Borbarangolás - Egy jóízű kaland

2018. január 20-tól folytatódik a BorBarangolás Badacsonyban! A badacsonyi télben
és tavaszban 21 szombaton 16 kiváló BORÁSZAT – 4 étterem – 133 féle BORait
ízlelheted meg!
A borvidék borászai 2018-ban is bemutatják legzamatosabb boraikat szombat
esténként, melyeket ínycsiklandó falatokkal és kellemes dallamokkal tesznek még
felejthetetlenebbé.
A borvacsorák időpontjai és helyszínei:






















Január 20. Istvándy Borműhely
Január 27. Hotel Neptun Badacsony – Tilia Borvendéglő
Február 3. Hotel Neptun Badacsony – Tilia Borvendéglő
Február 10. Laposa Birtok
Február 17. Villa Tolnay Borház
Február 24. VáliBor – Váli Péter Borászata
Március 3. Dobosi-Stier Pincészet
Március 10. Hotel Bonvino Wine & Spa
Március 17. Borbély Családi Pincészet
Március 24. Szászi Birtok
Március 31. Válibor - Váli Péter Borászata
Április 7. Németh Pince
Április 14. Málik Pince
Április 21. Borbarátok Vendéglő - Fata Pince
Április 28. Óbester
Május 5. Sabar Borház
Május 12. Kisfaludy-ház étterem
Május 19. Szent György Pince
Május 26. Thomay Pince
Június 2. Barna Pince Ábrahámhegy
Június 9. Szépkilátó Borozó

A részletes borvacsorákat tartalmazó füzet pedigolvaható, letölthető a következő
linken:
http://www.badacsony.com/doc/borbarangolas--vacsorak/borbarangolasprogramfuzetborvacsorak-2018.pdf
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Sportos programok, aktív kikapcsolódás
Túrák
Szereted a Természetet, a Balaton-felvidéket?
A finom Borokat?
Akkor keresd Árvai Gábor (túravezető): 70/264-5919! A Badacsonyi Céh Turisztikai
Egyesület öt éve szervez vezetett, bakancsos túrákat a Badacsony Régióban. A
kirándulni vágyók számos lehetőség közül válogathatnak. Legyen az madarász,
holdfény, kilátó vagy tanösvény túra.


















Április 1. vasárnap; 18.30 óra: Holdfénytúra a Badacsonyon
Április 14. szombat; 10.00 óra: Túra a Szent György-hegyen, sárkányölő Szent
György nyomában
Április 28. szombat; 18.15 óra: Kolostor túra a holdfény árnyékában
Április 29. vasárnap; 10.00 óra: Agárkosbor túra a Badacsonyon
Május 6. vasárnap; 10.00 óra: Túra a Pálosok-útján (Zarándoklat a Salföldi
Pálos-kolostorromhoz)
Május 13. vasárnap; 10.00 óra: Túra a Badacsonytördemici sziklák alatt
Május 19. szombat; 10.00 óra: Természet tavaszi varázsa Szigligeten
Május 26. szombat; 20.00 óra: Holdfénytúra a Csobáncon
Június 2. szombat; 10.00 óra: Badacsony tanösvény körtúra
Június 17. vasárnap; 10.00 óra: a szúrós csodabogyó nyomában: mediterrán
hangulatú túra Szigligeten
Június 30. szombat; 20.30 óra: Holdfénytúra a Badacsonyon
Július 7. szombat; 10.00 óra: Rodostó túra - geológiai séta az egykori
tűzhányón
Július 14. szombat; 10. 00 óra: Túra a pálosok útján (Zarándoklat a Salföldi
Pálos-kolostorromhoz)
Július 21. szombat; 10.00 óra: Badacsonyi mondák nyomában – Túra a Nagy
Pán teremtette Badacsonyon

Július 28. szombat; 20.30
órától: Holdfénytúra
a
Badacsonyon

Augusztus 4. szombat; 10.00
óra: Csörgey Titusz Emléktúra

Augusztus 11. szombat;
10.00
óra: Badacsonytördemici
körtúra

Augusztus 18. szombat; 10.00 óra: Kamonkő túra Szigligeten
Augusztus 25. szombat; 19.30 óra: Holdfénytúra a Csobáncon
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Szeptember 1. szombat; 10.00 óra: Szegedy Róza nyomában – Reformkori
nosztalgia túra
Szeptember 8. szombat; 10.00 óra: Túra a badacsonyi szüret jegyében
Szeptember 15. szombat; 10.00 óra: Tanösvény túra a Badacsonyon
Szeptember 22. szombat; 18.30 óra: Holdfénytúra a Badacsonyon
Október 6. szombat; 10.00 óra: Őszi hangulatú túra Szigligeten
Október 13. szombat; 10.00 óra: Geológiai túra Badacsonytördemicen
Október 20. szombat; 17.00 óra: Holdfénytúra a Badacsonyon
Október 27. szombat; 10.00 óra: Hajnalmadár túra a Badacsonyon
November 10. szombat; 16.00 óra: Holdfénytúra a Badacsonyon
November 17. szombat; 10.00 óra: Hajnalmadár-túra a Badacsonyon
December 1. szombat; 9.30 óra: Téli madarak a Balatonon (teleszkópos
madármegfigyelés a strandon)

A túrákra előzetes bejelentkezés szükséges. Bővebb információ: Badacsonyi Céh
Turisztikai Egyesület, Tourinform iroda, Badacsony Park utca 14. (Tel.: 06 87 531 013,
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu)
Kerékpározás

A Balatoni bringakörút 231 km hosszú, Balatonakarattyától–Balatonakarattyáig. A
kerékpárút érinti Badacsonyt is.
Szigliget irányából, Badacsonytördemicnél a
kerékpárút felkanyarodik a Római útra, ezen úton
Badacsonytördemic - Badacsonylábdihegy Badacsony - Badacsonytomaj érintésével nagyon
szép kirándulást lehet tenni. A táv 8 km hosszú.
Ezen a szakaszon nagyon sok látnivaló készteti a
kerekezőt megállásra, pihenésre. Gyönyörű a
kilátás a Balatonra, de fenséges látványt nyújt a
Badacsony - hegy a bazaltorgonákkal, lankáin a
szőlőültetvényekkel, kisebb nagyobb pincékkel,
ahol szívesen látják az arra tévedt fáradt vándort.
Horgász infók
 Fogható halfajták: keszegfélék, ponty, fogassüllő, balin, angolna, harcsa, garda és
kősüllő
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 A horgászathoz szükséges okmányok: útlevél, ill. személyi igazolvány, Állami
horgászjegy, Területi horgászjegy.
 Állami horgászjegy: egész évre érvényes, az ország minden területén ezzel az
engedéllyel lehet területi jegyet vásárolni. A jegy beszerezhető a
Horgászszövetségnél, horgászegyesületeknél, horgászboltokban és utazási
irodáknál.
 Területi horgászjegy: az adott horgászterületen érvényes díjszabás szerint változó
(napi, havi, éves) időtartamra váltható.
 Horgászjegy vásárlás Badacsonyban a Tourinform irodában lehetséges,
címük: 8261, Badacsony, Park utca 13.; tel.: +36-87/531-013
A Badacsony Régióban az alábbi horgászati helyeket ajánljuk:
o Badacsonytomaj strand (szeptember közepétől április közepéig)
o Ábrahámhegy strand (elő-és utószezonban)
o Badacsonyi Vitorlás kikötő kőgátján (bejárat a MOL benzinkút felöli kapun)
o A badacsonyi hajókikötő mólója, a hajóforgalom zavarása nélkül.
o Révfülöp sportpálya és a móló környéke, a strandokon elő- és utószezonban
van lehetőség horgászatra.
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„Újra vár, a Balatoni Nyár"!

Szigliget település Veszprém megyében, Tapolca kistérségéhez tartozik. A Balaton
északi partján, Badacsony és Keszthely között fekvő félszigeten, számos vulkanikus
dombon terül el a falu. Szikláin ott magasodik a több mint 730 éves vár. A község
központjában áll a klasszicista Esterházy-kastély, amely ma az írók alkotóháza. Új
színfoltja Szigligetnek a hajókikötőhöz harmonikusan illeszkedő vitorláskikötő. A
településen áthalad az Országos Kéktúra. A látogatók a Kamon - kő tanösvényen
végigsétálva megismerhetik a település hagyományát és természeti adottságait. A
település Keszthelyről és Badacsonyból könnyen megközelíthető.
Szigligeti várkapunyitó:
2018. március 31. - április 1.
8264 Szigliget, Szigligeti Vár
A program a vár szezonnyitója.
A nap során valamennyi
korosztály számára tartogatnak
különleges programot, melynek
helyszínéül az alsó várban
található színpad szolgál. Zenés
előadások,
bábjátékok,
apródavatás várja a gyerekeket,
de a felnőttek számára is remek
kikapcsolódás
vár.
A
rendezvényre hagyományőrző
csoportokat,
néptánc
együtteseket,
régi
zenei
együtteseket,
vásári
komédiásokat hívnak.
Szigligeti várfesztivál
2018.május 20-21.
8264 Szigliget, Vár
A pünkösdi hosszú hétvégére két napos programsorozattal készülnek Szigligeten. A
Várfesztivál vasárnap délelőttől egészen hétfő estig várja a látogatókat, ahol minden
korosztály megtalálja a megfelelő programot. Az alsó várban kialakított színpadon
fegyver és harcászati bemutatók, korhű zenéket, táncokat felelevenítő művészek és
egyéb zenés-táncos műsorok szórakoztatják a közönséget.
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Ábrahámhegyi Falunap és Gyermeknap
2018.május 20.
8256 Ábrahámhegy, Tűzoltópark
Idén májusban
Ábrahámhegyen!

ismét

gyereknapi

programokkal

várják

a

látogatókat

Kéknyelű Virágzás Ünnepe
2018.június 2-3.
8261 Badacsonytomaj (Badacsony), Dísz tér
A Kéknyelű szőlő Badacsony legősibb és egyben legnemesebb fajtája. A szőlőgazdák
és a borbarátok annyira büszkék a szőlőre, hogy minden évben megünneplik
virágzását. A Kéknyelű Virágzásának ünnepén szeretettel várunk minden kedves
Borbarátot Badacsonyba és környékére, hogy a borospincék mélyén, hamisítatlan
környezetben ismerhessék meg az igazi Badacsonyi Kéknyelűt és a boros gazdák
többi rejtett kincsét! A pincékben egész hétvégén borkóstolókkal és kulturális
programokkal várjuk a látogatókat.
Népzene és Néptánc találkozó
2018. június 30.
8256 Ábrahámhegy
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány és Ábrahámhegy
Község Önkormányzata szeretettel meghívott minden érdeklődő ábrahámhegyi és
környékbeli lakost, üdülőt az ábrahámhegyi strandra eső esetén a kultúrházba
hagyományos népzene és néptáncestjére. A rendezvény ingyenesen megtekinthető!
Étel és ital kapható! Ha kedve van, táncolhat!
Badacsonyi Borhetek
2018. július 13-29.
8261 Badacsonytomaj, Badacsony Díszpark (Tourinform irodával szembeni terület)
A badacsonyi borok saját karakterrel bírnak. Nem véletlen, hogy a Badacsony borát
az istenek nektárjának nevezik. A Badacsonyi Borvidék leghíresebb és legnevesebb
borászatai gondoskodnak július utolsó két hetében arról, hogy az idelátogató
vendégek az istenek nektárjának legjobbjait kóstolhassák. Az estét színpadi fellépők
és előadók teszik színesebbé, akik mindenféle stílusban koncerteznek annak
érdekében, hogy mindenki számára megfelelő szórakozási lehetőséget biztosítsanak.
A badacsonyi bor és termelőinek ünnepe, kulturális és szakmai műsorokkal,
előadásokkal, folklór és könnyűzenei programokkal, kézműves bemutatókkal várja a
vendégeket.
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Zenés esték a „Balaton várában!”
2018. július 14. - aug. 11.
8264 Szigliget, Vár
A balatoni nyár szép estéket ígér a Szigligeti várban. A nyár folyamán is számos
neves zenekar ad koncertet Szigligeten.
Szerda esti komolyzenei koncertek
2018. július 18. - augusztus 15.
8264 Szigliget, Római Katolikus Templom
Szerda esti komolyzenei koncertek a szigligeti Római Katolikus Templomban. A
koncertek mindig este 8 órakor kezdődnek.
Bornapok
2018. augusztus 1-5.
8256 Ábrahámhegy
Az Ábrahámhegyi Bornapok keretében 5 napon át minden este változatos
szórakoztató programok mellett kóstolhatják meg az ábrahámhegyi borokat kedves
vendégeink. Lesz: zenés, táncos, rock és mulatós előadás, gyermekprogramok,
főzőverseny, zsibvásár, népzene és néptánc, sztárvendégek.
XIV. Badacsonyi Szürkebarát és Magyar Szürke marha Ünnepe
2018. augusztus 10-12.
8263 Badacsonytördemic, Faluház udvar
2018-ban tizennegyedik alkalommal kerül megrendezésre a Badacsonyi Szürkebarát
és Magyar Szürke marha Ünnepe. A csavaros szarvú szürke marha igazi
hungarikum, amiből a Balatonnál is találni szép számmal. Aki zoológusi
érdeklődésből megy el a fesztiválra, csalódni fog, itt inkább azt tudhatod meg,
milyen ízű a szürke marha-gulyás. Erdei Ferenc szerint” nem húsleves ízű, nem is
olyan, mint a paprikás, hanem a kettő között álló saját íze van.” És mivel egy
fesztivál sem lehet teljes zene nélkül, a jó ebédhez majd itt is szól a nóta, és mivel
csúszik legjobban a szürke marha gulyás? Persze, hogy a szürkebaráttal. Az
immáron hagyományossá vált rendezvény elsődleges célja Badacsonytördemic
arculatának formálása, a hagyományosan megrendezett falunapi rendezvények és
helyi vonatkozású gasztronómiai programok összekapcsolásával. Várjuk szeretettel
Badacsonytördemicen, a Faluház udvarán, ahol a jó ebédhez is szól a nóta, és mivel
csúszik legjobban a szürke marha gulyás? Persze, hogy a szürkebaráttal...
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Rózsakő Fesztivál
2018.augusztus 17-20.
8261 Badacsonytomaj (Badacsony)
Tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre Badacsonyban a Rózsakő Fesztivál a
Hegy, víz, bor és szerelem jegyében! A szórakoztató eseményeken, koncerteken,
sztárfellépőkön kívül gazdag állandó programok is várják a Vendégeket: bortúra
nosztalgia terepjáróval, városnéző kisvonat, régiójáró busz, kulturális lehetőségek
úgy, mint Egry festményritkaságok, Szegedy Róza és Kisfaludy Sándor életét
bemutató múzeum. A gyerekeket és a vállalkozó szellemű felnőtteket a rendezvény
ideje alatt élménypark várja. 1-től 100 éves korig emlékezetes kikapcsolódást
biztosítanak a vendégeknek!
Badacsonyi Fényvarázs és Tűzijáték
2018. augusztus 19.
8261 Badacsonytomaj (Badacsony), Móló
Badacsonyban az államalapítás ünnepe előtt
egy igazán látványos vízi parádénak, az
ország
egyik
legszebb
vitorlás
felvonulásának lehetünk tanúi. Rengeteg
fényben pompázó hajó halad el a szemed
előtt.
Impozáns
látványelemekkel
megtervezett rendezvény, mintegy 40-50
feldíszített vitorlás kivonulása a Badacsony
és Badacsonyörs közötti vízterületre.
Szent István Ünnepe
2018. augusztus 19.
8256 Ábrahámhegy
Államalapító Szent István királyunk ünnepe
a községi strandon. Színes programok este
tűzijáték.
Hagyományőrző napok Szigliget Várában
2018.augusztus 19-20.
8264 Szigliget, Vár
Tízedik alkalommal rendezik meg a „Hagyományőrző Napok” programsorozatot
Szigligeten, a várban. A két izgalmakban is bővelkedő nap során a meghívott
hagyományőrző egyesületek számos, látványos bemutatóval ajándékozzák meg a
közönséget, de természetesen a középkori muzsika sem hiányozhat a repertoárból. A
szigligeti Hagyományőrző Napok részeként lesz apródavatás és solymászbemutató
is. Az alsó várban kialakított színpadon fergeteges programok várják nemcsak a
hagyománytisztelőket, hanem mindenkit, aki szeretne új élményekkel gazdagodni.
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Badacsonyi Szüret
2018. szeptember 7-9.
8261 Badacsonytomaj (Badacsony)
A régió egyik legimpozánsabb őszi rendezvénye, az
idegenforgalmi szezon méltó zárása. Az ország leghosszabb és
legszínesebb
szüreti
felvonulása a 71-es számú fő
közlekedési úton Badacsonytomaj és Badacsony
közötti szakaszán zajlik, ahol felvonulnak a
környékbeli
települések
képviselői,
néptánc
együttesek, legionáriusok, magyarországi borrendek,
kopjások, huszárok és zászlóforgatók, tűzzsonglőrök,
fúvószenekarok, lovas fogatok. A rendezvény ideje
alatt
a saját karakterrel bíró badacsonyi borokat a helyi boros gazdák kínálják. Mindenkit
szeretettel várnak!
Szüreti Vigadalom
2018. szeptember 29.
8264 Szigliget, a település utcái
Szigligeten az egyik legrégebbi
népi szokásokat felelevenítő
rendezvény
a
Szüreti
Vigadalom.
A
felvonulás
délután indul az Ófaluból.
Évről évre egyre színesebb,
látványosabb ez a felvonulás,
ahol a hagyományokat felelevenítő népviseletben vonulnak fel a résztvevők. A
menetben helyet kapnak néptánccsoportok, hagyományőrző egyesületek, bíró,
kisbíró, huszárok, csikósok, maskarások. A felvonuló kocsmáros és a pogácsát
osztogató helyi asszonyok gondoskodnak arról, hogy senki ne maradjon éhesen,
szomjasan. A felvonulás végén a rendezvénysátornál kulturális műsor várja a
résztvevőket. A színes programok után pedig utcabál zárja az egész napos
programot.
Rizling Vakáció
2018. október 13-14.
8261 Badacsonytomaj (Badacsony), Több helyszínen
Bortriatlon a Badacsonyi borvidéken, avagy fókuszban a Szürkebarát, a Kéknyelű és
a Rizling. A badacsonyi borászok példaértékű összefogásának eredményeként
megszületett a Bortriatlon rendezvénysorozat, melynek keretében 3 bortúrával, 3
hónap - 3 hétvégéjére hívják a kalandra vágyókat. Október hónapban-fókuszban a
rizling.
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Murci fesztivál
2018. szeptember 28-30.
8256 Ábrahámhegy, Községi strand, Művelődési ház
Közhírré tétetik! Ábrahámhegyen nagy nap kerekedik, mivel a faluban Murci
fesztivál tarttatik! Az ábrahámhegyi szüreti mulatságon lesz vigasság, sokadalom,
dínomdánom ünnep, hiszen a szorgos gazdák leszüreteltek! Vár mindenkit a szüreti
menet majd a bál!
Süllőfesztivál
2018. október 20-22.
8264 Szigliget, Szigligeti strand
Október végén a Balaton őszi hangulatát, szépségét mindenki megcsodálhatja a
Szigligeti Süllőfesztiválon. A hagyományőrző rendezvény helyszíne természetesen a
Balaton part, ahol (nem csak) halételekkel, helyi ételkülönlegességekkel várják az
érdeklődőket. Bemutatkoznak a helyi borászok, lesz kézműves vásár és a színes
programok között a gyermekek sem fognak unatkozni.

10

