június eleje
• Pünkösdi Eljegyzés -  

Pünkösd vasárnap
• Badacsonyi Borhetek 

július közepe - augusztus eleje
• Rózsakő Fesztivál - 

augusztus harmadik hétvégéje
• Badacsonyi Fényvarázs, vitorlás  

felvonulás - augusztus 19.
• Badacsonyi Szüret - 

szeptember második hétvégéje
• Rizling Vakáció - október közepe
• Márton napi vigasság - 

november második hétvégéje
• Adventi est - 

december harmadik hétvégéje

BAdAcSoNytÖRdemIc
• Kocsonya Szépségverseny - 

február második hétvégéje
• Tanúhegyek Teljesítménytúra 

- május vége
• Badacsonyi Szürkebarát és Ma-

gyar szürkemarha ünnepe - 
augusztus második hétvégéje

• Márton-napi Libavacsora -  
november

• Forraltbor Főzőverseny - 
december eleje

SzIGlIGet
• Várkapunyitó - Húsvétkor
• Várfesztivál - Pünkösdkor
• Várjátékok - május-augusztus
•  Szerda esti komolyzenei koncertek - 

július közepétől - augusztus közepéig
• Zenés esték a Balaton várában -  

július közepétől augusztus  
közepéig

• Hagyományőrző napok - 
augusztus 19-20.

• Szüreti vigadalom - 
szeptember vége

• Süllőfesztivál - október vége

ÁBRAHÁmHeGy 
• Hagyományőrző falusi disznóölés 

- január vége 
• Halászléfőző- és Horgász verseny 

- április vége
• Falunap és gyermeknap -  

Pünkösdkor
• Népzene és néptánc találkozó - 

június vége
• Bornapok - augusztus eleje
• Szent István Ünnepe -  

augusztus 19. 
• Murcifesztivál - október eleje

KÁPtAlANtÓtI - NemeSGulÁcS
• Winzerfestaufzug  
gyulakeszi-káptalantóti-
nemesgulács - anfang oktober

HÁzIoRVoSI SzolGÁlAt
Badacsonytördemic, szent István út 3/2.
tel.: +36-30/559-8633, +36-87/433-039
Badacsonytomaj, kert u. 32.
tel.: +36-87/471-123
szigliget, kossuth u. 23.
tel.: +36-87/461-068,  
+36-30/925-8431

GyeRmeKoRVoSI ellÁtÁS
Badacsonytomaj, kert u. 32.
tel.: +36-87/471-282

FoGÁSzAtI AlAPellÁtÁS 
Badacsonytomaj, kert u. 32.
tel.: +36-87/471-689
h: 8:00-14:00; k: 14:00-19:00;  
sz: 8:00-14:00; cs: 12:00-19:00; 
P: 8:00-14:00
kezelésre időpontegyeztetéssel lehet 
jelentkezni.
Fogászati ügyelet hétvégén  
és ünnepnapokon:
8:00-14:00-ig, Veszprém halle u. 5/e,  
tel.: +36-88/425-228

tAPolcA KÖRzetI ÜGyelet
hétköznap 16:00-tól másnap reggel 
8:00-ig és hétvégén hívható  
+36-88/412-104 vagy 104

ÁllAtoRVoSI ellÁtÁS
hatósági állatorvos:
dr. Barátossy györgy
tel.: +36-20/379-6868

GyÓGySzeRtÁR
Griff Gyógyszertár, 
Badacsonytomaj hősök tere 5. 
tel.: +36-87/471-012
nyitva tartás: hétfő-szerda-péntek: 
7:30-11:10.,12:50-17:00.
kedd-csütörtök: 7:30-12:00., 12:30-17:00.
szombat: 8:00-10:00. 

SzÉPSÉGIPAR
„Arc-más” Kozmetika-masszázs-Szolárium
mékliné kocsis Bernadett
Badacsonytomaj, széchenyi u. 23.
tel.: +36-70/379-3146
bernihaus@gmail.com 
Afrodita Referencia Kozmetika
zsemberi zsuzsanna
tapolca, kazinczy tér 13.
tel.: +36-30/335-0893
zs.zsuzska83@icloud.com
manikűr, Pedikűr, műkörömépítés
Weller andrásné, tündi 
Badacsonytomaj, római út. 28.
tel.: +36-30/265-5155
solet.tunde@gmail.com 

BANKAutomAtA (Atm)
Badacsony, Park utca 14.
(tourinform iroda előtt)
szigliget, kossuth utca 23. 
(Básti lajos közösségi ház)

BANK ÉS BANKAutomAtA
Balaton-felvidéki takarékszövetkezet
Badacsonytomaj, kert út 12.
tel.: +36-87/471-611

BeNzINKút
mol Benzinkút, Badacsony, 71. sz. főút
tel.: +36-87/431-286

KÖzleKedÉS
Vizkelety István – hegyitaxi
tel.: +36-30/939-5346
Szántai zoltán – hegyitaxi 
tel.: +36-20/424-5236
demjén tamás – hegyitaxi
tel.: +36-30/954-2518
Badacsony Hajóállomás
tel.: +36-87/431-240
FoX AutoReNt - autókölcsönzés
tel.: +36-70/455-4020

KÖzÉRdeKŰ INFoRmÁcIÓK
segélyhívó: 112
mentők: 104
rendőrség: 107
máV: +36-40/49-49-49
somló Volán zrt.
autóbusz-állomás tapolca 
+36-87/510-255

touRINFoRm tuRIStAINFoRmÁcIÓ
tourinform Badacsony
Badacsony, Park utca 14.
tel.: +36-87/531-013
egész évben nyitva!

tourinform Szigliget
szigliget, kossuth u. 
tel.: +36-70/371-5346
nyitva: május-szeptember

REndEZVÉnynaPtÁR
HaSZnoS infoRmÁcióK



TámOGATóINK:  
Badacsonytomaj Város Önkormányzat - BadacsonytÖrdemIc kÖzség Önkormányzat -  

szIglIget kÖzség Önkormányzat - áBrahámhegy kÖzség Önkormányzat

CímLAp TájKÉp fOTó: Varga norBert – www.facebook.com/varga.badacsony  GRAfIKAI mUNKáK: chrome-soft kft. – www.chrome.hu

A fOTóKAT KÉSZíTETTÉK:
BUjtor Balázs; deák ferencné; kalmár gyÖrgy; nyItott Balaton fotóPályázat: Beke g. lászló; orBán Péter 

BADACSONYI CÉH TURISZTIKAI EGYESÜLET  
– TOURINfORm IRODA
8261 Badacsony, Park u. 14. +36-87/531-013
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
www.badacsony.com

KERESSE mOBIL ALKALmAZáSUNKAT
Badacsony idestour néven az app store-ban!
az alkalmazással bővebben megismerkedhet a 
http://www.chrome.hu/badacsony_idestour
internetes oldalon.


