
A TELEPÜLÉS LÁTNIVALÓI

A turistaút a kikötőből vagy a vasúti megállótól  a Római utca felé halad, melyen nyugat felé fordulva érjük el a
Szegedy Róza utcát, amely Badacsony legfőbb látnivalóihoz vezet. Itt található a Bogyay-Malatinszky- kúria, amely
1780-ban épült.

A  Rózsakő a  Badacsonyon,  a  Kisfaludy-ház  felett  található  hatalmas,  asztalszerű  bazalttömb.  Valamikor  a
régmúltban  gurulhatott le  a  hegy  oldaláról.  Nevét  Szegedy  Rózáról  kapta,  aki  a  hagyományok  szerint  Kisfaludy
Sándorral üldögélt rajta. Valószínűleg ez magyarázza a vele kapcsolatban született legendát is:
"Hogyha  egy  leány  meg  egy  legény  ráül  a  kőre,  háttal  a  Balatonnak,  egymás  kezét  fogva,  még  ez  évben
egybekelnek."

    
kép forrása kép forrása

A Rózsakövet meg is „kóstolhatjuk” hiszen Király Ferenc 1957-es nemesítésének köszönhetően létrejött a Kéknyelű
és a Budai szőlőfajták keresztezésével egy hibrid szőlő, melynek neve Rózsakő lett.
Bora a szőlőfajtákhoz hasonlóan kemény karakterű, de kitűnő minőségű, illatában, ízében virágos, fűszeres, mézes
jegyek jellemzőek.

A  bazaltsziklák  alatt található  a  Kisfaludy  ház,  mely  Kisfaludy  Sándor  szőlőbirtokán  egyszerű  bazaltkőből  rakott
nádfedeles  parasztpince  volt.  Ezt  alakította  át  a  költő.  Az  épületen  emléktábla  található,  maga  az  épület  ma
színvonalas étterem. 

kép forrása

Mellette van a fehérségével messzire kitűnő  Szegedy Róza Ház, a gyönyörű parasztbarokk épület, mely 1790-ben
épült.

A méreteiben is impozáns házat és a hozzá tartozó birtokot Szegedy Róza, a költő Kisfaludy Sándor feleségeként vitte

a házasságba 1800-ban. Ma a Szegedy Róza Ház Irodalmi és Bormúzeumként működik.
Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza kedvelt tartózkodási helyévé vált Badacsony, élénk társasági életet éltek. Szegedy
Róza ürmösbora országos hírnévre tett szert. A három részből álló épületegyüttes főépületének lakószobáiban az

http://www.szegedyrozahaz.hu/
https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/uj-eletet-kezd-a-kisfaludy-haz-1120882
http://www.kisfaludyhaz.hu/
http://www.szacserapartman.hu/tag/rozsako-badacsony
http://www.utazzitthon.hu/


egykor ott élt házaspár tárgyi környezetét, valamint Kisfaludy Sándor ételútjának és munkásságának főbb állomásait
csodálhatják meg a látogatók. Itt áll a nevezetes kandalló is, amelynek melegénél írogatta regéit a költő.

A két épület Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza szerelméhez kapcsolódik, az egész környék két leghíresebb épülete. 

A  Rózsakőtől  tovább vezető hosszú  lépcsősor  fáradalmai  után a  Kisfaludy-kilátóhoz érünk,  amely  a  hegy 438
méteres magasságában készült, ahonnan a Balatonra és a környező hegyekre nyíló csodálatos panoráma kárpótol
bennünket.

 kép forrása

Hertelendy Károly a 19.  század közepén Zala vármegye alispánjaként felkarolta és támogatta a balatoni  hajózás
megindításának ügyét s a róla elnevezett emlékműtől szép kilátás nyílik a tomaji öbölre és az örsi-hegyre.

A  Kő-kapu kőoszlopai jól szemléltetik a víz és a szél erejét. A természeti erők eróziós munkája nyomán létrejött
hatalmas, még álló bazalttornyok körül a ledőlt, széttöredezett oszlopokból valóságos kőtenger, kőfolyás alakult ki. A
közelében fakadó Klastrom-kút hűs vizével szomjunkat enyhíthetjük. Kitűnő ivóvíz, hőmérséklete télen-nyáron 4-5
fokos.  Közelében  állt  egykor  a  Szent  Imréről  elnevezett  pálos  kolostor.  A  néphagyomány  azt  tartja,  hogy  a
kolostorban lakó szerzeteseknek adományozott szőlőben termelték először a francia, burgundi eredetű pinot gris,
azaz szürkebarát nevű szőlőt.

 kép forrása

A Rodostó turistaház 1936-ban, magyaros stílusban épült, Rákóczi Ferenc és bujdosó társának emlékére.

A  Bujdosók  lépcsője összesen  464  lépcsőfokból  áll,  pihenőkkel  elválasztott  szakaszait  a  kuruc  kor  nevezetes
személyeiről (Bercsényi Miklós, Mikes Kelemen, Cinka Panna) nevezték el.

http://szepvilagunk.weebly.com/hazai-taacutejakon/stk-a-tengerfenken-1-a-triumvirtus
http://www.badacsonykilato.hu/


 kép forrása

A Tördemici kilátóhely nevű pontról a  Szent György-hegy tetejénél bazaltorgonás, lejjebb pincékkel, présházakkal
teleszórt  oldal  tűnik  elénk,  balra  Szigliget  várának  romja trónol  az  egyik  dombtetőn,  azután  a  balatonedericsi
Sárkány-erdő, a Csobánc, a Gulács. A távolban a Keszthelyi-hegység vonulatai kéklenek.

  kép forrása

A hegy oldalában láthatunk népi építészetű pincéket gyönyörű vakolatdíszekkel. A szőlők között Ranolder veszprémi
püspök háza a legfeltűnőbb és fent a hegy tetején a Ranolder kereszt vigyáz a tájra, melyet 1857-ben szenteltek fel.
A kereszt  egy-egy nagyobb darabját  40 bivallyal  vontatták fel  a  hegyre.  A  Balaton lélegzetelállító  panorámájára
tekinthetünk mellőle.

 kép forrása

A  Harangozó-börc a  Ranolder-kereszt  alatt levő  kilátóhely.  A  nép  gyapjúzsákoknak  nevezte  el  az  itt  magasodó
bazaltoszlopokat és tornyokat.

https://csodalatosbalaton.hu/programok/sport/badacsony-badacsonytordemic-gyalogtura-2019/
http://szepvilagunk.weebly.com/hazai-taacutejakon/stk-a-tengerfenken-1-a-triumvirtus
http://szepvilagunk.weebly.com/hazai-taacutejakon/stk-a-tengerfenken-1-a-triumvirtus


 kép forrása

A Kőkereszt alatt fekvő sziklapad egy része szabadon nyúlik ki a levegőbe. Ha a kinyúló követ kalapáccsal vagy kővel
megütik, a harang kondulásához hasonló hangot ad, amely messze elhallatszik a magasból. Ilyenkor mondják, szól a
Harangozó Börc (a börc kifejezés régen sziklaszirtet jelentett).

Legenda:
„Volt két testvér Badacsonytomajon. Az idősebb: Ferkó erős, egészséges, gonosz szívű.
A fiatalabb: Jóska fonnyadt, beteges, gyönge és ártatlan. A Ferkó megkérte egy lánynak a kezét. A lány nagyralátó volt és azt
mondta: mással egy fedél alatt nem lakik, akkor megy csak esküvőre, ha az a másik nyavalyás legény búcsút vesz a háztól. Ferkó
halász volt, másnap halászatra hívta öccsét.
Amikor csónakba szálltak, a gonosz testvér egy nehéz követ dobott be a csónakba. Jóska gyerek mindjárt arra gondolt, hogy a
bátyja a nyakába fogja kötni a követ, de nem mert szólni. Beeveztek a vízre. Akkor azt mondja a gonosz testvér: Most meg kell
halnod.  Ketten nem maradhatunk a házban és a szőlőben.  Tudta  ezt a beteg gyerek,  nem is  ellenkezett, hanem imádkozni
kezdett.
Közben a gonosz testvér elővett a tarisznyájából  egy zsineget,  rákötötte a kőre,  s a zsinegből  hurkot csinált.  Már odalépett
öccséhez, de akkor mély, tiszta fönséges hang búgott fel a Badacsony ormáról: megszólalt a Harangozó Börc. Amint a gonosz
testvér meghallotta, megbillent alatta a csónak, s ő a vízbe zuhant. A nagy kő zsinege keze fejére hurkolódott, s a kő is a vízbe
esett vele együtt. Sose találták meg."

A kikötőhöz közel Egry József festőművész egykori háza felújítva múzeumként látogatható. 

Az Egry József múzeum Badacsony központjában, közel a Balaton parthoz, az Egry sétányon található Egry József
festőnek és családjának egykor otthont adó villaépület, mely 1973 óta múzeumként fogadja a látogatókat. Egry a
Balaton  megszállottja  volt,  a  Balaton  festőjének  is  nevezik.  Számtalan  nézőpontból,  szinte  minden  napszakban
megfestette a tó végtelen víztükrét, a balatoni párás fényeket, a kilátást Fonyód felé. Művészete magányos jelenség,
senkivel sem rokonítható. Badacsonyi átalakított és kibővített műtermes lakóházában gazdag válogatást láthatunk fő
műveiből, de jelzés szerűen egész életútjával megismerkedhetünk.
A huszadik századi magyar festészet történetének sugárzó remekműveket alkotó nagy egyénisége volt Egry József.
Képein keresztül a művészet prófétikus ereje hat ránk: azóta, hogy ő megfestette, másképp látjuk Badacsony sarló
vonalú öblét, a fonyódi kettős hegycsúcsot, a tó opálos színeit - másképp látjuk Egry szemével a világot.
„A Balaton azoknak a festőknek, akik nem a belső értékével foglalkoznak, csak külső, tetszetős banalitását adja... A
Balatonból  nem lehet  iskolát  csinálni.  Nem lehet  hivatalos  piktúrához idomítani...  Aki  csak részleteiben ismeri  a
Balatont,  és  nem egészében, az soha nem ismerheti meg valójában...  Én nem a Balatont,  hanem annak világát
festem!"

Szintén Badacsonytomaj  központjában található a  Helytörténeti és Néprajzi  Gyűjtemény.  A Tájházban,  mely
anyagának  összegyűjtését  Nagy  Miklós  (1908-1988)  tanár  úrnak  köszönhetjük,  megelevenedik  Badacsony
történelme.
Nagy  Miklós  tanár,  helytörténész  és  az  általa  vezetett  Honismereti  Szakkör  tagjainak  több  éves,  állhatatos
gyűjtőmunkája eredményeként nyílott meg 1983-ban itt Badacsonytomaj központjában a Helytörténeti és Néprajzi
Gyűjtemény.
A házat  idős  Csala  Ferenc  és  neje  Hámos Erzsébet  építették 1898-ban.  A  gyűjtőmunkának köszönhetően ma is
megelevenedik a múlt. Az épület berendezése rendkívül vegyes, ugyanakkor nagyon értékes, hiszen Badacsonytomaj
múltjának  szinte  minden  szegletét  felöleli.  A  halászok  hálói,  a  szőlőművelés  eszközei  emlékeztetnek  a  hajdani

https://www.tanyamuzeum.hu/magyar/oldalak/helytorteneti_es_neprajzi_gyujtemeny_badacsonytomaj/
https://www.badacsony.com/mit_csinaljak/latnivalok/egry-jozsef-emlekmuzeum/
http://szepvilagunk.weebly.com/hazai-taacutejakon/stk-a-tengerfenken-1-a-triumvirtus


hétköznapokra, a dokumentumok, fotók felidézik a régi korokat, nyomon követhető a hegy, a falu fejlődése. A ház
érdekessége, az a nyolcágú szigony, amivel a balatoni halászok közül csak a Tomajiak rendelkeztek.
A használati eszközök, bútorok, dokumentumok a község múltjáról, az itt lakó emberek életéről, szokásairól adnak
képet ebben a nádfedeles, fehérre meszelt parasztházban.

Folly Arborétum

A pazar panorámára vágyóknak, akik szeretik a természetet, és nem vetik meg egy kellemes séta/túra végén a jó
pohár bort vagy házi szörpöt, a badacsonyörsi Folly Arborétumban a helyük! Ez az elvarázsolt hely a Balaton egyik
legcsendesebb  szeglete,  ahol  ciprusok  és  cédrusok  között  sétálva  szippanthatnak  a  természet  kedvelői  a  friss
levegőből.  A gyönyörű, több száz éves fákat felsorakoztató,  3,6 hektáron elterülő  arborétum a Kisörsi-hegy déli
oldalán található. Több mint száz évvel ezelőtt alapította dr. Folly Gyula, aki külföldi faiskolákból rendelt példányokat,
hogy Magyarország egyik legkülönlegesebb gyűjteményét hozza létre.

 
képek forrása

A badacsonytomaji kéttornyú Római Katolikus Szent Imre plébániatemplom 1931-32-ben épült Fábián Gáspár tervei
alapján. Közép-Európa egyetlen bazaltból épült temploma.

 kép forrása

   További látnivalók:
o Ibos-ház

o Keresztúry ház

o Anyos pince

o Egry síremlék

o Egry szobor

o út menti keresztek

o népi építészetű pincék, présházak stb.

SZŐLŐHEGYI KÁPOLNÁK A BADACSONY RÉGIÓBAN 

https://csodalatosbalaton.hu/hirek/balaton/a-badacsonyi-bazalt-kovekbol-epitett-szent-imre-templom-badacsonytomajon/
https://www.folly.hu/galeria-36
https://www.folly.hu/


1. Badacsonylábdihegy, Szent Ignác kápolna
2. Badacsony, Szent Anna kápolna
3. Badacsony, Szent Donát kápolna
4. Szent István király kápolna
5. Badacsonyörs, Páduai Szent Antal kápolna
6. Ábrahámhegy, Szent Iván kápolna
7. Ábrahámhegy, Fülöp Jakab templom
8. Szigliget, Szentháromság - kápolna 

Forrás:

www.badacsonytomaj.hu 
www.kisfaludyhaz.hu 
www.szegedyrozahaz.hu 
www.badacsony.com/mit_csinaljak/latnivalok/egry-jozsef-emlekmuzeum
www.tanyamuzeum.hu/magyar/oldalak/helytorteneti_es_neprajzi_gyujtemeny_badacsonytomaj  
www.folly.hu 
www.wikipedia.org 
www.badacsony.hu/nevezetessegek

http://www.badacsony.hu/nevezetessegek.html
http://www.wikipedia.org/
http://www.folly.hu/
http://www.tanyamuzeum.hu/magyar/oldalak/helytorteneti_es_neprajzi_gyujtemeny_badacsonytomaj
http://www.badacsony.com/mit_csinaljak/latnivalok/egry-jozsef-emlekmuzeum
http://www.szegedyrozahaz.hu/
http://www.kisfaludyhaz.hu/
http://www.badacsonytomaj.hu/


LÁTNIVALÓK BADACSONYTOMAJ KÖRNYÉKÉN

10 km-es távolságban

Levendula Porta

A  Levendula  Porta  Kékkúton,  a  Fő  utcában  található.  A  Keszthelyi  házaspár  által  üzemeltetett  portán  saját
termesztésű sajtokat, házi szörpöket, lekvárokat, zseléket is lehet vásárolni.  

„A Levendula Porta a Káli-medence kicsinyke településén, Kékkúton található, ahol állatokkal, falusi vendégasztallal,
gyermekfoglalkozásokkal,  programszervezéssel  és  különleges  egyedi  termékek,  mint  például  a  levendulaszörp
előállításával foglalkozunk, mely kiérdemelte a Balaton felvidéki Nemzeti Park védjegyét is.
Saját  levendula  ültetvényünkön  több  mint  kétezer  tő  Tihanyból  származó  levendula  terméséből  készítünk
levendulaszörpöt, egyéb levendulás szörpöket és levendulazselét. 
A Portán tejelő szarvasmarhatartással is foglalkozunk, nyers tejet illetve feldolgozott tejtermékeket értékesítünk.
Portánkon májustól szeptemberig lehetőség van házi termékekből összeállított reggeli elfogyasztására (túrós batyu,
kőrözött, joghurt, tejeskávé, kakaó, sajt). 
Programként ajánljuk Levendulasétánkat, ami magában foglalja ültetvényünk, állataink megtekintését, termékeink
kóstolását, valamint a „Csináld Magad Sajt” alkalmával mindenki elkészítheti saját kis sajtját, nagyobb csoportok
részére sajtkészítő Bemutatót tartunk.”

 
képek forrása

Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő Kehidakustány - Kehidakustány fürdő

  képek forrása

https://kehidatermal.hu/kepek
http://www.kehidatermal.hu/
http://www.levendulaporta.hu/index.php/galeria/levendulas
http://www.levendulaporta.hu/


Buddhista sztupa Zalaszántó - Zalaszántó műemlék

30 méter magas, 24 méter átmérőjű hófehér építmény, belsejében 24 méter hosszú életfával és Buddha ereklyéivel.
Az aranyozott Buddha szobor Dél-Koreából érkezett ide. Az avató ünnepségen 1993-ban részt vett a dalai láma is.

  kép forrása

Kotsy-vízimalom Zalaszántó - Zalaszántó műemlék

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park bemutatóhelye.

Zalaszántó  községet  csodálatos  tájképi  környezet  övezi.  Itt  a  Szántói-medencében  találkozik  a  dolomitból  és
mészkőből álló Keszthelyi-hegység a Déli-Bakonnyal, illetve a Balaton-felvidék bazaltvulkáni területével. Déli irányban
Rezi, északkeleti irányban Tátika várának romjai emelkednek. A térség 1997 óta a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
része.

 
kép forrása kép forrása

Román kori temető Kápolna (Deák - sírbolt) Kehidakustány

A temetőkápolnát a Deák család sírboltjává alakították át. A 19. század közepéig a család ebbe temetkezett.

 kép forrása

Ökoturisztikai látogatóközpont Badacsonylábdihegyen 

A  látogatóközpont  a  Balatont  és  a  Badacsonyt  mutatja  be.  Az  éves  nyitva  tartású  létesítményben  a  vendégek
megismerkedhetnek a környék természeti értékeivel. A bemutató terekben audiovizuális eszközök, filmek, szöveges

http://www.olk.badacsonylabdihegy.hu/
https://www.utazzitthon.hu/latnivalo/kehidakustany/roman-kori-temetokapolna-deak-sirbolt-22559
https://pelsocamping.hu/kotsy-vizimalom-zalaszanto-02_/
https://www.termeszetjaro.hu/hu/poi/ipari-muemlek/kotsy-vizimalom/24216967/
http://www.bfnp.hu/hu/latogatohelyek-3/kotsy-vizimalom-zalaszanto
http://zalaszanto.hu/project/sztupa/
https://www.bekestupa.hu/Beke_Sztupa.html


és képi dokumentumok, valamint kiállítási  tárgyak teszik teljessé az élményt. A helyszínre látogatók túrázhatnak
szárazon és vízen is. Kellemesen tölthetik továbbá idejüket a strandon.
Nyáron  a  Látogatóközpontban  kapható  kenukkal  a  tó  vizén  gyakorolhatják  ügyességüket  a  bátrabbak,  és
strandoláson kívül szárazföldi túrázással is tölthetik idejüket.

 kép forrása

Ábrahámhegyi kilátó

2002-ben adták át a Bökk-hegy tetején lévő kilátót. Tiszta időben csodálatos körpanoráma tárul a vendég elé.

képek forrása

Salföldi Major

A Káli-medence Balaton felé nyíló kapujában található Salföldi Major, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. A park
igazgatósága Salföld falu határában egy olyan helyet akart létrehozni,  ahol majorsági  környezetben mutathat be
őshonos magyar háziállatokat, amelyekkel  ma már vidéken is  egyre ritkábban lehet találkozni.  Itt aztán biztosan
láthat majd a gyerek rackajuhot, bivalyt, szamarat és pásztorkutyákat. 
A majornak van egy külön fűszer- és gyógynövénykertje is, amely egész évben igyekszik illatos élményeket kínálni a
látogatóknak. 
Ugyanakkor a major mezőgazdasági gépkiállítása inkább az elmúlt idők eszközei iránt érdeklődőket fogja majd inkább
felvillanyozni.  Ha  sikeresen  bejárták  a  major  minden  látogatható  négyzetméterét,  a  kiskorúak  a  bejárat  közeli
játszóteret vehetik birtokba, vagy a családdal közösen a közeli fogadóépület büféjében bivaly szalámis szendviccsel
és házi szörppel tölthetik vissza készleteiket.
Salföld falucskában is érdemes egy sétát tenni, csodaszép nádfedelű házacskák fogadják a látogatót és itt található a
település déli határában a Kőtenger elnevezésű vulkánikus képződmény is.

https://www.bfnp.hu/hu/latogatohelyek-3/salfoldi-major-salfold
http://www.abrahamhegy.hu/kilato_hu#.YJrsfNUzaUk
http://www.abrahamhegy.hu/kilato_hu#.YJrsfNUzaUk
https://badacsonytordemic.hu/okoturisztikai-latogatokozpont/


 
képek forrása

https://www.bfnp.hu/hu/latogatohelyek-3/salfoldi-major-salfold


20 km-es távolságban

Festetics kastély – Keszthely
  

  képek forrása

Sümegi Vár

  képek forrása

Hévízi tó

  képek forrása

Hévízgyógyfürdő

Hévízi Tófürdő

Tófürdő

Festetics Fürdőház

Fedett fürdő

https://www.heviz.hu/hu/hevizi-to/hevizi-tofurdo/fedett-furdo-nyitva-tartas-arlista
https://www.heviz.hu/hu/hevizi-to/hevizi-tofurdo/festetics-furdohaz-nyitva-tartas-arlista
https://www.heviz.hu/hu/hevizi-to/hevizi-tofurdo/tofurdo-nyitva-tartas-arlista
https://www.heviz.hu/hu/hevizi-to/hevizi-tofurdo
https://www.spaheviz.hu/
https://www.heviz.hu/hu/picvid
http://www.heviz.hu/hevizito
https://sumegvar.hu/galeria
http://www.sumegvar.hu/
http://helikonkastely.hu/hu/festetics-kastely/
http://www.helikonkastely.hu/


Fürdősétány – dr. Schulhof Vilmos Sétány – Hévíz

Hévíz mediterrán jellegű mikroklímája a tó főbejáratához vezető Schulhof Vilmos sétányon érzékelhető leginkább. A
kora tavasztól késő őszig nyíló színpompás virágok, egzotikus örökzöldek mellett kiemelkedő jelentőségű a sétány
mellett létesített platánfasor és azok a koros fák, melyet a platánokkal egyidejűleg ültettek - a kőris, a mocsárciprus,
a kínai ősfenyő. E fákkal árnyékolt, padokkal körülvett sétány egyik oldalán találjuk a Szent András Reumakórház
történelmi épületeit. 
A fürdőhely levegője tiszta, por és páramentes. A sétány hangulatát köztéri alkotások sora teszi teljessé.

 kép forrása

Helikon park – Keszthely

A vasútállomás közelében található ez az irodalmi találkozókra utaló park.
A város legnagyobb zöldfelülete a Helikon park. Közepén áll az oszlopokon álló kupolás Helikon emlékmű. A Helikon a
görög mitológiában a múzsák lakóhelye, és ezen a néven rendezett 1817 és 1819 között évente két alkalommal
Festetics György ünnepségeket. Ezeken az elsősorban irodalmi találkozókon Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Sándor és
Pálóczi Horváth Ádám is részt vett többször. 1958-tól a dunántúli középiskolások művészeti rendezvényeit tartják
Keszthelyen,  Helikon  néven.  A  parkban  számos  Keszthelyhez  fűződő  kiemelkedő  egyéniség  szobra,  emlékköve
található: Kitaibel Pál és Borbás Vince botanikusok, Cholnoky Jenő földrajztudós, Bartók Béla zeneszerző, Egry József
festőművész és Csik Ferenc olimpiai bajnok úszó.

 kép forrása

Margit-kilátó (Cserszegtomaj)

A 31 méter magas faszerkezetű kilátóból nagyszerű körpanoráma nyílik  -  rálátni a Keszthelyi-öbölre,  a  környező
vidékre, át a déli partra, és szép időben a Bakony magaslatai is feltűnnek.

https://csodalatosbalaton.hu/latnivalok/termeszeti-ertekek/helikon-park-keszthely/
https://likebalaton.hu/telepules/heviz/hireink/idoutazas-a-hevizi-schulhof-setanyon-46581/


 kép forrása

Árpád-kori Szent Magdolna Templom (Hévíz)

Hévíz legismertebb - a magyar művészettörténetben is számon tartott - műemléke az egregyi városrészben található
középkori,  római  katolikus  templom.  Feltehetőleg  a  XIII.  században  épült.  1965-ben  az  Országos  Műemléki
Felügyelőség  restauráltatta  a  román stílusú  falusi  templomokat  példázó  épületet.  A  renoválást  követően  korhű
berendezési tárgyakkal látták el, s ezáltal ma eredeti hangulatában tekinthetik meg a látogatók. 
A templomot ma is  a nemzedékek hosszú sora óta használt  temető veszi  körül.  A török időkben elpusztult  falu
azonban néhány kilométerrel távolabb épült újjá, s ma már Hévíz városának része.

 kép forrása

Püspöki palota (Sümeg)

Padanyi Bíró Márton püspök építtette egy akkor több mint 200 éves borospince fölé. Igazi főúri hajlék lett, így az őt
követő  egyházfők  két  évszázadon  át  püspöki  lakhelyként,  illetve  nyári  rezidenciaként  használták.  Az  épület
legmegragadóbb  része  a  kapuzat,  melyet  két  kőalapzaton  álló  Atlasz  szobor  fog  közre.  A  földszinti  kápolna
berendezése  eredeti,  falain  Vogl  Gergely  falképei  és  olajfestményei  láthatók.  A  Püspöki  palota  sajátos
elrendezésével, kialakításával és részleteinek szépségével egyedülálló hazánkban. A palota helyreállítása folyamatos,
a már felújított termeiben állandó és időszaki képzőművészeti és kézműves kiállítások láthatók.

 kép forrása

https://www.programturizmus.hu/partner-puspoki-palota-sumeg.html
https://funiq.hu/2892-szent-magdolna-templom-h%C3%A9v%C3%ADz
https://www.balatontipp.hu/balatoni_hirek/vegveszelyben-az-orszag-egyik-kulonleges-kilatoja-cserszegtomajon/


Rezi vára (Rezi)

A település melletti 418 méter magas dolomitsziklán állt az egykori vár. A vár a 14. században már romos állapotban
volt, a 18. század végén pedig végleg összeomlott. Ma már csak néhány falrészletet és a védőoromzat egy részét
találja meg a műemlékromot felkereső gyalogtúrázó.

 kép forrása

Georgikon Majormúzeum (Keszthely)

 kép forrása

Monoszlói Hegyestű

Egy újabb misztikus hely a Balaton környékén a Monoszlói Hegyestű, amelyről kevesen tudnak, pedig ott áll már egy
ideje.  1998-ban egy geológiai  bemutatóhelyet  is  szerveztek köré,  ahol  egy  külön  épületben a  környék köveiből
kiállítást nyitottak, a hegy lábánál pedig egy szabadtéri kőtár látható. A geológusok szerint a 337 méteren magasodó
képződmény pár millió évvel ezelőtt még vulkánként működött, jellegzetes kúp alakjában pompázva. A hegy északi
oldalát azonban fokozatosan lefejtette a bányászat, de ennek köszönhető az is, hogy ma ennyire jól megfigyelhető az
évmilliók során megszilárdult bazalt. A vulkán kráterében megdermedt láva sokszögletű, függőleges oszlopokra vált
el, ezek adják az 50 méter magas bányafal különleges látványát.

Érdemes megmászni a hegyoldalt, a Hegyestű tetejéről csodálatos kilátás nyílik a Káli medencére.

A Tapolcát Zánkával összekötő főút mentén található hegy Tapolca felől megközelítve könnyen észrevehető, de a
Balaton felől érkezők csak egy szabályos, erdővel borított vulkáni csúcsot látnak majd.

https://www.bfnp.hu/hu/latogatohelyek-3/hegyestu-geologiai-bemutatohely-monoszlo
https://csodalatosbalaton.hu/programok/fesztival-koncert/majorbeli-kisallat-es-termenybemutato-2020-keszthely/
http://www.elmenygazdasag.hu/
https://csodalatosmagyarorszag.hu/hirek/balaton/paratlan-dronfotokon-a-meses-kornyezetben-allo-rezi-var/


 kép forrása

https://www.bfnp.hu/hu/latogatohelyek-3/hegyestu-geologiai-bemutatohely-monoszlo


30 km-es távolságban

Nádasdy-vár (Sárvár)

A Sárvár szívében magasodó, legtöbbet kaputornyával és a várárkot átívelő boltíves hídjával ábrázolt várkastély a
nemzeti  örökség  része.  Otthont  ad  a  Nádasdy  Ferenc  múzeumnak  és  betölti  a  város  művelődési  és  kulturális
központjának szerepét. 
A kapubejáró boltíves előcsarnokában található a múzeum bejárata. A lépcsőkön túljutva máris elénk tárul a vár
díszterme, a hazai barokk egyik legimpozánsabb belső tere. A múzeum helyiségeiben tematikus kiállítások (történeti,
nyomda-  és  térképtörténeti,  iparművészeti)  nyertek  elhelyezést.  Az  egyre  bővülő  huszárgyűjtemény  és  kiállítás
nemzetközi jelentőségű.
A szabálytalan,  ötszögű zárt  belső  udvarról  közelíthető meg a  Sylvester  Könyvtár  és  a  Művelődési  Központ.  Az
épületben működő Galeria Arcis időszaki tárlatain rangos hazai és külföldi képző- és iparművészek alkotásai láthatók.

  
képek forrása

Sárvári Gyógyfürdő (Sárvár)
  
Sárvár egyik fontos vonzereje az itt található kétféle gyógyvíz: a környéken 1200 méteres mélységből 43°C-os, 2000
méterről magas sótartalmú 83°C-os gyógyvíz tör fel.
Az  új,  nemzetközi  színvonalú  gyógy-  és  wellness  fürdő  számos  gyógyászati és  rekreációs  szolgáltatással  várja  a
vendégeket.

 
képek forrása

Kis-Balaton

Valaha  a  Balaton  nyílt  vizű  öble  volt,  amely  az  idők  folyamán  hordalékkal  feltöltődött  és  lápos  árterületté,
nádtengerré vált. 
A  Zala  folyó végighalad a  22 kilométeres  mesterséges tavon,  majd megfordul  és  csak ezután tér  vissza  eredeti
medrébe.  A  Kis-Balaton  madárvilága  a  Kányavári  szigetről  figyelhető  meg  a  legjobban.  Tanyázik  itt  nagykócsag,

http://www.kisbalaton.hu/
https://sarvarfurdo.hu/galeria
http://www.sarvarfurdo.hu/
http://nadasdymuzeum.hu/
http://www.nadasdymuzeum.hu/


kormorán,  kanalas  gém,  üstökös  gém,  búbos  vöcsök,  szürke-  és  vörösgém,  szárcsa,  nádi  rigó,  nádi  poszáta  és
nagytestű bagoly. Napjainkig 232 madárfajt figyeltek meg itt, ebből majdnem 100 az itt fészkelő.
A  Kis-Balaton  fokozottan  védett területeire  csak  előzetes  engedéllyel  lehet  bemenni.  Engedélykérés  és  időpont
egyeztetés a fenékpusztai kutatóházban intézhető.

Kányavári Sziget Balatonmagyaród

A  Kis-Balaton  Vízvédelmi  Rendszer  területén  csak  a  Kányavári  sziget  látogatható  szabadon.  Az  ide  kirándulók
megtapasztalhatják  a  Kis-Balaton  különleges  vízi  világát,  láthatják  a  növény  és  állatvilágot.  Megfigyelhetik  a
vízimadarak fészkelését, hallhatják a békák "hangversenyét".

A szigetre  vezető különlegesen ívelt,  fa  szerkezetű híd  már önmagában is  különleges  élményt  nyújt.  A  szigeten
kialakított tanösvény információs táblái bemutatják a Kis-Balatont, az itt előforduló növényeket, állatokat. A kilátóból
távolabbra is tekinthetnek az érdeklődők, szinte a teljes Hídvégi tó belátható.

 
kép forrása kép forrása

Kis-Balaton Bemutatóház (Zalavár)

A Kis-Balaton Ház a Zalavár-Zalaszabar összekötő út mellett található. A zárt természetvédelmi területen lévő Kis-
Balaton bemutatása kapott itt helyet. A központ építésével nemcsak a KBVR természeti értékeinek és vízminőség
védelmi  szerepének bemutatása volt  a  cél,  hanem a történeti és  néprajzi  vonatkozások szemléltetése,  valamint
kulturális központ létesítése is.

A  fogadóteremben  található  terepasztal  felújításával  a  környező  területek,  és  a  Kis-Balaton  kerül  közelebb  a
látogatókhoz.  Új elem a Kis-Balatoni  növényvilág szélesebb körű bemutatása, a  víz alatti állatvilág pedig vetített
filmmel vált "láthatóvá".
A zárt, természetvédelmi területen elhelyezett webkamerák hozzák közel a látogatókhoz az egyedülálló természeti
környezetet. A Kis-Balatonon 3 helyen vannak kamerák, melyeket a kiállító teremből váltani, a kamerákat mozgatni
és zoom-olni is lehet.
A víz  sokféleségét  láttató vízkiállítás,  valamint  a mikroszkopikus  élőlények is  helyet  kaptak a  termekben.  A  Kis-
Balatontól elválaszthatatlan író, Fekete István és a "Tüskevár" is helyet kapott a bemutatóban, és érdekesebbé vált a
Zalavár-Vársziget történetét bemutató kiállítási rész is. Az interaktív bemutatások sem maradhattak ki, számítógépes
játék és információs rendszer várja az erre fogékony érdeklődőket.
A látogatók számára a Kis-Balatonról szóló rövidfilm levetítésére van lehetőség, melyet elegendő a helyszínen kérni.
Az emeleti kiállítótérben a Kis-Balaton növény és állatvilágát bemutató dioráma kapott helyet és egy terem az ide
érkező gyermek csoportok számára került  kialakításra a látottak megbeszélésére, rajzolásra.  Az emeletre vezető
lépcső két oldalán szinte "megelevenednek" a víz alatti és feletti élőhelyek.
A ház és a kápolna közötti területen elkészült a játszótér, mely több részből áll.  A központi helyet a "vizes" rész
foglalja el, ahol a víz útját, erejét, felhasználhatóságát láthatják játékos formában a gyerekek. A szép környezetben
készült "hagyományos" játékok várják a kisebb és nagyobb korosztályt egyaránt. Itt a kerékpárúthoz kapcsolódóan
megnyitott a Kis-Balaton Kerékpáros Ház, melyben kölcsönzési lehetőség (gyermek és felnőtt kerékpárok) várja a
biciklizés szerelmeseit! 

A  Kis-Balaton  nagyközönség  előtt  zárt  területe  is  megtekinthető.  Heti  2  napon,  napi  2  alkalommal  autóbuszos
"szafari" indul a látogatók számára, előre meghirdetett időpontokban. A túra útvonala meghatározott, kb. 1,5 óra
időtartamú. Hordozható, egyéni, hangmondásos készülékek "vezetik" a kirándulókat a látnivalók között.

http://www.kisbalaton.hu/index.php/hu/muzeumok-kiallitohelyek
http://www.kisbalaton.hu/index.php/hu/kulonleges-madarvilag
https://csodalatosbalaton.hu/hirek/kis-balaton/120-eve-szuletett-fekete-istvan-a-kis-balaton-szerelmese/


 
kép forrása kép forrása

Szigligeti vár

Szigligetet  nem  csak  a  természeti  adottságai  teszik  vonzóvá,  hanem  az  épített  környezete,  műemlékei  is.  A
településen közel száz műemlék vagy helyi védelem alatt álló épület található.

Szigliget várába gyalogosan is könnyedén fel lehet jutni, a panoráma viszont talán innen a legszebb a környéken. Az
erődöt  még  a  pannonhalmi  bencések  emelték  az  1260-as  években,  amit  később  többször  is  kibővítettek.
Történelméről talán annyit mindenképp érdemes tudni, hogy ez az egyetlen balatoni vár, amelynek pusztulását nem
a török, hanem egy súlyosabb villámcsapás okozta. És bár 150 évig sikerült megtartania függetlenségét az oszmán
időkben, végül a Habsburgok robbantották fel falait 1702-ben.

Még ha jártak is itt korábban, akkor is érdemes újra meglátogatni a romokat. 2013-ban megújult a vár, egész évben
látogatható lett, új falakat, tetőt, tornyokat kapott, de összességében is jobban fest és látványosabb képet ad egykori
állapotáról. Van már benne kápolna, kialakítottak egy kovácsműhelyt, és a felújítás során akadálymentesítették.
És bár a helyet mindennel felszerelték, ami egy középkori erődtől elvárható - a várjátékokhoz kialakított színpadtól
kezdve  a  barokk  konyháig,  sőt,  még  büfé  is  található  ;  a  legjobb  tulajdonsága  mégiscsak  az,  hogy  falairól
befotózhatjuk a Tapolcai-medence összes tanúhegyét és legalább a Balaton felét.

   képek forrása

Aquacity Vízicsúszda- és Élménypark (Zalaegerszeg)

 kép forrása

http://www.aquacity.hu/hu/medencek/gyerek-medence/
http://www.aquacity.hu/
http://www.szigligeti-var.hu/fotogaleria
http://www.szigligetivar.hu/
https://welovebalaton.hu/hely/kis-balaton-haz
http://www.kisbalaton.hu/index.php/hu/kis-balaton-latas-konnyitett-verzio/29-kis-balaton-haz


Tavasbarlang (Tapolca)

 kép forrása

Malom-tó és vízimalom (Tapolca)

A Hotel Gabriella, egykor malom volt. Hatalmas kerekét a Malom-tóból lezúduló víz hajtotta. Az ódon épületekkel és
magas kőfalakkal körülvett Malom-tó a városka legkedvesebb helye.
Itt erednek a település névadó forrásai, amelyeket talán már a rómaiak is tóvá duzzasztottak, hogy malmot hajtsanak
vele.

 
kép forrása kép forrása

Kemenes Vulkánpark (Celldömölk)

A Kemenes Vulkánpark Látogatóközpont 11 bemutatótere interaktív táblákon, maketteken keresztül mutatja be a
vulkán erejét,  a  gigantikus méretű, szinte percről-percre lezajló geológiai  változásokat.  A Verne-kabinba betérők
virtuális  utazást  tehetnek  a  világűrbe,  megfigyelhetik  a  bolygónkon  túli  vulkanikus  tevékenységet,  a  Vulkán-
szimulációs  teremben pedig  nagyméretű síkképernyős monitorok révén egyenesen a magmatestbe repülhetnek.
Ebben  a  teremben  rögös  és  fonatos  lávafolyás-felszínű  padlóburkolaton  járhatnak  a  látogatók,  hozzá  irányított
hangforrásból a pattogó, töredező láva hangját hallhatják. A Tűzhányóterem fő látványossága az Etna 3D domborzati
makettje, de itt ismerkedhetnek meg csodálatos vulkanikus kőzetekkel és ásványokkal is. A Kárpát-medence terem a
Pannon térség vulkanikus életét mutatja be, a termek közötti térben pedig a tűzhányók pusztító, vagy éppen építő
tevékenységét ismerhetik meg. A Vulkánmoziban 15 perces megrendítő filmet láthatunk a tűzhányók valódi erejéről,
az általa okozott óriási, akár több ezer halálos áldozatot követelő katasztrófákról.

http://www.kemenesvulkanpark.hu/
https://www.booking.com/hotel/hu/gabriella-tapolca.hu.html
https://www.szepmagyarorszag.hu/magyar/oldalak/tapolcai_malomto_kornyezete/
https://www.bfnp.hu/hu/latogatohelyek-3/tapolcai-tavasbarlang-tapolca
https://www.bfnp.hu/hu/latogatohelyek-3/tapolcai-tavasbarlang-tapolca


 
képek forrása

Sághegyi Múzeum (Celldömölk)

A Sághegy Múzeum épülete két teremre oszlik – a bejárat után elhelyezkedő nagyobb teremben a Sághegyet érintő,
ill.  ahhoz kapcsolódó természettudományi  tárlatot,  míg a mögötte lévő kisebb helyiségben az Eragon c.  fantasy
sághegyi forgatásának makettjét tekinthetik meg az érdeklődők.

 kép forrása

Avasi Templomrom (Szigliget)

Az  Iharos  és  a  Réhelyi  út  találkozásánál  emelkednek  az  egykori  avasi  templom  romjai.  A  középkorban  ezen  a
területen helyezkedett el Szigliget. Római kori épület felhasználásával épült. A régi temetőben található, egyenes
szentélyzáródású, csúcsos építmény.

 kép forrása

https://likebalaton.hu/telepules/szigliget/szabadido-es-lativalo/avasi-templom-31295/
http://sag-hegy.hu/latnivalok.php
http://www.kemenesvulkanpark.hu/kepgaleria/vulkanhaz


Göcseji Falumúzeum (Zalaegerszeg)

A  Göcseji  Falumúzeumba  a  régi  kisnemesi  kúriák  formáját  idéző  fogadóépületen  keresztül  lehet  bejutni.  A
falumúzeum a  Zala  folyó  holt  ágánál,  egy  vízimalom mellett létesült.  Található  itt  kovácsműhely,  fa  harangláb,
boronafalú ház, hegyi pince, minden, ami e néprajzi táj anyagi kultúrájának emléket tud állítani az utókor számára.
A falumúzeum mellett az 1969-ben megnyílt olajipari múzeum látogatható. A múzeum rengeteg műszaki-technikai
eszközzel  állít  méltó emléket  a magyar szénhidrogén kutatásnak és  kitermelésnek.  A nyugat-magyarországi  Zala
megye 22 falvából, Göcsej vidékéről áttelepített 40 boronaépület (egy tető alatt található a lakóház, istálló, ólak,
pajta, az egész gazdasági udvar építményei) a helyi népi építészet és lakáskultúra, a sok-sok generációval ezelőtti
paraszti életmód bemutatására vállalkozik.

 kép forrása

Lidó strand (Vonyarcvashegy)

A  fürdőzők  igazi  zarándokhelye  Vonyarcvashegy.  Az  elmúlt  15  év  alatt  megvalósított  folyamatos  fejlesztés
eredményeképpen  mintegy  7  hektár  területen  zöldfelülettel,  kiépített  stranddal  rendelkezik.  Homokos
partszakaszával,  gyermekmedencéjével,  EU  komfortos  játékaival  a  gyermekek  és  felnőttek  körében  egyaránt
közkedvelt.  A  legkisebbeknek  igazi  örömet  okoz  a  játszóház,  ahol  animátorok  várják  őket,  a  nagyobbak
óriáscsúszdán, strandröplabda és strandkézilabda pályán próbálhatják ki magukat. 

A  fürdőzés  mellett számtalan színvonalas  szolgáltatás  biztosítja  a  gondtalan pihenést,  többek között szörfiskola,
vízisípálya, vízibicikli, minigolf, csónakázás, vitorlázás, játszótér, horgászás, büfék, étterem.

A kalandsziget egy, a víz felszíne felett elhelyezkedő játszósziget. Az ügyességi feladatok eltérő nehézségi szintjei
lehetővé teszik, hogy mindenki megtalálja a képességeinek megfelelő pályaszakaszt.

 
képek forrása

Víziszínpad (Tapolca)

A nyári rendezvényeknek egyedülálló helyszíne a mediterrán hangulatú Tóparton felállított Víziszínpad, ahol évek óta
színvonalas nyáresti zenei események zajlanak.

https://vonyarcvashegy.hu/strand
http://www.vonyarcvashegy.hu/strand
https://www.hellovidek.hu/szorakozas/2021/05/05/jo-hir-a-nepi-epiteszet-kedveloinek-ez-a-falumuzeum-kinyit-majus-kozepen
http://www.gocsejiskanzen.hu/


Tapolca Város Önkormányzata hagyományt teremtett a Tapolcai Ünnepi Napok megrendezésével. A Tapolcai Ünnepi
Napok résztvevői nem csak a város lakossága, hanem a kistérség településének lakói, és az itt nyaraló belföldi és
külföldi turisták is.

Csillagvár (Balatonszentgyörgy)

A Balaton nyugati csücskében, a tó fölé emelkedő erdős domboldalon található a Festetics grófok vadászvára. A
csillag alaprajzú épület a világon egyedülálló. A fedett vár központi helyiségében található a több mint harminc méter
mély kút, a kapitány-az őr és pihenő szobák, a füstös konyha stb. 
Itt kapott helyet a középkori életpanoptikum, mely hűen mutatja be a múlt egy napját. A görögkereszt alaprajzú
kazamatákban  (pincerendszerben)  kapott helyet  a  világon  egyedülálló  huszármúzeum.  Másfélszáz  80  cm magas
huszár  ad  képet  múltbeli  könnyűlovasságunk  díszes  viseletéről;  de  láthatjuk  időrendbe  állítva  a  hun-magyar
harcosokat és a középkori főurakat. A sort az I. Világháború katonái zárják.
A  volt  grófi  istállóból  kialakított  csárda  is  várja  vendégeit,  a  készülő  szabadtéri  színpad,  a  Csillagvár  Esték
rendezvénysorozatnak ad helyet.

Kovácsműhely és Kovácsmúzeum nyílt a Csillagvárban!
A hagyományőrző műhelyben sok szeretettel várnak mindenkit, akit érdekel ez a régi mesterség, illetve lehetőség
van arra is, hogy vendégek személyesen is kipróbálhassák, megtapasztalhassák a kovácskodást.

 kép forrása

Szigetfürdő Keszthely
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Fenékpuszta (Valcum) római romjai

A IV. században épült római erődítményből ma a kapu, a háromhajós bazilika /ókeresztény típusú/ és az állami raktár
maradványainak felfalazott építményei látszanak.
A római korban a provinciát átszelő, az adriai Aquileiaból Aquincumba (Óbuda) és a Sopianae (Pécs) irányából Savaria
(Szombathely)  felé  haladó  utak  a  fenékpusztai  átkelőnél  keresztezték  egymást.  A  IV.  században  épült  fel  a
fenékpusztai erőd. 
433-tól a hunok fennhatósága alá került a Dunántúl, majd a keleti gótok lettek e terület urai. Thiudimer nevű királyuk
a  fenékpusztai  erődöt  választotta  székhelyéül.  Később  a  Dunántúl  az  avar  birodalom  része  lett.  Az  avarok

https://www.keszthely.hu/latnivalok/fenekpuszta_valcum_romai_romjai
https://www.keszthely.hu/latnivalok/egyeb/szigetfurdo
https://www.keszthely.hu/latnivalok/egyeb/szigetfurdo
https://funiq.hu/1119-csillagv%C3%A1r-balatonszentgy%C3%B6rgy
http://www.csillagvar.hu/


segédnépként keresztény vallású lakosságot telepítettek a környékre, akiknek sajátos anyagműveltségét Keszthely-
kultúrának nevezi a régészeti kutatás. 
Ellentétben a többi pannóniai erőddel, a fenékpusztai a népvándorlás korában is használatban volt. Feltehetően a
honfoglaló magyarok pusztították el.

 kép forrása

Csónakázó-tó (Sárvár)

A 9 hektár  vízfelületű Csónakázó-tó rendszer  négy részből  áll.  Öt híd,  öt  sziget teszi  hangulatossá.  A szigeteken
vízimadarak (tőkés réce) költenek.
Horgászási, csónakázási, télen korcsolyázási lehetőség szolgálja a sárváriakat és az ide látogató vendégeket. A tó
partján játszótér szórakoztatja a gyermekeket. A termálfürdő és a kemping 100 m-re található.

 kép forrása

Jeli Arborétum (Kám)

Kám  határában,  a  középkorban  elpusztult  Jeli  település  környékén  található  a  Nyugat-Dunántúl  legszebb
fagyűjteménye.
A  74  hektáros  Jeli  Arborétum  az  ország  legnagyobb  arborétuma.  A  rododendronok  virágzásakor,  májusban  és
júniusban a legpompásabb.  Külön érdekessége, hogy a telepítések egy részét világrészenként,  növényföldrajzilag
ültették össze.

http://www.jelivarazskert.hu/
https://www.termeszetjaro.hu/hu/poi/to/csonakazo-to-sarvar-/25851457/
https://www.termeszetjaro.hu/hu/poi/to/csonakazo-to-sarvar-/25851457/
https://csodalatosbalaton.hu/latnivalok/muemlekek-szobrok/fenekpuszta-valcum-romjai-kiskastely-festetics-keszthely/
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Levendárium

„A Dörgicsei Levendula Majorban 2003 őszén ültettük az első levendula töveket, ami mára - egyre többek örömére -
egy 5 hektáron elterülő lila álommá nőtté ki magát. A gyógynövények, így a levendula is, csendes, hű segítőtársai az
embernek, testi, lelki problémáiban, ezért fontosnak tartjuk, hogy bio minősítésű, terápiás tisztaságú illóolajakat
állítunk elő saját lepárlónkkal.

A biogazdaságunkban termesztett kétféle levendula (Lavandula angustifolia vagy orvosi levendula, és Lavandula x
intermedia vagy hibrid levendula) virágából, nagy gondossággal készítjük a LEVENDÁRIUM márkanéven megjelenő
termékeinket:
- 100% tisztaságú bio levendula illóolajok és illóolaj keverékek
- bio levendula virágvíz
- levendula szörp (nyírfacukros és hagyományos kivitelben)
- makrobiotikus levendulás teasütemény
- levendulás, kecsketejes szappan
- illatpárnák és különféle kézműves egyedi ajándékcsomagok.

Szeretettel  ajánljuk  mindenkinek  a  levendulát  az  élet  számos  területén:  kertben,  konyhában,  fürdőszobában,
állattartásban.

A major  bemutató kertje  nyitva  áll  azok számára,  akik  érzékenyek a természet és  ember által  közösen alkotott
kultúrtáj varázsára. Teaházunk mediterrán hangulatú teraszán egy Árpád-kori ikerrom szomszédságában várjuk egy
hűs frissítővel, teával, kávéval vagy harapnivalóval.”
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Forrás:

www.levendulaporta.hu
www.kehidatermal.hu

http://www.kehidatermal.hu/
http://www.levendulaporta.hu/
https://www.levendarium.hu/tgaleria
https://www.levendarium.hu/
http://www.jelivarazskert.hu/
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www.bfnp.hu  
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www.abrahamhegy.hu/
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www.sumegvar.hu
www.heviz.hu
www.spaheviz.hu 
www.elmenygazdasag.hu
www.nadasdymuzeum.hu
www.sarvarfurdo.hu
www.kisbalaton.hu
www.szigligetivar.hu
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www.termeszetjaro.hu
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http://www.travelo.hu/
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