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www.badacsony.com

Aktív kikapcsolódás / Aktivität / Activity

Vezetett GYAlOGtúRák
A bADAcsony régióbAn 2018.

Szereted a Természetet, a Balaton-felvidéket? A finom Borokat? 
Akkor keress minket! A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület öt éve 

szervez vezetett, bakancsos túrákat a Badacsony Régióban.
A túrákon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz 

kötött, melyet megtehetsz a badacsonyi Tourinform irodában 
személyesen, telefonon: 87/531-013 vagy akár e-mailben a  

badacsonytomaj@tourinform.hu címen.

nyereményjáték 
Kövess bennünket a Facebook-on   

(Badacsony Régió Tourinform) és nyerj értékes 
nyereményeket (badacsonyi borok, ajándékcsomagok)! 
Töltsd fel a túrán készített legjobb fotódat a Gyalogtúra 

Facebook eseményéhez, hogy részt vehess  
a havi nyereménysorsoláson.  

A nyertesekkel Facebook-on vesszük fel a kapcsolatot.



8261 Badacsony, Park u. 22.  
Tel.: +36 87/532 210
Fax:+36 87/532 211
sales@hotelbonvino.hu
www.hotelbonvino.hu

Bonvino Hotel Wine & Spa 

Szálláshelyek / Unterkünfte / Accomodations

200 m 48
96

07

BoR, AKTiviTás, wEllnEss - Éld áT BAdACsonyT!
Megmutatjuk Badacsony, a Vulkánok völgye és a Balaton romantikus, 
sokaknak ismeretlen arcát, szépségét: különleges kirándulásokra, 
kerékpár túrákra, pincelátogatásokra, borvacsorákra és még 
számtalan különleges programra csábítjuk.

BoR & dEsiGn
A szálloda sok apró szeglete mesél a környékről, a Balatonról, a bor 
és szőlőkultúráról. A szobák stílusát a borkészítés kétféle módja 
határozza meg: a fahordós hagyományos valamint a korszerű 
reduktív. Ennek megfelelően a szobák rusztikus valamint modern 
jelleget mutatnak, mely a berendezésben és az anyagokban is 
visszaköszön.
Borbárunkban a környék legjobb tételei, közel 100 fajta bor 
kóstolható. A vezetett borkóstolókon nemcsak érzékeinket, de 
tudásunkat is elmélyíthetjük. Élvezze Kollégáink vendégszeretetét 
Badacsony legfinomabb ételeinek társaságában! A kikapcsolódást 
úszómedence, jacuzzi, szaunák és gőzfürdő teszi teljessé. 

Kétágyas szoba félpanzióval már 13.900Ft/fő/éj ártól
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www.badacsony.com



A Badacsony központjában fekvő Hotel Halászkert 45 szobával egész 
évben várja vendégeit. Szobáinkból 20 pótágyazható, mindegyik 
fürdőszobás, légkondicionált, LCD TV-vel, hűtőszekrénnyel, ingyenes 
wifi-vel rendelkezik. 200 fős éttermünkben hagyományos ételek és 
helyi specialitások széles választékát kínáljuk, melyekhez badacsonyi 
borokból válogathatnak.
Szolgáltatásaink: wellness részleg, ingyenes, zárt, őrzött parkoló a 
szállóvendégeknek, erkélyes szobák, esküvők, konferenciák. 

In Mitte von Badacsony erwartet das Hotel Halászkert ganzjährig 
ihre Gäste. Zimmer mit  Badezimmer, Klimaanlage, LCD Fernseher, 
Kühlschrank und kostenloser Wifi, 20 Zimmer mit Zustellbett. 
Kostenloser Parkplatz, Wellness-Bereich. Restaurant mit 200 
Sitzplätzen und Terasse.

The Hotel Halászkert offers 45 rooms in the centre of Badacsony. 
The rooms are air conditioned with LCD TV, refrigerator, free wifi. 20 
rooms available with extra beds. Terraced restaurant with 200 seats. 
Open all year.

8261 Badacsony, Park utca 5-7. 
Tel.: +36 87/531 008; +36 87/531 009
halaszkert@t-online.hu
www.hotelhalaszkert.hu
Facebook: Hotelhalaszkert

Halászkert Hotel és Étterem

Szálláshelyek / Unterkünfte / Accomodations

300 m 45
100



„Jöjj tisztességgel, fogadlak barátsággal!”

Szôlôültetvényeink Badacsony, Gulács, Csobánc és a Tóti-hegy ölelésében 
helyezkednek el. Az Istvándy család története több mint 200 évre, az 
1800-as évek kezdetére vezethetô vissza. A család életében a paraszti 
gazdálkodáson belül kezdettôl fogva a szôlô- és bortermelés jelentette 
a legfontosabb megélhetési lehetôséget. Családi gazdaságunk mára 
kiegészült az ôshonos állatok (mangalica, szürkemarha, racka juh) 
tartásával, melyekbôl saját termékeket is készítünk.
Hitvallásunk: Tisztelve a hagyományokat, keressük az újat, miközben  
a hangsúly mindig a minôségen van.

Menü

Előétel: Mangalica kolbászos rétestáska snidlinges sajtkrémmel
Leves:  Turbolyás lencseleves kolozsvári csipsszel
Főétel:  Konfitált szürkemarha rostélyos dijoni mártással
Desszert:  Mangós-mandulás panna cotta
Aperitif: KÉKNYELŰ PEZSGŐ 2012 Extra Brut, 
 Irsai Olivér Szőlőpálinka

Káptalantóti Rózsadomb 121.  
+36 70/361 8421 Istvándy Csilla
info@ istvandy-pinceszet.hu
www.istvandy-pinceszet.hu
Szállás ugyanitt (3 szoba) 

Február 22.; 18.00 óra
Istvándy Pincészet
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A Balaton-Felvidéki Nemzeti Park területén, lélegzetelállító kilátással, 
kényelmes, tágas szobákkal, és hangulatos panorámaterasszal várja 
vendégeit a Villa Pátzay Borhotel. Minden egyes szobájából páratlan 
kilátás nyílik a Balatonra, és a badacsonyi borvidékre. Családok 
részére tágas pótágyazható és összenyitható szobák egyaránt 
foglalhatóak. 

A hotel alapszolgáltatásaként jár a mini-bár, telefon, az LCD TV, a 
WIFI, klíma és szobánként egy széf is.

Kis kedvencét, kutyáját sem kell otthon hagynia amennyiben nálunk 
pihen, kutyabarát hely vagyunk, a négylábúakat is örömmel fogadjuk.
Hotelunk kiváló helyszínt biztosít kisebb létszámú csapatépítő 
programok, esküvők lebonyolításához.

8261 Badacsony, Bogyai Lajos út 3. 
Tel.: +36 30/8371537
reservation@villapatzay.com
Facebook: villa Pátzay
instagram: villapatzay

VIllA PátzAY BORHOtel
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2000 m 10
20

04.01.

10.31.



Ékszerdoboz Badacsonyban, megújult hotel egy 115 éves épületben. 
Pihenés, kikapcsolódás, gasztronómia. A Hotel Neptun Badacsony a 
borvidék legromantikusabb hotele egész évben nyitva van. A wellness 
szalonban sókamra, szauna, jacuzzi és tepidárium kényeztetik 
szállóvendégeink érzékeit. 

A veritable jewel box in Badacsony - A renovated hotel in a 115-year 
old historical building. Recreation, relaxation, gastronomy. Hotel 
Neptun, the most romantic getaway in the wine region, is open all year 
round. Our wellness salon caters to guests with a salt cabin, sauna, 
jacuzzi and tepidarium on offer to nurture your senses. 

Ein richtiger Schmuckkasten in Badacsony. Erneuertes Hotel in einem 
115 Jahre alten Gebäude. Erholung, Entspannung, Gastronomie. Das 
romantischste Hotel der Weinregion, Hotel Neptun Badacsony ist das 
ganze Jahr geöffnet. In der Wellnessanlage dient  Salzkammer, Sauna, 
Whirlpool und Tepidarium für die Versöhnung unserer Gäste.

8261 Badacsony, Római u. 170. 
Tel.: +36 20 278 6616, +36 87 431 293
hotel@hotelneptunbadacsony.hu
www.hotelneptunbadacsony.hu
Facebook: HotelneptunBadacsony

Hotel Neptun Badacsony

200 m

14
34

1 1

Szálláshelyek / Unterkünfte / Accomodations

2+2



8261 Badacsony, Egry sétány 8. 
Tel.: +36 30/730 4003
info@kapri.hu
www.kapri.hu  

kapri Vendégház
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100 m

8
16

05.01.

09.30.

KAPRi vEndÉGHáz

Badacsony központjában a mólótól, a strandtól és a borúttól egyaránt 
100 méterre található a vendégházunk.
Udvari és emeleti szobáink légkondicionálóval felszereltek. TV, wifi és 
parkoló áll vendégeink rendelkezésére.
Átépített és felújított 3 szobás apartmanunkat, nappalival és felszerelt 
konyhával, családoknak és baráti társaságoknak is jó szívvel ajánljuk.
Vendégeinket svédasztalos reggeli lehetőségével várjuk nagy 
szeretettel.

KAPRi GuEsT HousE

Our guest house is in the center of Badacsony, 100 meters from the 
Balaton beach and the local wine route.
Every room has a private bathroom, AC, TV, Wi-fi. Our guesthouse has 
private parking.
Refurbished 3 room apartment with own kitchen and dining-room is 
offered for families and group of friends.
We offer the buffet breakfast option as well.

Szálláshelyek / Unterkünfte / Accomodations



2016-ban átépített és felújított vendégházunk a badacsonyi hegy-
oldalban, páratlan panorámát nyújtó, gondosan ápolt parkos-virágos-
kertben található. Nyolc, otthonosan elegáns szobával és egy családi 
lakrésszel (két szobás) várja minden évszakban a Balaton és a ter-
mészet szerelmeseit, a pihenésre, vagy éppen kikapcsolódásra vágyó 
vendégeket. A szálláshoz svédasztalos reggelit biztosítunk. Reggeliző 
helységünk sarkában pedig egy biliárdasztal várja a gyakorlott vagy 
kezdő játékosokat. Kertünkben zárt, kamerával őrzött parkoló áll az 
autóval érkezők rendelkezésére.

2016 renoviert wurde, ist am Berghang von Badacsony inmitten eines 
fürsorglich gepflegten, parkartig gestalteten Blumengartens zu finden 
und verfügt über ein atemberaubendes Panorama. Alle Zimmer 
verfügen über eine Klimaanlage, ein eigenes Bad, einen Fernseher 
und, mit Ausnahme eines einzigen Zimmers, über einen Terrassen- 
bzw. Balkonzugang. Zum Unterkunft wird Buffet Frühstück 
angeboten. Unseres Frühstücksraums werden die geübten und 
noch unerfahrenen Verehrer des Billardspiels von einem Billardtisch 
erwartet. Allen, die mit einem Auto anreisen, steht im Garten ein 
Parkplatz mit Videoüberwachung zur Verfügung.

8261 Badacsony, Panoráma utca 12. 
Tel.: +36 70/935 4800; +36 70/374 0080 
csaba@miditourist.hu
www.gizellapanzio.hu

Gizella Vendégház 

Szálláshelyek / Unterkünfte / Accomodations

500 m 10
22

04.01.

01.02.
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1200 m

10
24

Az Óbester Panzió, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Balatonra, 
szőlőbirtokokkal és diófákkal övezett környezetben található. Családi 
panziónk egy, közel 200 éves épületben üzemel, ahol huszonnégy 
szállóvendéget tudunk elhelyezni és nyáron közel kétszer ennyi 
vendéget tudunk leültetni grill teraszunkon és hangulatos 
borpincénkben.
Grill-éttermünk nyitva áll szállóvendégeink illetve betérő vendégeink 
számára is. Júliusban és Augusztusban, péntektől vasárnapig. 
Étlapunk fő jellegzetességei az ínycsiklandó grill ételek a helyben 
termesztett zöldségekkel.

Embedded in vineyards and walnut trees and overlooking Lake 
Balaton, lies Óbester Panzio. This family owned B&B is housed in a 
nearly 200 year old building, and has the capacity of twenty-four night 
guests and during the summer twice as many on the grill terrace 
or in the beautiful wine cellar. Our grill restaurant is open from July 
till the end of August, Friday till Sunday, where we welcome both 
our overnight guests as passers-by. The menu features delicious 
barbecue dishes accompanied by local vegetables.

8261 Badacsony, Római út 203.  
Tel.: +36 30/213 0225
stay@obester.hu
www.obester.hu

Óbester Panzió

01.01.

12.31.



071500 m 4
11

Szálláshelyek / Unterkünfte / Accomodations

A Borbély Családi Pincészet a szőlőskertek gyűrűjében fekvő, teljesen 
felújított vendégházával, csodálatos panorámával, házias reggelivel, 
kitűnő borokkal, falusi vendégasztallal várja a csendre és nyugalomra 
vágyó vendégeket akár az év minden napján. Itt tartózkodását 
grillezési, bográcsozási lehetőség, borkóstolók, bortúrák, biciklitúrák, 
gyalogtúrák, a környék szőlő és borkultúrájának megismerése teszik 
felejthetetlenné.

Ideális 2-3 családnak, baráti társaságoknak, kisebb céges rendezvé-
nyeknek 8-11 főig! Kérje ősztől tavaszig szóló  kedvezményes hétvégi 
programajánlatunkat!

Vendégeinknek kedvezményes borkóstolási és borvásárlási 
lehetőséget kínálunk!

8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út 19.  
Tel.: +36 30/620 3624; +36 30/927 1414
info@borbelypince.hu
www.borbelypince.hu

Borbély Vendégház
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1900 m

Szálláshelyek / Unterkünfte / Accomodations

Panziónk, Badacsony központjában van strandfürdőtől, hajóállomás-
tól, borozó pavilonoktól, pizzázótól, 100 méterre. SZÉP Kártya elfo-
gadás. Apartman jellegű vendégszobák, saját fürdőszoba, hűtő, 
LCD TV, WiFi internet. Étkező-konyhák, bőséges, változatos reggeli. 
Balkon, terasz, gépkocsi parkoló helyek.
www.zimmerinfo.hu/badacsony/zentrumpension

Centrum 
Panzió

8261 Badacsony, Egry sétány7. 
Tel.: +36 87/701 630;
        +36 70/252 6667
info@centrum-panzio.hu

8261 Badacsony, Kisfaludy út 17.  
Tel.: +36 70/382 9210
info@szegedyrozahaz.hu
www.szegedyrozahaz.hu

Claire Ház Apartman

1
4

8261 Badacsony, Római út 223. 
Tel.: +36 70/523-2966
nemetmaria1962@gmail.com
www.badacsony.com

Blaskovics Apartman 

1
6

1

05.01.

09.30.



8261 Badacsony, Római út 246.  
Tel.: +36 87/431 317; 
        +36 30/367 5512
rozipanzio@t-online.hu
www.rozipanzio.hu

Rozi Panzió

1000 m

6
15

8258 Badacsonytomaj, 
Hősök tere 1.
Tel.: +36 20/929 4026
nagy.geza69@gmail.com
www.badacsony.com

Sörpatika Vendégház

200 m

6
15

Szálláshelyek / Unterkünfte / Accomodations

8261 Badacsony, Egry sétány 5. 
Tel.: +36 87/431 188; +36 30/401 7286
orbanvendeghaz@gmail.com
www.orban-vendeghaz.hu

Orbán Vendégház

100 m 2
8

2



 12-13

8263 Badacsonytördemic
Herczeg F. u. 24.
Tel.: +36 30/495 8114
villa.marica@t-online.hu
www.villamarica.hu

Villa Marica

Szálláshelyek / Unterkünfte / Accomodations

Herczeg Ferenc Nyaralóház

8262 Badacsonylábdihegy, 
Herczeg Ferenc u. 82. 
Tel.: +36 30/947 7270
badacsony@t-online.hu
www.zimmerinfo.hu/badacsony/
herczegferenc/hu.htm

2
4

06.01.

09.15.

Minimum foglalás 5 nap!

8261 Badacsony, Egry sétány 22.
Tel.: +36 30/447 9820; 
 +36 30/908 9515
lilianaapartman@gmail.com 
www.lilianaapartmanbadacsony.hu

Érkezés: 15 óra; Távozás: 10 óra

liliána Apartman és Csónakház   

80 m

5
14

2

04.15.

10.15.

150 m

5
13

04.01.

11.30.



8261 Badacsony, 
Park utca 62.
Tel.: +36 30/290 5507
agibadacsony@freemail.hu
www.badacsony.com

terasse Apartman

300 m

8
16

3

Szálláshelyek / Unterkünfte / Accomodations

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 23.
+36 70/379 3146
bernihaus@gmail.com
www.bernihazbadacsony.com

Berni Ház 
- Apartmanok

500 m

3
22

3

8257 Badacsonyörs , Klastrom u. 7.
+36 30/991 7646
recepcio@balatonivendeghaz.hu
www.balatonivendeghaz.hu
FB: oázis a Klastromhoz wellness vendégház

Oázis a klastromhoz 
Wellness Vendégház

1000 m

14
52

14



 14-15

8258 Badacsonytomaj, 
Balaton u. 28.  
Tel.: +36 70/947 9739
tomajcamping@t-online.hu
www.tomajcamping.hu

8258 Badacsonytomaj, Palackozó út 7.
+36-30/6522-300; +36-88/201-759
nagyferenc1491@freemail.hu
www.badacsony.com

tomaj Camping „Riviera” 
Apartman & Strand

Ferenc Vendégház

Szálláshelyek / Unterkünfte / Accomodations

Kempingünk Badacsonytomaj tele-
pülésen, közvetlenül a vízparton fek- 
szik. Árnyas és napsütötte sátorhe-
lyek, felújított, minikonyhával, saját 
tusolóval felszerelt apartmanok várják 
kedves Vendégeinket!

Unser Camping befindet sich in Badacsonytomaj direkt am Ufer. 
Schattige und sonnige Campingplätze, erneuerte Appartements mit 
Miniküche, mit eigener Dusche erwarten unsere lieben Gäste.

Our campsite is in Badacsonytomaj, right along the lake. We have 
got shady and sunny places for tents and caravans and very nice 
bungalows with kitchen and own shower.

A Balaton északi partján, 
Badacsonytomaj központjában 
a Balatontól 200 m-re különálló 
vendégház két szobával kiadó. 
Kisállattal is fogad vendégeket.  
Vásárlási, étkezési lehetőség 
(Borbarátok Étterem)  a közelben. 
A badacsonytomaji strand pár perc 
sétával elérhető. 
A ház csak több éjszakától foglalható (minimum 3).

04.24.

09.30.

05.01.

09.30.
2
4

0 m

200 m



A Balaton Eldorado Camping a Badacsony hegy lábánál, közvetlenül a 
vízparton helyezkedik el festői környezetben. A Balaton nyugati ol- 
dalán Badacsonytördemic és Badacsony között lévő, panorámájában 
egyedülálló település mikroklímája mindig kellemes időjárást biztosít.

Balaton Eldorado Campground is located at the foot of Badacsony 
Hill, in a picturesque setting right on the lakeshore. The town located 
between Badacsonytördemic and Badacsony on the western side of 
Lake Balaton has a unique view, and its microclimate always provides 
pleasant weather.

Der Balaton Eldorado Camping liegt in einer malerischen Umgebung 
am Fuße des Berges Badacsony in unmittelbarer Nähe zum 
Ufer. Das Mikroklima der am Westufer des Balatons zwischen 
Badacsonytördemic und Badacsony gelegenen Siedlung mit ihrem 
einzigartigen Panorama sorgt stets für angenehmes Wetter. 

8262 Badacsonylábdihegy, Vízpart 1.  
Tel.: +36 87/432 369   
balaton@balatoneldoradocamping.hu
www.balatoneldoradocamping.hu

Balaton eldorado Camping 

Szálláshelyek / Unterkünfte / Accomodations
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8261 Badacsony, Kossuth utca 1. 
Tel.: +36 20/353 3389;  +36 87/531 031
info@bacchus.hu
www.bacchusinfo.hu

Bacchus Apartman -  
Borbarlang Vinotéka

500 m

4
16

CsodálATos PAnoRáMA - KÜlÖnlEGEs KÖRnyEzET - iGÉnyEs 
szállás - nAGyszERŰ BoRoK 
A badacsonyi hegyoldalban, a parttól 10 perc sétára található a 
Bacchus villaépülete. Balatoni panorámás, egyedi stílusú, teraszos 
apartmanokkal, borozási lehetőséggel és egy bor- és ajándékbolttal 
várja vendégeit a Tompos család. 

TRAuMHAFTE AussiCHT – HoCHwERTiGE unTERKunFT – 
GRossARTiGE wEinE 
Das Ufer des Balaton erreichen Sie in 10 Gehminuten vom Bacchus, das 
Sie mit stillvollen, geräumigen Apartments mit Seeblick, einem Weinkeller 
und einem Wein- & Geschenkeladen begrüsst.

BREATHTAKinG viEw – uniQuE suRRoundinGs – HiGH QuAliTy 
lodGinG - EXCEllEnT winEs
The shores of the Lake Balaton can be reached within a 10-minute 
walk from the Bacchus Inn, which offers some cosy apartments with 
lake-facing terraces, a wine cellar and a wine & gift shop as well.



Szálláshelyek / Unterkünfte / Accomodations

nyARAljon A BAlATonon! 
Az OPUS Utazási Iroda komplett kiszolgálást biztosít! 
A Balaton északi partján kínálunk nyaralókat, apartmanokat, 
programokat, gasztro-kultúrális kirándulást.

uRlAuB AM PlATTEnsEE! 
Unser Reisebüro bietet Ihnen komplette Dienstleitung an! Ferien-
häuser, Appartemente, Programme, Ausflüge, Gastro-kulturelle 
Exkursion, Autoverleih, Fahrradverleih, Informationsservice, 
Immobilienmakler, Tageszeitungen, Zeitschriften, Postkarten, 
Landkarten.
www.ferienplattensee.de

ouR MAin PRoFilE is To sEll ACCoModATion ARound THE  
lAKE BAlATon.
Rental of summer cottages and apartments, mediation of other 
accommodation possibilities, providing information, sale of programs, 
organisation of programs,wine trips, wine tasting, gastronomic 
and cultural journey to the fascinating North Balaton Region, hire a 
bicycle, to rent a car, estate agency, sale of cards and maps.

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 1.
Tel.: +36 87/471 683; 
        +36 30/989 0095
opusinfo@balaton-opus.hu
www.balaton-opus.hu

OPuS utazási Iroda
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Kora tavasztól késő őszig, udvarias kiszolgálással, ízletes, finom 
ételekkel várjuk Önöket Badacsony központjában, a Borozó soron 
található vendéglátó egységeinkben. Kóstolja meg kitűnő ételeinket 
és kiváló minőségű borainkat, helyi pálinkáinkat.
választékunkban megtalálhatók: sült halak; halászlé; egytálételek; 
sültek; cigánypecsenye; sertésmáj roston
italok: Badacsonyi pincészetek folyó és palackozott borai, 
pálinkakülönlegességek
Csoportkedvezmény, Badacsony kártya elfogadóhely

Im Zentrum von Badacsony sind Sie herzlich willkommen in 
unseren familiären Büfetts und Weinstuben  mit reichlicher und gut 
schmeckender ungarischer Küche. Kosten Sie unsere hervorragenden 
Gerichte, die Badacsonyer Weine und die ungarische „Pálinka”!
Auf unseren speisekarten: gebratene Fische;  Fischsuppe; 
Eintopfgerichte;  Braten ; Zigeunerbraten; geröstete Schweinsleber
Gruppenermässigung! Badacsony Regionkarte wird akzeptiert

From early spring till late fall our friendly staff will await you with 
good food and drinks, for example wine from local wineries and a 
large variety of palinka, the famous Hungarian schnaps. 
From the menu you can choose from Hungarian fish soup, fried fish, 
Hungarian stews, grilled liver, pork dishes and many, many more. 
if you come with a large group we can offer you a discount.  
we accept the Badacsony Card.

8261 Badacsony, Borozósor
Tel.: +36 20/929 4026
nagy.geza69@gmail.com
www.badacsony.com

Alapozó Falatozó
Borpatika & Pálinkaház/Szürkebarát Borozó
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Mi, a Szabó testvérek közel 15 éve foglalkozunk szőlőtermesztéssel, 
borkészítéssel. A természet és a szakma szeretetét édesapánktól 
és nagyapánktól kaptuk örökségül. Célunk, hogy termékeinkkel és 
szolgáltatásainkkal örömöt szerezzünk vendégeinknek.
Jelenleg 15 Ha-on gazdálkodunk, ahol helyi badacsonyi fajtákat és 
néhány világfajtát termesztünk. Kizárólag saját termésből készítünk 
könnyed, illatos, gyümölcsös borokat. A gazdaság 2006- ban egy 
családias hangulatú pincével bővült, ahol 22 fős kóstolóteremmel 
várjuk a borkedvelőket.
Boraink: Szürkebarát, Olaszrizling, Ottonel muskotály, Kéknyelű, 
Rózsakő, Kékfrankos Rozé és Cabernet sauvignon.
Vállalunk, borkóstoltatást, borértékesítést, rendezvények, esküvők 
kiszolgálását borral.
Telefonos egyeztetés alapján egész évben nyitva!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Attila és Péter

Wir, die Gebrüder Szabó beschäftigen uns schon seit 15 Jahren mit 
dem Anbau von Weintrauben und Winzerei. Unser Ziel ist es mit 
unseren Produkten und Dienstleistungen unseren Gästen Freude zu 
bereiten. Unsere leichten, duftigen und fruchtigen Weine stellen wir 
ausschließlich aus unseren eigenen Ernten her. Unser Hof haben wir 
2006 mit einem familiären Weinkeller erweitern können, in dem wir 
unsere Gäste mit einem Verkostungsraum für 22 Personen erwarten.
wir haben im ganzen jahr nach telefonischer vereinbarung geöffnet!

8258 Badacsonytomaj, Hársfa út 13.
Tel.: +36 30/851 8848, +36 30/497 9245
szabo.attila780616@gmail.com

Szabó Családi Pince 
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TÜzEs BoRoK-vulKáni ÍzEK
A badacsonyi táj, a szőlő, a bor tisztelete, szeretete határozta meg 
családunk életét generációkon keresztül. 21ha-os családi birtokunkon 
a borvidékre jellemző, kiváló szőlőfajtákkal, kiemelkedő dűlőinkkel, 
a modern és tradicionális technológiák segítségével törekszünk 
a frissebb stílusútól az egyedi minerális ízvilágú, tartalmas borok 
termelésére. Pincénk egész évben várja a vendégeket.

KÍnálATunK: borok, pálinkák, szőlőlé, szóda, kávé, zsíros kenyér, házi 
készítésű paraszttál, sajttál,előzetes egyeztetéssel házias ételek

szolGálTATásAinK: dűlőtúrák, borkóstolás, pincelátogatás, 
borvacsorák, családi és céges rendezvények 60 főig, kerékpáros pont, 
BoRTERAsz, vEndÉGHáz, inGyEn wiFi.

The landscapes of Badacsony and the love of wine, determined 
our family’s life through generations. On our 21 hectare vineyard, 
characteristic for the region regarding the grapes, we produce wine 
with a wide range using traditional technology.

ouR sElECTion: wine, palinka, grape juice, coffee, sandwiches and 
cold plates and on request, homemade dishes.

sERviCEs: wine tasting; cellar visits; wine shop with discounted 
prices; dinner for up to 60 people; bike point; the station of 
Badacsony Region shuttle Bus winECEllAR – winETERRACE –  
GuEsTHousE – FREE wiFi

PINCE: 8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út 19.
BORBOLT-  BORTERASZ Badacsony Római út 210.
Tel.: +36 30/927 1414; +36 30/558 7865
info@borbelypince.hu
www.borbelypince.hu

Borbély Családi Pincészet 
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BoRos ÉlMÉnyKÖzPonT – BoRMozi + MulTiMÉdiás ÉlMÉnyTÚRA 
+ BoR KÉszÍTÉs
Badacsony központjában a Római úton az 1900-as években épült 
villa ad otthont az Istvándy Borműhelynek. Pincéjében és a balatoni 
panorámás teraszán az elegancia mellett a lazaság, igényesség, de 
kötetlen hangulat uralkodik. Egy valódi ÉLMÉNYKÖZPONT, ahol lehet 
bort házasítani, palackozni, illatot felismerni és a Bormoziban balatoni 
ihletésű magyar filmeket nézni. 

Készítse el a legjobb cuvée-t!
Néhány órára Ön is borász lehet! A próbakóstolás és a megfelelő 
öltözet felöltése után (szakiköpeny 
és svájcisapka) betekintést nyerhet a borok házasításának 
művészetébe, elkészítheti és le is palackozhatja a saját borát.

BAzAlT KÖRÚT - Bazaltkövek Titkai! 
Mi abban segítünk, hogy olyan helyeket és kulisszatitkokat is 
megmutassunk, amelyek mellett észrevétlenül elsétálnál. A BAZALT 
KÖRÚT egy 10 km-es tematikus túra, mely az Istvándy Borműhelytől 
indul a hegyre, és ide is tér vissza

8261 Badacsony, Római u. 155. 
Tel.: +36 30 650 2476 
gistvandy@gmail.com
www.istvandy.hu

Istvándy Borműhely

Bor és Gasztronómia / Wine & Gastronomy
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8283 Káptalantóti, Hegymög-dűlő
Tel.: +36 70/361 8421
info@istvandy-pinceszet.hu
www.istvandy.hu

Istvándy Birtok és Piknikbár

Bor és Gasztronómia / Wine & Gastronomy

Mi a Kéknyelűben hiszünk…

Pincészetünk  jövőjét családunk a Kéknyelű szőlőfajtában látja és építi, 
amely  az egész  világon  kizárólag  a Badacsonyi Borvidék dűlőin terem. 
Családunk kezdetektől közreműködött  ennek  a legendás  magyar  
fajtának az újjászületésében. Szeretnénk  felfedezni a Kéknyelű  titkait, 
mellyel új távlatokat  nyithatunk  a borvidék  számára.
Ízek helyi alapanyagokból (saját mangalica, és szürkemarha).
Bőséges hidegtálaink és a hetente változó, szezonális menü fogásaink 
Csilla irányításával készülnek a konyhánkon. 
Asztalfoglalás ajánlott! (tel.: +36 70/ 361 8421)

Flavours from local ingredients (mangalitsa, Hungarian grey cattle)
Our hearty cold-cut platters and our seasonal, weekly changing menu 
are prepared under the direction of Csilla in our kitchen. We prepare 
everything on site, fresh, so in peak season we would like to ask our 
guests for patience and recommend advance reservations. 
Tel.: +36 70/361 8421

PiKniKBáR
Frissítő és töltő állomás nem csak kerékpárosoknak…
A PiknikBár a könnyed pihenést célozta meg: elheveredhetünk a 
fűben, lenghetünk függőágyon, tollasozhatunk. 
Nyitvatartásról érdemes előzetesen érdeklődni.



A Laposa családi pincészet Badacsony szívében, a régi Bogyai 
úri birtokon található. A birtok egész éves nyitva tartással várja 
a borok szerelmeseit, kóstolhatnak helyi termelők által készített 
sajtokat, sonkákat; helyben sült pékárut, szőlőmagolajat. Vállalunk 
borvacsorákat, céges rendezvényeket, baráti társaságoknak 
szervezett borkóstolást. Télen meghitt hangulatú pincénkben, 
tavasztól pedig a Balaton legszebb panorámájával rendelkező 
teraszunkon élvezheti borainkat. 

Die Weinkellerei der Laposa Familie befindet sich im Herzen von
Badacsony. Mit ganzjähriger Öffnungszeit warten wir auf die 
Verliebten der Weine. Sie haben die Möglichkeit durch lokale 
Hersteller produzierte Käse und Schinken, hausgemachte Back-
waren und Weintrauben Kernöl zu kosten. Wir organisieren Wein-
abendessen, Firmenveranstaltungen, und auch Weinproben für 
Freundeskreise. Im Winter in gemütlicher Laune im Keller, ab Frühling 
auf der schönsten Panoramaterasse des Plattensees können Sie 
unsere Weine genießen.

The Laposa Wine Estate can be found in the heart of Badacsony.  We 
entertain the wine lovers all year around. You can taste local cheese, 
ham, home made bakery, wine grape oil. We offer wine dinners, 
company events, wine tastings. You can enjoy our wines in our warm 
atmosphere cellar, from springtime on our terrace with the best 
panoramic view of the Lake Balaton.

8261 Badacsony, Bogyay Lajos út 1.
Tel.: +36 20/777 7133
birtok@bazaltbor.hu
www.bazaltbor.hu

laposa Birtok

Bor és Gasztronómia / Wine & Gastronomy
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Eredetileg Kisfaludy Sándor présháza volt, ma a legszebb balatoni 
panorámával büszkélkedő étterem. A badacsonyi hegyoldalban 
magasodik a tó fölé, amely a kikötőből akár gyalog, akár hegyi 
taxival is megközelíthető. A páratlan környezet, a badacsonyi borok, 
a figyelmes kiszolgálás és a kitűnő konyha együtt járul hozzá 
vendégeink elégedettségéhez. Étlapunkon megtalálhatóak jellegzetes 
magyaros ízek és balatoni halakból készített fogások is. 

Látogasson el hozzánk, és tegye felejthetetlenné gasztronómiai 
élményét egy mesés borkóstolóval, prémium borok társaságában!

The house that used to be poet Sándor Kisfaludy’s press house is 
today the restaurant with the most gorgeous panorama of Lake 
Balaton. It stands on the Badacsony hillside and is accessible 
from the marina on foot or by hill taxi. The magnificent setting, the 
Badacsony wines, the attentive service and the excellent kitchen 
are all important factors constituting guest satisfaction.Our menu 
includes traditional Hungarian flavours as well as Balaton fish dishes. 

Visit us and elevate your culinary experience to another level with a 
magical wine tasting of premium wines.

8261 Badacsony, Kisfaludy Sándor utca 28.
Tel.: +36 87/431 016
info@kisfaludyhaz.hu
www.kisfaludyhaz.hu

kisfaludy-ház Étterem és Borterasz
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04.03.

10.31.



A Németh Pince Badacsony egyik legkisebb pincészete, Badacsony 
központjában található. Borászatunk családi alapokon nyugszik, 
nagypapától a gyerekekig, mindenki a bor szolgálatában áll az év  
egy szeletében. 
Kínálatunkban megtalálható a Kéknyelű, a Budai Zöld, a Rózsakő, 
a Juhfark, a Szürkebarát, a Muskotály, az Olaszrizling és a Rajnai 
Rizling is. A pince fő büszkeségei a késői szüretelésű, töppedt 
szőlőből készült borok. Borainkat egyedi, kézzel festett palackokban 
értékesítjük és kívánságra egyedileg feliratozzuk. Hangulatos 
borkóstolóinkon maximum 50 főt tudunk vendégül látni, a borok 
mellé helyi termelők által készített sajtokat és sonkákat kínálunk.

The Németh vinery is one of the smallest in Badacsony. It is located in 
the centre of Badacsony. The business is family based, passed down 
from the grandparents to the children; someone works all year round 
in the business.
We offer the following types of wine: Kéknyelű, Budai Zöld, Rózsakő, 
Juhfark, Szürkebarát, Muskotály, Olaszrizling and Rajnai Rizling.
The pride of the vineyard is the wine made from dried grapes, which 
are harvested later than usual. The wine is offered in hand-painted 
bottles. We can also hand-paint to order. We hold wine-tasting 
sessions with a maximum of 50 guests.

8261, Badacsony, Római u.127.
Tel.: +36 87/431 274; +36 70/772 1102
nemethpince@gmail.com
www.nemethpince.hu

Németh Pince, Badacsony
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A borvidék válogatott borai, kóstolósorokkal, borkorcsolyákkal, egy kis 
mesével és kifejezetten jó kávéval.
Kicsi és nagy, ismert és még ismeretlen pincék, de minden esetben 
kiváló történetek és még kiválóbb borok.
Barátságos környezetben, kissé eldugva, de a kellős közepén mindennek.
Úgy gondoljuk, hogy egy borvidék egészen biztosan a borain keresztül 
tudja megmutatni a legigazabb arcát. A legjobb, legérdekesebb borain 
keresztül...Pláne Badacsony

És igen, egész évben nyitva.

Selected wine from Badacsony wine region with tasting, snacks, wine 
talks and an excellent coffee. 
Smaller and bigger, known and yet unknown cellars, but in any case 
excellent stories and even better wine. 
Friendly atmosphere, somewhat hidden, but in the center of the city.  
A wine region can certainly reveal itself through its wine. 
Through the best, most interesting wine...Especially (Pláne) Badacsony

…and yes…, we are open all year long.

8261 Badacsony, Park utca 18.
Tel.: +36 20/482 8084
planebadacsony@gmail.com 
www.facebook.com/planebadacsony

Pláne Badacsony Borterasz

200 m
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A borpince a nevét egy tőle nem messze található szikla-képződ-
ményről kapta, amelyet Rózsakőnek hívnak. A Rózsakő Borpince 
harmonikusan illeszkedik környezetébe, visszaidézve a múlt századi 
borospincék, ill. présházak hangulatát.

Az étterem a badacsonyi hegyen, a bazaltorgonák alatt, Badacsony 
fő turista útvonala mentén helyezkedik el. Konyhánk főleg magyaros 
jellegű, kifejezetten házias ízű ételeket készít. Az ételek nagy részét 
nagymamáink receptje szerint készítjük, ezért a legegyszerűbb ételek 
is nagy népszerűségnek örvendenek.
Az utóbbi években - gondolva azokra is, akik a reformtáplálkozás 
hívei - kínálatunkat több halétellel bővítettük, ill. többféle salátát és 
vegetáriánus ételt is készítünk.

Egy 50 fő befogadására alkalmas hangulatos borospincében, valamint 
egy 150 férőhelyes, szőlőtőkékkel övezett romantikus kerthelyiségben 
várjuk kedves vendégeinket. A gyerekek szórakozását játszótér 
szolgálja. Teraszunkról gyönyörű kilátás nyílik az egész Balatonra.

Térjen be hozzánk, foglaljon helyet teraszunkon, és ételeinket 
fogyasztva, borozgatás mellett gyönyörködjön a táj szépségében.
nyáron kellemes cigányzene muzsikája teszi teljessé a gasztronómiai 
élvezetet.

8261 Badacsony, Kisfaludy u. 26.
Tel.: +36 30/954 2518
demjentamas64@gmail.com 
www.rozsako-pince.hu

Rózsakő Borpince és Étterem

07
04.15.

10.30.
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A Szent György-Pince és Étterem 1985 óta áll nyitva a nagyközönség 
előtt. Az ide látogatókat csodálatos kilátás, házias ételek és saját 
termelésű minőségi borok fogadják a 10 hektár szőlőbirtokon.
Szolgáltatásaink: Borkóstolás, bortúrák, pincelátogatás, családi és 
céges rendezvények, házias ételek, polgári esküvők a helyszínen, 
lakodalmak tartása…

Szent György Weinkeller und Restaurant schon seit 1985 geöffnet. 
Die Touristen werden von schöner Ausblick, feien Hauskosten und 
selbstproduzierten, traditionell Holzfass weichenden Weinen in10 
Hektar begrüsst.

Welcome to Szent György-hegy (Saint George Mountain),the Szent 
György Cellar and Restaurant receives its guests since 1985.
On this 10 hectare land, our visitors are welcomed by fascinating 
view, picturesque environment, clean air ,  singing birds, delicious 
homemade meals and own production of wine, mellowed in 
traditional wooden barrels.

8265 Hegymagas, Szent György-hegy 12.
Tel.: +36 30/333 4444
info@szentgyorgypince.hu
www.szentgyorgypince.hu

Szent György
Pince és Étterem

8 km



A SkizoBor-ral első generációs borászatként sajátos utat járunk be, 
lehetőségünk van Badacsony borászati tradícióit úgy gyakorolni, 
hogy boraink illeszkedjenek a 21. század elvárásaihoz. A másik 
legfontosabb célunk, hogy megmutassuk borainkban a vulkanikus 
hegyek igazi arcát, a szőlőre és nem a technológiára helyezve a  
hangsúlyt. Erről szól a HEGYEINK sorozatban található Kéknyelű, 
Furmint és Olaszrizling, e borokban más-más szőlőhegy zamatát 
ismerhetjük meg.  Badacsonytördemici Borbárunkban boraink mellett 
izgalmas borkoktélok, helyi finomságok is kóstolhatók. 

Being first generation winemakers here at Skizo, we have the 
opportunity to try the traditional way of winemaking in Badacsony in 
such a way, that we can meet the expectations of the 21st century. 
Our ambition is also to show the true essence of these volcanic hills, 
where the importance falls on the grapes rather than the technology. 
This is what our HEGYEINK collection is all about, here one can find 
our Kéknyelű, Furmint, and Riesling, in these wines one can taste 
the individual qualities each hill has to offer. In our wine bar in 
Badacsonytördemic, along with our wines, one can try exciting wine 
cocktails and taste specialties of the region. 

8263, Badacsonytördemic Szent István u. 24.
+36 30/837 0552
info@skizobor.hu 
Facebook: skizobor 

SkIzOBOR - SIke BAlázS PINCÉJe
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Ma már nem csak a közeli borvidékek borait isszuk, hanem 
módunkban áll az egész ország, Európa sőt az egész világ 
borkínálatával ismerkedni. Ezért nem elég csupán szép, 
kiegyensúlyozott borokat készíteni, olyan borokra van szükség, 
amelyek nyomot hagynak a fogyasztóban, amelyekre visszaemlékszik 
és a több ezer elemű kínálatból újra ki fogja választani. 

Wir trinken heute, nicht nur die Weine aus den umliegenden 
Weinregionen, wir haben die Möglichkeit die Weinauswahl des ganzen 
Landes, Europas und sogar der ganzen Welt kennen zu lernen.
Deshalb reicht es nicht nur schöne, ausgewogene Weine herstellen. 
Solche Weine sind verpflichtet, welche im Verbraucher Spuren lassen, 
worauf Man sich erinnert und von tausenden wiedergewählt.

Nowadays, we are drinking not only the nearby wines, but we have 
the possibility to taste the wines from the whole country, Europe 
even the whole world. Therefore it is not enough to make merely 
beautiful, well-balanced wines, but such those are memorable and 
the consumer will choose again from one thousand. 

8257 Badacsonyörs, Füredi út 49. 
Tel.: +36 87/471 211
pinceszet@vargabor.hu
www.vargabor.hu
Pincelátogatás időpontegyeztetés: +36 70/330 2691

Varga Pincészet 
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Mindenkinek van története. A miénket elmeséljük Neked 
Ábrahámhegy Szilvádi dűlőjében – a Pálos Kolostorromhoz vezető 
túraútvonal mellett - megbúvó pincénkben, borospohárral a 
kezünkben.
Badacsonyban és Ábrahámhegyen termelünk szőlőt. Tőkéinkről 
olaszrizling, szürkebarát, kéknyelű, rózsakő, 2018. évjárattól 
sárgamuskotály kerül a hordókba. Szeretnénk, ha minél több 
borfogyasztó megismerné az évjáratos fehér borok csodálatos 
harmóniáját és a bor fejlődésének lépcsőin elidőzve pohárral a kézben 
a Balatonra kacsintva gondolná: Ide még vissza kell jönnöm!  
Pincénk egész évben nyitva áll a vendégek előtt, borkóstolót, 
borvacsorát, bortúrát tartunk előzetes bejelentkezésre hideg vagy 
meleg ételekkel csodálatos balatoni panorámás teraszunkon.

Everyone has a story. We tell you ours in our wine cellar in 
Ábrahámhegy Szilvádi slope, with a glasses of wine in our hands - 
near the hiking trail leading to the Pauline Monastery.We produce 
grapes in Badacsony and Ábrahámhegy. From our vines we put 
Olaszrizling, Szurkebarat, Keknyelu, Rozsako to our barrels, from the 
year 2018 Sargamuskotaly is also going to be available. Our wine 
cellar is open all year round, guests can enjoy a wine tasting, wine 
dinner, wine tour with cold or hot food served on our wonderful lake 
view terrace.

8256 Ábrahámhegy, Klastrom u. 26.
+36 30/916 1316, +36 30/916 1820
info@vorospince.hu
www.vorospince.hu

Vörös Szőlőbirtok és Borpince,
kalinics Miklós Szőlőskertje
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Családi borműhelyünk prémium 
kézműves, fehérborra épülő szorti-
mentjét rozé- és vörösborok színesítik, 
melyeket a termőhely, a szőlő fajta-
jegyei és újkisfahordós érlelési aromák 
formálnak tüzes, badacsonyi borrá. 
Palackozott borok értékesítése egész 
évben a pincénél, kóstoló áprilistól 
októberig előjegyzéssel.

Our family winery produces premium hand-crafted wine. The 
distinctive taste of our mediterranean style badacsony wine is 
defined by the characteristics of terroir, the grape variety, and the 
unique aroma of new small-size oak barrel. Our cellar door is open 
all year around for sales. Tastings can be booked during the April-
October period.

8256 Ábrahámhegy, 
Szent István völgyi út 11.  
Tel.: +36 20/935 2378
info@acapellabirtok.hu
www.acapellabirtok.hu

a ’Capella Szőlőbirtok

8256 Ábrahámhegy, Honvéd u. 10.  
Tel.: +36 70/591 9378; 
        +36 30/424 1209
barna01.szoke@gmail.com
www.barnapince.hu
Facebook: Barna Borozó

Barna Pince ábrahámhegy

Kézműves, családi borászatunk, a 
Badacsonyi Borvidék festői szépsé- 
gű Balaton parti községében Ábra-
hámhegyen, Badacsonytól 8 km-re 
található.
A hozzánk ellátogatók friss boraink 
mellett fahordóban érlelt nedűket is 
kóstolhatnak hangulatos, kora tavasz- 
tól késő őszig nyitva tartó borozónkban, ahol továbbá nyári hétvé-
géken megízlelhetik saját, szőlővenyige tüzelésű kemencénkben 
készült sültjeinket, süteményeinket.

Our family wine estate is located in Ábrahámhegy, in a beautiful 
village in the Badacsony wine district, at Lake Balaton, not far from 
Badacsony. 
You are welcome to visit our winery, where you can taste our wines, 
and eat roasted meats and cakes from our vine cane fired oven at 
summer weekends.

Bor és Gasztronómia / Wine & Gastronomy
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8258 Badacsonytomaj, 
Római út 88.  
Tel.: +36 87/471 000; 
        +36 30/467 3089
info@borbaratok.hu 
www.borbaratok.hu

Borbarátok
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Húsvét ünnepétől az új év hajnaláig 
várjuk finom ételeinkkel, nemes 
borainkkal, nyári estéken kerthelyi-
ségünkben különböző műsorokkal.

Von Ostern bis Sylvester erwarten wir 
Sie herzlichst mit unserer ungarischen Küche und feinen Weinen. An 
Sommerabanden Programme auf  der Freilichtbühne.

From the feast of Easter till the dawn of the New Year we welcome 
you in our inn, with our delicious dishes and fiery, noble wines.  
During the summer evenings we will treat you to fabulous programs 
in our own garden.

Borterasz: 8257 Badacsonyörs, Hegyalja út 69.
Tel.: +36-70/701-2997
vendégház: 8257 Badacsonyörs, Hegyalja út 51.
Tel.: +36-30/746-0744
info@csendes-dulo.hu; www.csendes-dulo.hu

Csendes Dűlő Szőlőbirtok - 
Borterasz & Vendégház

Szőlőhegyen vagyunk, hajdani öreg 
présházak között, csend, nyugalom, táj 
és ember évezredes harmóniájában. 
Jöjjenek borteraszunkra és 
maradjanak, mert a táj szépsége 
elbűvölő és az itt termett szőlőből 
készült borok maradni késztetnek. 
Jöjjenek vendégházunkba és 
pihenjenek, mert itt a hegyen szinte 
megáll velünk az idő. 

The wine estate is owned by our family for 45 years. On 3 hectares 
grow varieties like Olaszrizling, Hárslevelű, Szürkebarát and the curio 
Kéknyelű, a Hungarian vine variety grown only in the Badacsony 
Wine Region. It would be our pleasure to welcome you to our all-
year-round open guest house, and picturesque summer wine terrace 
overlooking the vineyards and Lake Balaton!
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Finom fogások a Badacsony-Bakony 
régió kincseiből, jó borok a hegyekről. 
Minden héten tányéron kínáljuk a 
környék legjavát. Élményt nyújtó 
ételeket készítünk, felelősen, szívvel, 
szeretettel.  

Exquisite dishes serving up treasures from the Badacsony-Bakony 
region, complemented by fine wines from the hills. We serve up the 
very best the region has to offer week after week.
We offer culinary delights, prepared responsibly, with heart and love. 

Leckere Köstlichkeiten aus den Schatzen von der Region Badacsony-
Bakony, ausgezeichnete Weine von dem Bergland. Jede Woche bieten 
wir unseren Gasten das Beste von der Umgebung. Wir arbeiten für 
richtige Essenserlebnisse, bewusst, liebevoll, mit Herz und Seele. 

8261 Badacsony, Római út 170.
+36 20 278 6616, +36 87 431 293
hotel@hotelneptunbadacsony.hu
www.hotelneptunbadacsony.hu
Facebook: HotelneptunBadacsony

tIlIA A BADACSONYI 
BORVeNDÉGlŐ 

Borászatunk lehetőséget biztosít egész 
évben előzetes egyeztetés esetén 
pincelátogatásra, borkóstolók és bor-
vacsorák tartására. Egész évben nyitva 
vagyunk, hiszen 2013-as megnyitásunk 
óta az év minden napján szeretettel várjuk visszatérő és leendő vendé-
geinket. Badacsonyban sokan már az első találkozás alkalmával otthon 
érzik magukat, s amikor másodszorra is eljönnek, úgy érzik, tulajdon-
képpen hazatérnek itt élő emlékeikhez. Én is hazatértem családommal 
Badacsonyba az alföldi Helvéciából, ahol felmenőim az első szőlő-
telepek létrehozását végezték a filoxéra járvány után. Az otthon az, 
ahova legmélyebb érzelmeim kötnek. S a Dobosi ősök e tájon, Tapolca, 
Badacsonylábdihegy, Monoszló vidékén éltek, és gondozták szőlőiket. 
Otthon vagyunk. Mélyen és kiterjedten, akár a szőlő gyökérzete, élnek 
bennünk e vidék emlékei, a táj, a szőlő és a bor szeretete, tisztelete.  
A modern technika alkalmazása mellett a hajdanán élt szőlősgazdák 
szeretetével, tudásával és tiszteletével foglalkozunk a szőlővel  
és a borral. 

8261 Badacsony, Római út 216.  
Tel.: +36 30/868 1361; 
        +36 30/868 1362
dobosistierpinceszet@gmail.com
www.dobosistierpinceszet.hu

Dobosi-Stier Pincészet 
Badacsonyi Fröccsterasz

Bor és Gasztronómia / Wine & Gastronomy
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A borászatot Caroline és Martin 
Edegger 2000-ben, a dűlők gondos ki-
választásával alapította, s ma már 
10 hektáron működik. A biogazdálko- 
dás alapelveivel összhangban 2005-
óta nem használunk szintetikus per-
metszereket a szőlők gondozásakor 
és szintetikus vegyszereket a borok 
kezelésekor. 
Átépítés miatt, boraink iránt érdeklődő 
vendégeket csak telefonon előre megbeszélt időpontban tudunk 
fogadni. Aki szállást keres,  2019 tavaszától választhat 8 darab új, tóra 
néző apartmanunk közül.

8261 Badacsony, Római út 235.
Tel.: +36 87/531 017; 
        +36 20/216 1757
office@domaine-edegger.com
www.domaine-edegger.com

Domaine edegger

700 m 3
8

frissTerasz: borok és esték  
a Badacsony-hegyen

Izgalmas borok, finom ízek és kiváló 
hangulat: ez a frissTerasz. Vibráló és 
fiatalos közösségi terünkben éppúgy kedvét leli a városi pezsgéshez 
szokott, mint a balatoni kikapcsolódás terén valami másra vágyó 
közönség. Késő tavasztól kora őszig hétvégente koncertek, filmvetítések 
helyszíne a frissTerasz, és ahogy egy ilyen helytől elvárható, DJ-k is 
rendszeresen pörgetik itt a lemezt.  Az ét- és itallap sem mondható 
unalmasnak, hiszen azon kitűnő minőségű, helyi alapanyagokból készült 
grill ételek és beach foodok, illetve a borvidékről származó válogatott 
borok sorakoznak.  Az asztalok mellett pedig mindenkinek jut hely, 
érkezzen bár zajos gyerekcsapattal vagy éppen a kutyájával. Mielőtt 
megkérdezné valaki: igen, ingyenes autó- és bringaparkoló is van!

nyiTvA TARTás: 
május, szeptember: péntektől vasárnapig, 14-től 24 óráig
június, július, augusztus: hétfőtől vasárnapig, 12-től 24 óráig

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy út 1-3.  
(parkoló a Római út felől) 
Tel.: +36 20/313 5173
frissterasz@frissterasz.hu
www.frissterasz.hu

frissterasz
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Családunk négy nemzedék óta 
foglalkozik szőlőtermesztéssel 
a Badacsony illetve a környező 
tanúhegyek oldalában. Borainkat 
hagyományos ászkolási technológiával 
készítjük. Pincészetünkben a gondos munka eredményeként 
Olaszrizling, Szürkebarát, Ottonel Muskotály, Kéknyelű, Rózsakő és 
Cabernet Sauvignon szőlőkből készülő borok értékesítése folyik.
Borkülönlegességeink között megtalálhatók: késői szüretelésű 
desszertborok, Jégbor, Ürmösbor illetve muzeális borok.
Borospince-présházunk a Badacsony hegy déli oldalán felvezető 
turistaút mellett könnyedén megtalálható.

8261 Badacsony, 
Kisfaludy S. u. 11. 
Tel.: +36 20/347 2274;
        +36 20/387 9817 
info@imreborpince.hu
www.imreborpince.hu

Imre Borpince

Bor és Gasztronómia / Wine & Gastronomy

A hegy lábánál gyönyörű panorámás 
terasszal, idilli környezetben várjuk 
borkedvelő vendégeinket, ahol az 
egész család vagy társaság kedvében 
járunk. Kerékpárbarát hely! 
Az év minden napján nyitva tartunk!

Unten am Berg mit einer 
wunderschönen Panorama-Terasse, 
in einer idyllischen Umgebung warten 
wir auf unsere weinliebenden Gäste. 
Gäste mit Fahrrad sind auch herzlich 
Wilkommen. wir sind ganzes jahr geöffnet!

We are waiting for our wine-lover guests at the bottom of the hill 
with an amazing panorama-terrace, in idyllic surroundings. Guests 
with bicycle are also very welcome. we are open the whole year!

Szent György-hegy, Hegymagas 1115 hrsz. 
Tel.: +36 30/226 8412
szentgyorgyhegy@horvathpince.hu
www.horvathpince.hu

Horváth Pince
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Hűs pince, gyönyörű kerttel, a fák 
árnyékában. Októbertől márciusig 
előzetes bejelentkezés alapján 
fogadjuk a vendégeket. 
A nyári időszakban minden nap nyitva 
vagyunk, hétvégenként házi készítésű 
kenyérlángossal, medvehagymás 
pogácsával, házi baracklekváros palacsintával, házi süteményekkel 
várjuk a vendégeinket. 
Termelői boraink a helyre jellemző fajtákkal kerül bemutatásra. 
Borkóstolók borbemutató előadással egybekötve, borvacsorák, 
kérhető magyaros ételekkel, hidegtálakkal, frissen sült 
medvehagymás pogácsával. 

A Sabar-hegy varázslatos hely: 
nemcsak kiváló borok születnek itt, 
hanem lankáin felsétálva páratlan 
szépségű panoráma tárul elénk. 
Aki egyszer átélte itt a naplementét 
kezében egy pohár zamatos Sabar 
borral, vagy részt vett egy jó hangulatú 
pincebuliban rendszeresen visszatér a 
kis hegyre, ahol nagy élmények várják.

Sabar is not only about great wines but when you walk uphill to the 
winery a superb panorama is revealed to you. Once you experienced 
the sunset with a glass of Sabar wine in your hand you’d return for 
more. Small hill with great experiences. 

8263 Badacsonytördemic, Római út 22.
+36 70/307 9619- Léránt Károlyné
lerant.pince@gmail.com
www.lerantborpince.hu
Facebook&instagram: lerantborpince

vinotéka:  
8283 Káptalantóti, Badacsonyi utca 24.
Pince: 8283 Káptalantóti, Sabari szőlő 2.
Tel.: +36 30/984 6540, 36 70/297 0055
sabar@sabar.hu
www.sabar.hu
Facebook: sabarBorház

lÉRáNt PINCe BORkeRt

Sabar Borház
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8264 Szigliget, Antal-hegyi út 101.
Tel.: +36 30/204 2590;
        +36 30/2673 093
vino@szentantalpince.hu
www.szentantalpince.hu

Szent Antal Pince

nyiTvA TARTás:
május 1 - október 30.: 
14.00 - 20.00, Hétfő szünnap

Más időpontban előzetes 
bejelentkezés alapján.

A szigligeti Várhegy szomszédságában, 1887-ben épült az Antal-
hegyen található családi pincészetünk. Borainkat a hagyományos 
és a modern technológiák együttes alkalmazásával készítjük. A 
borkóstolók során vendégeink, tölgyfahordóban érlelt minőségi 
borainkat, kemencében sült ételeinket akár a csodálatos panorámát 
nyújtó kerthelyiségben is elfogyaszthatják.

saját ültetvényeinkről származó boraink: Olaszrizling, Szürkebarát, 
Ottonel Muskotály, Zeusz, Kéknyelű, Furmint, Vulcanus,  Gyöngyöző 
Muskotály, Rose,  Cabernet Sauvignon, Késői szüretelésű olaszrizling.

8261 Badacsony, Radnóti u. 2.
Tel.: +36 87/531 008
halaszkert@t-online.hu
www.szepkilato.hu 
Facebook: szepkilato

Szépkilátó Borozó
és Szoborpark  

Badacsony napsütötte oldalában 
található a Szépkilátó Borozó. A 
200 éves pincében a badacsonyi 
szőlősgazdák által termelt borok 
széles választékával, és ínycsiklandó 
falatokkal szolgálhatunk. A teraszról 
csodálatos kilátás nyílik az egész 
Balatonra. Vendégeinknek a parkolás 
ingyenes. A borozó udvarán Badacsony hírnevét öregbítő személyek 
mellszobrai sorakoznak.

Ausblick auf dem Balaton • 200 Jahre alten Weinkeller • Terasse 
• Weine von mehreren Kellereien von der Badacsony Region • 
Kostenloser Parkplatz

Wonderful view across the lake • wide range of wines produced by the 
Badacsony vineyards • 200-year-old cellar • Terrace • Free parking



8257 Badacsonyörs Szőlő u. 23 
+36 30/443 9348
sipostihamer@t-online.hu
www.siposborhaz.hu

SIPOS BORHáz & VeNDÉGHáz

Ars poetica -nk, hogy a kincsekből, 
melyet a természet a badacsonyi 
szőlőfürtökben összegyűjt, minél 
többet tudjunk a palackjainkban 
megőrizni. A Sipos Borház családi 
pincészete finom borokkal, Badacsonyi 
hegyre és tóra néző szobáival várja 
Önöket! 

Sipos Guesthouse and Winehouse welcomes you with amazing view 
to the Badacsony hill and into lake Balaton. We are looking forward to 
host you in Sipos Guesthouse and  having a wine with you!

8261 Badacsony, Kisfaludy Sándor utca 5. 
+36 87 431 382
info@storbanetterem.hu
www.storbanetterem.hu

St. ORBAN ÉtteReM 

Egész évben nyitva tartó éttermünk 
hagyományos fogásokkal, 
a fantasztikus panorámájú 
hegyoldalban várja vendégeit. 
Az alapanyagokért nem megyünk 
messzire – sokszor csak az étterem 
melletti konyhakertbe. A húsok 
javarészét környékbeli gazdáktól, 
illetve olyan beszállítóktól szerezzük be, akik legalább annyira 
elkötelezett hívei az ökológiai gazdálkodásnak, mint mi vagyunk. 

Szakácsaink a friss és kitűnő minőségű alapanyagokból kíméletesen, 
korszerű konyhatechnológia segítségével készítik el a tányérra kerülő 
fogásokat – olyan ételeket, amelyeknél a minőség és a mennyiség 
tökéletes harmóniában találkozik egymással.
A badacsonyi vendéglátás reneszánsza a már jól ismert Laposa 
minőségben.
Asztalfoglalás ajánlott!

Nyitvatartás: Egész évben, minden nap 12:00-22:00

Bor és Gasztronómia / Wine & Gastronomy
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8257  Badacsonyörs, Major u. 42. 
+36 30/940 5232
kezmuvesbor@gmail.com
www.valibor.hu 
Facebook: valibor

VálIBOR – VálI PÉteR BORáSzAtA

A birtokról nyíló panoráma 
felejthetetlen élménnyel gazdagítja 
a hozzánk látogatókat. A Badacsony 
emellett számtalan egyéb látnivalót 
kínál. A páratlanul gazdag növény- és 
állatvilág, az egyedülálló domborzati 
adottságok, a Balaton szépsége 
különleges egységgé ötvöződik. Egész évben örömmel látjuk 
vendégül a badacsonyi borok iránt érdeklődőket borkóstolóinkra is. 
Továbbgondolva a lehetőségeket, a témában háromféle borkóstoló 
programot is kínálunk. A hagyományos borbemutató mellett - 
gyakorló gasztronómusokként - kulináris élményekkel is csábítjuk 
a borok, a borkóstolás kedvelőit. Töltsön néhány órát a Badacsony 
legfestőibb táján. 

8261 Badacsony, Római út 203/1.
+36 30 530 4739
zsolt.villasandahl@gmail.com
www.villasandahl.com

VIllA SANDAHl

A svéd tulajdonossal rendelkező 
pincészet a Rajnai rizling és a 
minőségi bortermelés elkötelezett 
híve. A Balaton mikroklímája, a 
badacsonyi terroir, az Elzászi eredetű 
borkészítési technológia és filozófia 
sajátos ötvözete teszi lehetővé a 
Sandahl birtok egyedülálló és utánozhatatlan borstílusát: izgalmas, 
gazdag ízvilágú, ásványos, illatos, elegáns és tartalmas borok.
nyitva tartás: bejelentés szükséges

The Swedish-owned winery is committed to growing Rhine riesling 
and making quality wine. The exceptional microclimate of Lake 
Balaton, the special terroir and the Elzas-origin winemaking 
technology and philosophies combine to Sandahl’s unique and 
inimitable winestyle: exciting, rich aromas, mineral, fragrant, elegant 
and full-bodied wines.

Bor és Gasztronómia / Wine & Gastronomy



8261 Badacsony, 
Egry sétány 7.
Tel.: +36 70/772 0027
majerne@freemail.hu
www.katicagast.hu

katica Vendéglő & Vendégház

300 m

3
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05.01.

10.23.

8261 Badacsony, Park utca 3.
Tel.: +36 20/577 4446
szantai.evi.ilmonte@gmail.com 
www.facebook.com/ilmontepizza

Il Monte Pizzéria 

Kínálatunk: kemencés pizza - saláta - 
házi desszert - olasz kávé

unser Angebot: im Ofen gebackene  
Pizza - Salat - hausgemachte Nachspeisen - italienischer Kaffee

our services: Oven baked pizza - vegetables - homemade desserts - 
Italian coffee

8258 Badacsonytomaj,  
Balaton u. 2. 
Tel.: +36 87/471 167
muskatlivendeglo@t-online.hu 
www.muskatli-vendeglo.hu

Muskátli kisvendéglő 
és Cukrászda

A hagyományos magyar konyha ízletes ételsoraival, házilag készített 
omlós süteményekkel és saját pincészetünkben érlelt zamatos 
badacsonyi borokkal várjuk a vendégeket!

Bor és Gasztronómia / Wine & Gastronomy
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8258 Badacsonytomaj, Kert u. 15.  
Tel.: +36 87/471 332
szantai.kinga@freemail.hu
www.lacus-pelso.hu

lacus Pelso Pizzéria

A Lacus Pelso Pizzéria nevét a Bala- 
tonról kapta, melytől nem messze, 
Badacsonytomaj központjában 
található. Minőségi alapanyagokból 
készült pizzák, saláták és desszertek 
széles választékával várjuk egész 
évben kedves vendégeinket. 
A környező településekre házhozszállítást vállalunk.

nyiTvA TARTás: 11.00-tól 22.00-ig

8262 Badacsonylábdihegy,  
Herczeg Ferenc Strand melletti sétány  
Tel.: +36 30/443 6836
pakay.akos@labditherm.hu 
www.facebook.com/labdiPiac

lábdi Piac

Kóstolja meg a badacsonyi régió ízeit!
Vásároljon közvetlenül helyi 
termelőktől a Lábdi Piacon, ahol 
a család minden tagja jól érezheti 
magát. A látogatókat házias ízekkel, 
termékkóstolókkal, a gyerekeket 
pedig állatsimogatóval és kézműves 
foglalkozással várjuk!

„Kneipp” mezítlábas ösvény 
ingyenesen kipróbálható a piac mellett!
nyitva tartás: 2018. május 12 – szeptember 29., minden szombaton 
7:30-12:00-ig  

Hungarian farmers’ market
Come to the Lábdi Market on Saturday morning! Taste the flavors of 
Badacsony region, and try the fresh, locally grown vegetables, fruits, 
dairy products, homemade syrups and jams! Children can visit the 
petting zoo and try handicrafts.
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• ▪Ismerd meg a Badacsony környékének élővilágát, geológiáját és 
kultúrtörténetét két kiállító teremben interaktív tárlatvezetéssel!  

• ▪Tudj meg többet a bazaltvulkanizmusról és a bányászat múltjának 
titkairól szakvezetett túra alkalmával!

• ▪Fedezd fel játékosan a part menti nádasok élővilágát kajakjainkkal 
és kenuinkkal! 

• ▪Munkatársaink részvételével szakvezetett túra keretében 
vagy önállóan GPS koordinátákat követve, illetve QR kódokat 
leolvasva fedezd fel az öblöt és annak élővilágát Nádi szél Vízitúra 
Tanösvényünk során!

• ▪Barátságos strand, kölcsönözhető sporteszközök, pihenősarok!
várunk szeretettel!
• ▪Two exhibition room about the hill Badacsony and lake Balaton: 

geology, natural values and culture of the area.
•  Hike with us and learn more about the volcanic area and mining at 

the years 1900!
•  Discover the wildlife at reeds with a kajak or canou at the Reed 

Wind Water Nature Trail!
•  Relax at our pleasant beach with free Wifi, relax patio and 

playground! 
you’re welcome to visit us!

8262 Badacsonylábdihegy, Strand (Vízpart utca 3.)
Tel.: +36 30/599 2846
olk.labdi14@gmail.com
www.olk.badacsonylabdihegy.hu
www.facebook.com/olk.badacsonylabdihegy

Ökoturisztikai látogatóközpont 

0 m
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HA BAlATon, AKKoR HAjózás!
Badacsonyból induló hajójáratok:
• Menetrendi hajójáratok, Gyorshajó – Vízi taxi, Sétahajók
• hajóprogramok: Bulihajó, Balatoni Minimax hajó 

Ajánlatok csoportoknak, cégeknek: hajóbérlés, családi- és szakmai 
rendezvények hajón.

willKoMMEn An BoRd!
Abfahrt von Badacsony:
• Fahrplanmäßige Schiffe, Schnellboot – Wasser taxi, Promenadenschiff
• Schiffsprogramme: Partyschiff, Minimax Kinderschiff

Angebot für Gruppen und Firme: Schiffsvermietung, Familien- und 
Firmenveranstaltung.

wElCoME on BoARd!
Departure from Badacsony:
• Liners, Speedboats – Water taxi, Pleasure boats
• Ship programs: Partyboat, Minimax Children Ship

Offers for groups and companys: ship charter, family and company 
events on board.

8600 Siófok, Krúdy stny. 2.
Tel.:+36 84 310 050
ugyfelszolgalat@bahart.hu
www.bahart.hu , www.facebook.com/balatonihajozasizrt 

Balatoni Hajózási zrt.
Balaton Schifffahrts AG.
Balaton Shipping co.

Aktív kikapcsolódás / Aktivität / Activity
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Arborétumunk nem egyszerűen egy arborétum a sok közül. Nem 
csupán különleges cédrusok és ciprusok gyűjteménye, hanem a 
családunk története, Isten segítségével több generáció elkötelezett 
munkájának és kitartásának eredménye. 

legyen Ön is részese családunk történetének!  

Szívja magába a százéves cédrusok nyugalmát, a varázslatos balatoni 
panorámát és kóstolja meg borainkat, melyeket szakértelemmel és 
fáradtságot nem kímélve készítettünk el az Ön számára.

Our Arboretum is not just one amongst many. Not only are there 
collections of cedars and cypresses but it represents work and 
perserverance which was accomplished with the help of God. 

Be part of these hundred years of the family history! 

Experience the feeling of peacefulness created by the hundred -year old 
cedars, the magical panorama of Lake Balaton and taste our wine that 
has been produced for you with our expertise and hard work.

8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi u. 25.
Tel.: +3670/333 2569
info@follyarboretum.hu
www.follyarboretum.hu i www.facebook.com/follyarboretumesboraszat

Folly Arborétum és Borászat  
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Az 1795-ben épült paraszt-barokk stílusú Szegedy-ház, megjelené-
sében, elhelyezkedésében, legjobban érzékelteti azt a hangulatot, 
életérzést, ami Badacsony romantikájának legfőbb jellemzője. Az 
impozáns épületben tökéletes esszenciáját kapjuk a bornak (szüreti 
eszközök kiállítása), a költészetnek (Kisfaludy emlékkiállítás, Balatoni 
Almanach), a hegynek (kilátás) és a szerelemnek, hiszen ez a ház 
volt a Balaton hősszerelmeseinek, Kisfaludy Sándornak és Szegedy 
Rózának az otthona. 

Az egykori prés- és aszaló helyiségben kialakított borozóban meg-
kóstolhatjuk a híres badacsonyi ürmös bort is, valamint áttekintést 
kaphatunk a badacsonyi borosgazdák kínálatából. 
A ház elhelyezkedéséből adódóan ideális kiindulópontja lehet a hegy-
re vezető gyalogos és nordic walking túráknak, éppen ezért térképek, 
túraajánlatok, bérelhető nordic walking botok és GPS készülékek is 
várják a túrázni vágyókat.

A ház egész évben nyitva tart, szálláslehetőség a Claire-ház 
apartmanban (lásd a szállásoknál).

8261 Badacsony Kisfaludy u.17
Tel.: +36 70/382 9210
info@szegedyrozahaz.hu
www.szegedyrozahaz.hu

Szegedy Róza Ház 
Irodalmi és Bormúzeum 
& Ürmös Borozó

Aktív kikapcsolódás / Aktivität / Activity
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Szigligetet nem csak a természeti adottságai teszik vonzóvá, hanem 
az épített környezete, a műemlékei is. A folyamatos rekonstrukciós 
munkák eredményeképpen a Balaton partjának egyetlen 
látogatható várává vált, látogatottsága évről évre növekszik. Egész 
évben hagyományőrző programokkal, koncertekkel, íjásztatással, 
kiállításokkal és egyéb más szolgáltatásokkal állunk vendégeink 
rendelkezésére.

Szigliget kann attraktiv sein, nicht nur wegen seiner Naturmerkmale, 
sondern auch wegen seiner Denkmäler.  Dank der fortwährenden 
Ausgrabungs- und Restaurierungsarbeiten ist sie die einzige Burg 
am Balaton, die für Besucher zugänglich ist. Die Besucherzahl 
steigt von Jahr zu Jahr. Nicht zuletzt, weil ganzjährig verschiedene 
Programme in der Burg angeboten werden, wie traditionsbewusste 
Programme, Konzerte, Bogenschießen, Ausstellungen und andere 
Dienstleistungen.

Szigliget is not only attractive because of its natural endowments 
but of its ancient monuments as well. It has become the only castle 
of the Lake Balaton that can be visited and viewed thanks to the 
continuous building operations. The numbers of visits are constantly 
growing year by year. Traditionalist programmes, archery, concerts, 
exhibitions and numerous other services are at your disposal 
throughout the whole year.

Tourinform Szigliget
Tel.: +36 70/371 5346
szigliget@tourinform.hu
www.szigligetivar.hu

Szigligeti vár 
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8264 Szigliget Külsőhegyi út 64.
Tel.: +36 20/275 7554
www.brin-garazs.hu
facebook: BrinGarázs Kerékpárszerviz És Üzlet

Brin-Garázs kerékpárbolt  
Szerviz És kölcsönző

szolGálTATásAiM:
• Új és használt kerékpárok értékesítése
• Alkatrészek, kiegészítők forgalmazása
• Kerékpárok teljeskörű szervizelése
• Kölcsönzés, ahol minden korosztály 

megtalálja magának a megfelelő 
járművet, továbbá lehetőség van 
kerékpáros utánfutó és gyerekülés bérlésére is.

Apartman- és vendégházunkban  csodás panorámával kényelmes
szállást tudunk biztosítani .

sERviCEs:
• New and secondhand bikes for sale
• Parts and accessories for sale
• Wide range of bike servicing
• Rental, where all generations can find the perfect vehicle for 

themselves, you can also rent trailers for bikes and child bike seats
We offer comfortable accomodation in our guest house with a
wonderful view.

árvai Gábor  
Tel.: +36 70/264 5919.
arvaigabor@t-online.hu 
www.turakinalatok.5mp.eu 

GeOtúRA-VezetŐ 

FEdEzzE  FEl  A BAlATon-FElvidÉK 
lEGszEBB TájAiT!

A szakvezetés során a kirándulók 
megismerkednek az adott terület élő 
és élettelen (állat-és növényvilág, 
geológiai kialakulás, éghajlat)  természeti 
értékeivel, kultúrtörténetével. Így nem 
csupán egy egyszerű kirándulás részesei 
lehetnek a túrázók, mivel a gyaloglás közben rengeteg 
fontos és értékes információ hangzik el, amely révén 
bővíthetik ismereteiket e csodás tájról, amelyben az ember 
és a természet remek egységet, igazi harmóniát alkot.

Aktív kikapcsolódás / Aktivität / Activity
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8244 Dörgicse, Fő utca 58.
Tel.: +36 87/444 134
info@levendarium.hu
www.levendarium.hu
www.facebook.com/levendarium

Hegyi taxi nr.6. - Vizkelety István
Tel.: +36 30/939 5346
hegyitaxi@gmail.com 
www.badacsony.com 

Dörgicsei 
levendula Major

Hegyi taxizás Badacsonyban

Több hektáros levendulaültetvény  
az Árpád-kori, felső-dörgicsei  
ikerrom mellett.
• 100% tisztaságú BIO levendula illóolaj
• Termesztés, lepárlás, feldolgozás
• Nyitott kert, látványlepárlás, 

vendéglátás 

A helyszínen megvásárolhatóak:
• Levendárium termékek (őstermelői áron)
• „A Vidék Minősége” védjeggyel ellátott kézműves termékek

Érdemes betérni akár csak egy teára, kávéra, sütire is!

Kézműves, művészeti, oktatási, kulturális és egyéb programok.
A bemutatókert május végétől szeptember végéig látogatható.

GuRuló izGAloM! EGyEdÜlállóAn, 
CsAK BAdACsonyBAn!
Badacsonyban a taxiállomásról  
(Posta mellett) indul a jellegzetes 
hegyi taxi, mely a meredek hegyoldalt 
átszelve szállítja az utasokat.   
Ha kalandra és izgalomra vágysz, 
próbáld ki!
Utazz a nyári kánikulában a nyitott, nosztalgia terepjárókkal, ismerd 
meg a hegy nevezetességeit és borospincéit.

RollEnEdEs ERlEBnis
Im Zentrum von Badacsony fahren den Berg rauf und runter die 
sogenannten Bergtaxis.
Wenn du an einer spannenden, lustigen, unvergesslichen Tour 
teilnehmen möchtest,dann probiere es aus. Fahre bei der 
sommerlichen Hitze mit dem offenen Jeep und besichtige die 
Sehenswürdigheiten, wie z.B. die Weinkeller des Berges.



Jelmagyarázat

Parkoló
Parking

Reggeli kérhető
Breakfast

Légkondicionálás
Climate

Főzési lehetőség
Cooking facility

Étterem
Restaurant

Mosógép
Washing-machine

Élőzene
Live music

Saját kert kerti bútorral
Garden furnitures

Minibár a szobában
minibar

Grillezési lehetőség
Grill

Kutya bevihető
dogs are welcomed

Játszótér
Playground

Internet / WI-FI Medence (kültéri)
Outdoor Swimming-pool

Fedett úszómedence
Indoor swimming-pool

Sporteszközök
sports equipment 

Hűtőszekrény
Fridge

Kerékpárkölcsönzés
Rent a bike

TVGyermek animáció
Animation for children

Közvetlen vízparti ház
house next to the Balaton

Akadálymentes
Accessible rooms

Horgászati lehetőség
fishing

Kártyás fizetés
Paying by credit card

Egész évben nyitva
Open all year round

Strandtól való távolság: ...m
Distance from the beach

Házi borok 
Wine

Borkóstolás
Wine tasting

Családbarát 
Familiy friendly

Széf
safe

Programszervezés
Program organization07

Lakókocsi
caravan

1 éjszakás vendéget is fogad
Guests for one night

Bungalow Sátorhely
tent

SZÉP kártya

Wellness szolgáltatás
Wellness services

Férőhely: pl.: 5 szoba; 14 fő
Capacity: f.e.: 5 rooms/14 persons5

14

Apartmanok száma
Apartment

Szauna
Sauna

5

Férőhely az apartmanban
Capacity

Masszázs
Massage

5

Nyitva/Open
pl.: 05.01-09.30.

Kerékpárbarát
Bike friendly

05.01.

09.30.



bADAcsonyi céh tUrisztikAi egyesület

támogAtóink: 

bADAcsonytomAj város ÖnkormányzAtA, 

bADAcsonytÖrDemic kÖzség ÖnkormányzAtA,  

szigliget kÖzség ÖnkormányzAtA,  

ábrAhámhegy kÖzség ÖnkormányzAtA,  

A bADAcsonyi céh tUrisztikAi egyesület tAgjAi

www.bADAcsony.com

címlApfotó: vArgA norbert 
www.fAcebook.com/vArgA.bADAcsony

További infókat a szálláshelyekről,  
pincészetekről, éttermekről, Badacsony és  

környéki programokról a Tourinform irodában lehet 
megkaparintani.

Az iRodA EGÉsz ÉvBEn nyiTvA TART!

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

Badacsony Régió Tourinform
Borbarangolás Badacsonyban


