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BADACSONY KÁRTYA / BADACSONY TOURIST-CARD  
A badacsonyi térség szálláshelyein minden szállást foglaló vendégnek térítésmentesen 
jár a Badacsony kártya, mely 30 % kedvezményt biztosít a strandbelépőből, és 1
0% kedvezményt a vendéglátóhelyeken, a borozókban, a múzeumokban, a Szigligeti Várban, 
a régió szolgáltatóinál és még számos helyen.
Részletek: www.badacsony.com 

  SZIGLIGET  

  DISCOVER THE BEST OF BADACSONY  

  AKTÍVAN A BADACSONYI BORVIDÉKEN  

www.badacsony.com
Facebook: Tourinform Badacsony

SZAKVEZETÉSES ÉLMÉNYTÚRÁK A BORVIDÉKEN
Szakvezetéses túrák a Badacsonyon, Szent György-hegyen, Csobáncon, a Gulács-hegyen, Szigligeten, 
Halápon és a Kopasz-hegyen is. A kirándulni vágyók válogathatnak madarász, holdfény, kilátó, 
körtúra vagy tanösvény túra között. 
Részvételi díj:  gyermekeknek: 6 éves korig ingyenes; 6-14 éves korig: 1000 Ft/ fő; 
15-18 éves korig, illetve felnőtteknek: 2.000 Ft/ fő
A részvételi díj online vagy a helyszínen, készpénzben fizetendő a túravezetőnél!
Részletes információ és időpontok: www.badacsony.com/turak

VEZETETT BORTÚRÁK – „Badacsony borközelből” 
A borok szerelmesei szakvezetéssel egybekötött élménytúrán ismerhetik meg 
a Badacsonyi Borvidéket. Hamisítatlan borospincék, finomabbnál finomabb borait 
ízlelhetik meg, pazar látvány kíséretében. Három pincénél 3-3 fajta bor kóstolása közben 
a gazda bemutatja történetüket és persze a fajtákat.
A kóstolón csak 18. életévüket betöltöttek vehetnek részt! A túra ára tartalmazza mindegyik 
borlelőhelyen a 3 tételes kóstolót és a borkorcsolyát is.
Ára: 11.900 Ft/fő 
A részvételi díj online vagy az indulás előtt, a Tourinform irodában, készpénzben vagy bankkártyával 
fizetendő! Részletes információ és időpontok: www.badacsony.com/borturak/

HASZNOS INFORMÁCIÓK A TÚRÁKKAL KAPCSOLATBAN 
Túravezető: Árvai Gábor geo- és madarásztúravezető; +36 70/264 5919
Az élménytúrákon és a bortúrákon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött!
Jelentkezés:
személyesen: Tourinform Iroda Badacsony (8261 Badacsony, Park utca 14.)
telefonon: +36 87/531-013
e-mailben: badacsonytomaj@tourinform.hu
Facebook-üzenetben: Tourinform Badacsony
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LÁTNIVALÓK, SZABADIDŐS 
LEHETŐSÉGEK, 
KIHAGYHATATLAN ÉLMÉNYEK
/ SIGHTS, FREETIME ACTIVITIES

 BADACSONYTOMAJ  

1. SZENT IMRE BAZALTTEMPLOM
/ ST. IMRE BASALT CHURCH
8258 Badacsonytomaj, Hősök tere 2.

Badacsonytomaj ékessége a kéttornyú 
bazalttemplom, hiszen Európában csak két 
ilyen, vulkáni kőzetből készült templomról van 
tudomásunk. Neoromán stílusban épült 1930-
1932 között. Oltárképeit Udvardi Erzsébet, 
Kossuth-díjas festőművész készítette. 
Látogatás szentmisén kívüli időben, csak 
előzetes bejelentkezéssel: +36 30/719-0877
Szentmisét tartanak télen, szombaton 
18.00 órakor, vasárnap 10.00 órakor; nyáron, 
szombaton 19.00 órakor, vasárnap 10.00 órakor.

2. TÁJHÁZ- HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
/ LOCAL HISTORICAL AND FOLK COLLECTION      
8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14. 

A nádfedeles, fehérre meszelt parasztház 
Badacsonytomaj múltjának minden szegletét 
felöleli. Őrzi a múltbéli szőlőművelés eszközeit, 
halászok hálóit, a településen élők emlékeit, régi 
tárgyait, dokumentumait és fotóit. 
Nyitva tart: június-szeptember, keddtől 
szombatig, egyéb időszakban előzetes 
bejelentkezéssel.
Tel.: +36 87/571-115; +36 30/447-0904

3. KERESZTÚT (KÁLVÁRIA)
/ MEMORIAL SITE OF II. POPE JOHN PAUL    
A 17 stációból álló Kálvária út Badacsonytomaj 
ravatalozójától indul, és vezet föl a szőlőhegyre. 
Az első állomás: Jézus Pilátus előtt, majd az 
ösvényen felfelé haladva a Szent István Király 
Kápolnánál elérjük a Kálváriát. A Golgota három 
nagy keresztje közül a legmagasabb közel négy 
méter, azon függ Krisztus kétméteres figurája. 
Szakrális kisugárzású helyre került: fölötte 
magasodik Badacsony Nagyboldogasszony hegye, 
közelében ott a Klastrom-kútnak nevezett bővizű 
forrás, a XIII. század közepén épült pálos kolostor 
romja, amelyet egy kőomlás temetett maga alá, 
és a II. János Pál pápa-emlékhely. A badacsonyi 
szőlőhegy nemcsak a borászati kultúrájával, 
hanem tágabb kultúrtörténeti hagyományával, 
szakrális értékeivel is felhívja magára a figyelmet.
Egész évben, szabadon látogatható.

  BADACSONYÖRS  

4. KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI GALÉRIA      
8257 Badacsonyörs, Csigáskuti u. 1.
Tel.: + 36 30/654-1440

A galéria tulajdonosa, Vollein Ferenc a kortárs, 
naiv stílusirányzatba tartozó képzőművészet 
kiemelkedő és az egyik legelismertebb hazai és 
nemzetközi képviselője, aki egyedül képviseli 
Magyarországon, Itáliában és Dél-Amerikában 
az oly népszerű és elterjedt naiv neoreneszánsz 
stílusirányzatot.
Nyitva tart egész évben, előzetes 
bejelentkezéssel.

5. FOLLY ARBORÉTUM ÉS BORÁSZAT
/ FOLLY ARBORETUM & WINERY      
8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi u. 25.
Tel.: +36 70/333-2569  

Az arborétum egy igazi örökzöld kert, rejtett 
kincsekkel. Százéves fenyők és cédrusok, balatoni 
panoráma; gyalogösvény, játszópark, étterem és 
borterasz is várják a természet szerelmeseit. A 
„Balaton édenkertje” kiváló úti cél kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt.
Nyitvatartás: egész évben, részletek: www.folly.hu

  BADACSONY  

6. TŰZGYŰRŰ TANÖSVÉNY
/ „FIRE RING” TRAIL      
A Tűzgyűrű tanösvény egy 4,6 km hosszú kört 
leírva a Szegedy Róza-ház feletti Rózsakő 
parkolóból indul. Tíz állomását végigjárva 
a vulkánok világát, Badacsony és a Balaton 
kialakulását, kőzeteket, szőlőkultúrát ismerteti.
Egész évben, szabadon látogatható.

7. RÓZSAKŐ
/ ROSE STONE   
A hatalmas, lapos, asztalszerű bazaltkő, 
valamikor a régmúltban gurult le a hegyoldalba.
Nevét, Szegedy Rózáról kapta, aki férjével, 
Kisfaludy Sándorral szívesen üldögélt rajta, 
csodálva a Balaton szépségeit, a lenyűgöző 
panorámát. Valószínűleg ez is magyarázza a 
hozzá fűződő legendát: „Hogyha egy leány meg 
egy legény ráül a kőre, háttal a Balatonnak, 
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.” Szerelmes pároknak erősen ajánlott 
kipróbálni!
Egész évben, szabadon látogatható.

8. KISFALUDY KILÁTÓ
/ KISFALUDY LOOKOUT TOWER    
A Balaton-felvidék egyik legszebb panorámájú, 
18 méter magas tornya a Kisfaludy-kilátó. A 
vulkanikus tanúhegy csúcsán, 438 méteren 
emelkedik. Legfelső szintjéről csaknem teljes 
körpanorámát ad a Tapolcai-medencére, 
a tanúhegyekre. Kevéssé párás időben a 
Balatonnak gyakorlatilag a 2/3-át látni, Tihanytól 
egészen a Keszthelyi-öbölig.
Egész évben, szabadon látogatható.

  BADACSONYLÁBDIHEGY  

9. ÖKOTURISZTIKAI LÁTOGATÓKÖZPONT
/ ECO-TOURISM VISITOR CENTER   
8262 Badacsonylábdihegy, Strand, Vízpart u. 3.
Tel.: +36 30/ 599-2846 
www.olk.badacsonylabdihegy.hu

A látogatóközpont két kiállítótermében 
megismerhetők a környék természeti értékei, 
élővilága, földtana és kultúrája. A sportkedvelők 
kölcsönözhetnek itt kajakot, kenut és SUP-ot. 
Innen indul a Balaton első vízitúra tanösvénye, a 
Nádi szél Vízitúra Tanösvény.

Részletek, aktuális nyitvatartás: 
Kiállítás: elő és utószezonban: 9.00-16.00
június 1- augusztus 31. között: 9.00-17.00
Vízijármű kölcsönzés: 
április 1-május 31.: 9:00-14:30
június 1- augusztus 31.: 9:00-16:30
szeptember 1-30.: 9:00-14:30

  BADACSONYTÖRDEMIC  

10. SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI ESZKÖZTÁR 
(FALUHÁZ) / VITICULTURAL AND OENOLOGICAL 
COLLECTION    
8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12.
A Faluház udvarán tekinthető meg az ország 
minden borvidékéről származó, különleges 
szőlőprés-gyűjtemény. 
Egész évben, szabadon látogatható.

11. HERCZEG FERENC KIÁLLÍTÁS
/ HERCZEG FERENC EXHIBITION   
8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12.

Az országban egyedülálló gyűjtemény, mely az 
írófejedelem használati tárgyaiból és relikviáiból 
készült.Megtekinthető a Faluház nyitvatartási 
ideje alatt, infó: +36 30/758-8620

12. BUJDOSÓK LÉPCSŐJE + TÖRDEMICI 
KILÁTÓPONT
/ EXILES’ STAIRS + LOOKOUT POINT   
A Badacsony-hegy nyugati oldalában megbúvó 
lépcsősor az Országos Kéktúra része. 
464 lépcsőfokból áll, így kemény kihívás a 
turistáknak, de a végén csodálatos kilátást 
kínál. Megmászását hatalmas bazalttornyok, 
törmeléklejtők kísérik. A bazaltkőből épített 
lépcsősor mentén pihenőállomások lettek 
kialakítva, tetején a Czinka Panna-pihenő és egy 
esőház várja a vendégeket. Innen nem messze 
a Tördemici-kilátópont található, ahonnan szép 
panoráma nyílik a Szent György-hegyre és a 
szigligeti várra.
Egész évben, szabadon látogatható.

13. RANOLDER - KERESZT (KŐKERESZT) 
/ RANOLDER CROSS 
Ranolder János 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 méteres, éles 
párkányra. A helyiek szerint a kereszt megvédi 
szőlőültetvényeiket. Magassága 9,7 méter.
Egész évben, szabadon látogatható.

  SZIGLIGET  

14. SZIGLIGETI VÁR A BALATON VÁRA
/ SZIGLIGET CASTLE   
8264 Szigliget, Kisfaludy utca

A Badacsony szomszédságában fekvő Szigliget 
és vára a Balaton egykori szigetének vulkanikus 
hegycsúcsán emelkedik. Tematikus programjai 
egész évben várják azokat, akik lenyűgöző 
panoráma mellett ismernék meg a balatoni 
végvárak történetét.
Nyitva tart egész évben, 
részletek: www.szigligeti-var.hu 
Jegyárak: felnőttjegy – 1.000 Ft; 
ifjúsági és gyermekjegy – 500 Ft

15. KAMON-KŐ TANÖSVÉNY
/ KAMON-STONE TRAIL 
A szigligeti templomtól induló, 6 km hosszú 
tanösvény a település romantikus utcáit, 
népi építészetét, a hagyományos szőlő- és 
nádgazdálkodást, az erdőbe érve pedig a Balaton 
kialakulását, fontosabb történéseit mutatja be.  A 
túra során 9 ismertető tábla segíti tájékozódást a 
hangulatos falu jellegzetességei között.
Egész évben, szabadon látogatható!

16. ÓVÁR- VÁRROM ÉS KILÁTÓ
/ OLD CASTLE, CASTLE RUINS, LOOKOUT TOWER
Szigligeten, a Királyné szoknyájának nevezett 
kúp alakú vulkáni tanúhegy tetején a földben 
rejtőznek egy vár alapfalai, melyek valószínűleg 
egy római őrtorony alapjai. Itt áll az Óvár-
kilátó, melyből garantált a varázslatos balatoni 
panoráma. A kilátó parkolóval ellátott, így onnan 
5 perc sétával elérhető.
Egész évben, szabadon látogatható!

  ÁBRAHÁMHEGY  

17. ÁBRAHÁMHEGYI KILÁTÓ
/ LOOKOUT TOWER ÁBRAHÁMHEGY   
8256 Ábrahámhegy, Kilátó utca

Ábrahámhegy község közepén magasodik a 
Bökk-tető, rajta pedig a három szintes Panoráma 
kilátó. Innen jól látni Hegyestűt, a déli parti, a 
fonyódi hegyeket, a balatonboglári Gömbkilátót is. 
Egész évben szabadon látogatható!

18. BERNÁTH AURÉL GALÉRIA
/ AURÉL BERNÁTH (PAINTING) EXHIBITION   
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.

A Kulturális Centrumban található Galériában, 
festmény, szobor, fotókiállítások, Bernáth Aurél 
és tanítványainak alkotásai tekinthetők meg. 
Ha művészet és Ábrahámhegy, ezt a helyszínt 
megéri felkeresni!
Nyitvatartás, nyáron: keddtől szombatig: 
14.00 – 17.30

19. FAGYÖNGY SPORTHÁZ
/ FAGYÖNGY SPORT HOUSE   
8256 Ábrahámhegy, Patak utca 2.

A Badacsony Régió legszuperebb sportközpontja 
tárt kapukkal várja a kikapcsolódni vágyókat. A 
szolgáltatások közé tartozik a bowling pálya, a 
squash pálya, a wellness részleg (jakuzzi, finn 
szauna) és szállás. A sportházban büfé és kávézó 
is működik.
Nyitvatartás: egész évben! 
Facebook: Fagyöngy Sportház Ábrahámhegy

  HEGYMAGAS  

20. LÁBDI PIAC HEGYMAGASON
/ LÁBDI MARKET  
8265 Hegymagas, Szigligeti út, focipálya mellett
Tel.: + 36 30/443-6836
Facebook: Lábdi Piac 

A Lábdi Piacon helyi termelők által kínált 
minőségi élelmiszereket, így friss zöldséget, 
zamatos gyümölcsöt, kézműves sajtokat, 
tejterméket, házi szörpöket, lekvárokat és 
más háztáji termékeket kóstolhatnak és 
vásárolhatnak a látogatók.
Nyitva: májustól októberig, minden szombat 
délelőttönként.
További információ, aktuális nyitvatartás: 
Facebook: Lábdi Piac

  STRANDINFÓK  

BADACSONYTOMAJ – BADACSONY STRAND
A badacsonytomaji és a badacsonyi strand 
megújult külsővel, lidós parttal, nagy 
zöldfelülettel, wifi-vel várja vendégeit.   
A strandolók számos szolgáltatást megtalálnak: 
ingyenes értékmegőrző, kerékpártároló, 
játszótér, strandröplabda, strandfoci pálya, vízi 

kosárpalánkok, röplabdapálya, sporteszközök, 
vízibicikli és SUP kölcsönzés, kerékpártároló, 
bérelhető horgászstég.

SZIGLIGET STRAND
A szigligeti strand a Balaton egyik legkedveltebb 
fürdőhelye. Nagy zöldfelülettel, családias 
hangulattal, napozóterasszal, gyereköböllel, 
játszótérrel, röplabda pályával, lidós homokos, 
partszakasszal, biciklitárolóval rendelkezik. 
Az aktív kikapcsolódás kedvelői vízi 
kosárlabdázhatnak, kölcsönözhetnek SUP-ot és 
vízibiciklit is. Téli időszakban igazi kuriózum a 
szaunaház és jégpálya. 

ÁBRAHÁMHEGY STRAND
Ábrahámhegyen a víz fokozatosan mélyül és 
mintegy 20 méteres szakaszon homok föveny 
borítja a partot. Ideális játszóhely kisgyermekek 
számára, akik homokozót és két játszóteret is 
kipróbálhatnak. A mozgás szerelmeseit mini 
golf pálya, vízi bicikli kölcsönző, strandröplabda, 
lábtenisz- és kispályás futballpálya szolgálja.

BADACSONYLÁBDIHEGY-HERCZEG FERENC 
STRAND
Csendes, családias, barátságos strand árnyékot 
adó fákkal, napvitorlával. Lidós partszakasza 
miatt a kisgyermekes családok kedvence. Baba-
mama pihenősarok, családbarát vizesblokk 
tusolóval, pelenkázóval, strandkönyvtár, kültéri 
edzőgépek, játszótér is rendelkezésre áll. Kajak, 
kenu, SUP bérlési lehetőség.

STRAND KEDVEZMÉNY/ BEACH TICKET DISCOUNT
A Badacsony Kártyával érkező, nyaraló vendégek 
30 % kedvezményt kapnak a napi jegy árából a 
badacsonyi és badacsonytomaji strandon, 20 %-ot 
az ábrahámhegyi és 10 %-ot a szigligeti strandon.

  TOVÁBBI AJÁNLATOK, TIPPEK, HASZNOS INFÓK  
  BADACSONY ÉS KÖRNYÉKÉN:  

HAJÓPROGRAMOK A BADACSONYI KIKÖTŐBŐL/ 
SHIP PROGRAMS FROM THE PORT OF 
BADACSONY
Badacsonyból menetrend szerinti és 
sétahajójáratok, egyéb programjáratok várják 
a Balaton szerelmeseit. Felejthetetlen élményt 
nyújt a part látványa a magyar tenger közepéről!
Menetrend és jegyinformáció: 
www.bahart.hu

NYOMOZZ VELÜNK! – Egy rejtélyes levél 
nyomában / QUEST WITH US – MOBILE APP
A városfelfedező, nyomozós mobil játék kiváló 
szórakozást biztosít életkortól függetlenül. 
Badacsonyban, az élmények mellett rejtélyeket 
is érdemes gyűjteni a különleges környezetben 
játszódó, szabadtéri kalandjáték során, mely 
mobilapplikáció segítségével tölthető le 
okostelefonra vagy tabletre.
Részletek: www.nyomozzvelunk.hu

BALATON BALLOONING- HŐLÉGBALLONOS 
SÉTAREPÜLÉS / HOT AIR BALLOONING
Az egyetlen hely, ahol a repülés során egyszerre 
lehet látni a magasból a Balatont, a Hévízi- tavat, 
a Kis-Balaton mocsárvidékét, a Balaton-felvidék 
tanúhegyeit és Zala szelíd lankáit! A Balaton 
Ballooning profi, szakképzett csapata segít 
felfedezni a környéket, madártávlatból.
Részletek: www.balaton-ballooning.com 

SALFÖLDI MAJOR/ MANOR, SALFÖLD
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park őshonos 
állatokat bemutató majorsága.
A fiatalok és állatbarátok kedvelt helyszínén 
magyar háziállatfajták, állatsimogató, 
fotókiállítás, fűszer- és gyógynövénykert is 
található. Az aktív pihenők választhatnak a 
lovaglás, lovaskocsikázás, túrázás lehetőségei 
közül. Részletek: www.bfnp.hu 

HEGYI TAXIK - GURULÓ IZGALOM! 
EGYEDÜLÁLLÓAN BADACSONYBAN! / HILL TAXI 
OF BADACSONY
A nyitott terepjáró igénybevételével gyorsabb 
a feljutás a hegyre és garantált a felejthetetlen 
élmény! Az utazást ki lehet egészíteni hegyi 
körutazással!
Árak:
Egy út fel a hegyre: 6.000.- Ft /autó 
Körutazás: 12.000.- Ft/autó
Egy JEEP-ben 4 fő fér el. Pincékhez, egyéb 
helyszínekre árak megbeszélés szerint.
Infó: 
Demjén Tamás: +36 30/954-2518
Vizkelety István: +36 30/939-5346
Szőke Gábor: +36 20/544-4234

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS MIKROBUSSZAL/ 
PASSENGER TRANSPORT BY MICROBUS
- Badacsony Bortaxi – Vizkelety István:  
+36 30/939-5346- www.badacsonybortaxi.hu
- Badacsony Taxi –Szőke Gábor: 
+36 20/544-4234 - www.badacsony-taxi.hu 
- Badacsony Taxi – Bíró László: 
+36 30/602-6963 - www.badacsonytaxi.hu 

BADACSONY VÁROSNÉZŐ KISVONAT/ 
SIGHTSEEING TRAIN
Kedvcsináló élményutazás élő idegenvezetéssel, 
Badacsony látnivalóinak megismerésével.
Közlekedik: június- augusztus: 11.00- 18.00 /
előtte-utána igény szerint/ 
Megrendelhető előzetes egyeztetés alapján is.
Infó: Dér Tibor: +3670/331-2180 
Árak: felnőtt jegy: 1.500 Ft; gyerek jegy: 1.000 Ft
Az élményutazás 40 percig tart!

  KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐK:  

Tourinform Badacsony
Badacsony, Park u. 14.
Tel.: +36 87/531-013 • www.badacsony.com

Bestbike Rental Badacsony
Tel.: +36 20/567-0367 (Farkas István)
farkasfamm@gmail.com

Opus Utazási iroda / Opus Travel Agency 
Ábrahámhegy, Badacsonyi út 1.
Tel.: +36 87/471-683 • www.balaton-opus.hu 

+ SZERVÍZ
BRIN-GARÁZS Kerékpárszaküzlet-
Szerviz és Kölcsönző/ Bicycle Store- Service and 
Rental
Szigliget, Külsőhegyi u.64.
Tel.: +36 20/275-7554 • www.brin-garazs.hu 

További információ, programtipp, 
szállásajánlatok: Tourinform Badacsony 
Facebook oldalán vagy a www.
badacsony.com honlapon.

A változás joga fenntartva!
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