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EplényAPE ȘI BĂI TERMALE

GASTRONOMIE

CULTURĂ

RECREERE ACTIVĂ

PROGRAME PENTRU TOATĂ FAMILIA

LOC PENTRU SELFIE

CULTURĂ:
1. Keszthely Palatul Festetics,
 Muzeul Palatului Helikon
2. Balatonszárszó Casa memorială Attila József
3. Szigliget Cetatea Szigliget
4. Tihany Abația benedictină din Tihany
5. Balatonszőlős Biserica reformată din
 epoca arpadiană
6. Keszthely Muzeul Balaton 
7. Balatonkenese Centrul Folcloric Balatonkenese
8. Buzsák Centrul de Artă Populară Buzsák
9. Balatonszentgyörgy Muzeul Csillagvár
10. Nagyvázsony Castelul Kinizsi
11. Zalaszántó Moara de apă Kotsy
12. Örvényes Moara de apă Örvényes
13. Csopak Moara Plul
14. Sümeg Cetatea Sümeg
15. Somogyvár Locul comemorativ național
 Sfântul Ladislau
16. Rezi Ruine
17. Veszprém Cetatea Veszprém
18. Balatonfüred Promenada Tagore

RECREERE ACTIVĂ:
19. Balatonboglár Turnul sferic
20. Monoszló Hegyestű
21. Badacsony Turnul de veghe Kisfaludy
22. Balatonederics Peștera Csodabogyós
23. Eplény Stațiunea de schi Intersport
 Síaréna Eplény (iarna),
 Muntele Aventurii (vara)
24. Balatonmagyaród Insula Kányavár
25. Zamárdi Turnul de veghe Kőhegy
26. Kőröshegy Ferma de lavandă Kőröshegyi
27. Szentbékkálla Marea de Pietre
28. Balatonfüred Peștera Lóczy
29. Tihany Turnul de veghe Őrtorony
30. Tihany Schit (chilii rupestre)
31. Balatonfenyves
 Balta Nagyberek din Somogy
32. Balatongyörök Panoramă
33. Szólád Cramele de loess din Szólád
34. Fonyód Turnul de veghe
 de pe Dealul Castelului

GASTRONOMIE:
54. Gyenesdiás Piața și spațiul
 pentru festivități din Gyenesdiás
55. Káptalantóti Piața Liliomkert
56. Balatonlelle Conacul de Aventuri 
 Gastronomice Rádpuszta
57. Tihany Piața Tihany

APE ȘI BĂI TERMALE:
58. Hévíz Lacul Hévíz
59. Kehidakustány
 Băile termale Kehida
60. Zalakaros Parcul de aventuri, 
 Centrul SPA terapeutic și familial
 Zalakaros
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PROGRAME PENTRU TOATĂ FAMILIA:
35. Balatonföldvár Centrul pentru vizitatori din
 Balatonföldvár, dedicat istoriei transporturilor
36. Tapolca Lacul din peșteră
37. Veszprém Grădina zoologică Veszprém
38. Balatonfüred Parcul acvatic Annagora
39. Balatonboglár Parcul de aventuri din Balatonboglár,
 Pista de bob
40. Balatonfenyves Calea ferată îngustă
 din Balatonfenyves
41. Balatonfüred Acvariul Bodorka
42. Keszthely Grădina zoologică Imre Festetics
43. Badacsonyörs Parcul dendrologic Folly
44. Siófok Complexul de piscine și SPA Galerius
45. Zalakomár Rezervația de bivoli Kápolnapuszta
46. Tihany Centrul pentru vizitatori Casa Lavandei
47. Salföld și Ábrahámhegy Conacul Salföld
48. Gyenesdiás Centrul pentru vizitatori Casa Naturii 
49. Zamárdi Parcul de aventuri din Zamárd
50. Zalaszabar Parcul de aventuri din Zobor
51. Keszthely Muzeul Conacului Georgikon
52. Siófok Turnul de Apă
53. Tapolca Lacul Malom
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Cu nuanțe amestecate de albastru, verde și turcoaz, presărat 
cu vele albe în depărtare, Balatonul este principala destinație 
de vacanță a Ungariei, o comoară naturală care oferă vizitato-
rilor experiențe pe cât de variate, pe atât de incredibile, indife-
rent de anotimp.

Cel mai mare lac din Europa Centrală își așteaptă vizitatorii pe 
tot parcursul anului, cu atracții naturale și culturale unice. Vă 
puteți bucura de o gastronomie locală excelentă, vinuri de primă 
clasă, țărmuri îmbrăcate în stuf și o gamă largă de activități în aer 
liber. Lacul Balaton este cel mai aglomerat vara, când familiile, 
cuplurile și prietenii în vacanță umplu coasta lungă de 235 de 
km. Cu toate acestea, lacul oferă o mulțime de atracții în fiecare 
sezon. Indiferent dacă preferați să savurați un vin în plin soare 
sau pe versanții vulcanici de pe malul nordic, să faceți o baie la 
lumina lunii în timpul unui festival de muzică de pe malul sudic, 
ori să explorați regiunea pe două roți sau într-o pereche de cizme 
rezistente, nu veți fi dezamăgiți! În ultimii ani, Balatonul a trecut 
de la o destinație sezonieră, estivală, la o destinație pentru tot 
timpul anului, datorită infrastructurii în continuă îmbunătățire și 
a numeroaselor atracții pentru vizitatori.

Gama sa largă de opțiuni de turism pentru sănătate reprezintă 
o atracție semnificativă, datorită multiplelor varietăți de ape cu 
proprietăți terapeutice din regiunea Balatonului.
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SIÓFOK
Turnul de Apă

Construit în 1912, acest turn înalt de 45 m nu mai este implicat în alimentarea cu 
apă încă din anii 1970. În zilele noastre clădirea funcționează ca un centru de 
turism și tehnologie, găzduind totodată o cafenea și un bar de oxigen. La centena-
rul său, turnul a fost complet renovat și un lift panoramic duce vizitatorii la 
nivelurile superioare, unde se deschide o priveliște care îți taie respirația. Datorită 
rotației lente a părții superioare a clădirii, vă puteți bucura de priveliște chiar și 
stând pe loc.
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KESZTHELY
Palatul Festetics, Muzeul Palatului Helikon

Familia Festetics a început construcția fermecătorului castel în stil baroc în 
secolul al XVIII-lea, atingând dimensiunea actuală prin anii 1880. Grădina sa 
imensă și plină de culori este considerată cea mai importantă piesă de arhitec-
tură peisagistică din Europa Centrală. Expoziția din Muzeul Palatului Helikon 
oferă o prezentare opulentă a vieții luxoase a familiei Festetics, perfect integra-
tă în interiorul său baroc, și găzduiește singura bibliotecă aristocratică privată 
rămasă intactă din Ungaria.
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BALATONSZÁRSZÓ
Casa memorială Attila József

Poetul Attila József și-a petrecut ultimele zile în Pensiunea Horváth din Balaton-
szárszó, de unde a plecat pentru fatala sa plimbare din 1937. În prezent, clădirea 
găzduiește o expoziție permanentă care prezintă ultima perioadă a vieții 
poetului înainte de moartea sa tragică, comemorând retrospectiv întreaga sa 
operă. Această expoziție ieșită din comun prezintă materiale ale Muzeului Literar 
Petőfi, documente private, scrisori, fotografii nepublicate și obiecte personale 
din moștenirea poetului.

BALATONBOGLÁR
Turnul sferic

Denumită oficial Turnul sferic Xantus János, structura sferică din aluminiu cu 
diametrul de 15 metri, se află la 165 de metri înălțime pe dealul Várdomb, în 
Balatonboglár. Această clădire extraordinară, care este totodată și simbolul 
localității Balatonboglár, oferă o vedere panoramică asupra muntelui erodat de pe 
malul nordic și chiar asupra dealurilor Somogy. A fost inițial proiectată pentru Târgul 
Internațional de la Budapesta din 1963 și a fost transferată pe Várdomb trei ani mai 
târziu. În 2012 a fost complet renovată, alături fiind construit și un parc de aventuri.
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TIHANY
Abația benedictină din Tihany

Abația, fondată de (Sfântul) Andrei I acum aproape o mie de ani, este simbolul de 
renume mondial al peninsulei Tihany; documentul care atestă fondarea acestei abații 
este cel mai vechi document maghiar păstrat în forma sa originală. Celebrele picturi 
murale ale bisericii sale au fost create de Lajos Deák-Ébner, Károly Lotz și Bertalan 
Székely; complexele statui și altare din lemn sunt operele lui Sebestyén Stuhlhoff. 
Regele fondator a fost înmormântat în cripta de aici; acesta este singurul loc de 
înmormântare regală bine conservat rămas din epoca arpadiană.

MONOSZLÓ
Hegyestű

Crater al unui vulcan activ cu opt milioane de ani în urmă, aflorimentul dintre 
Zánka și Monoszló este unul dintre cele mai deosebite situri geologice din Ungaria. 
Mineritul bazaltului a exploatat versanții nordici ai dealului înalt de 337 m, dar i-a 
expus și structura internă și lava înghețată din fostul coș vulcanic, solidificată în 
coloane de bazalt verticale pentagonale și hexagonale. La poalele dealului, un parc 
de piatră în aer liber și o expoziție permanentă prezintă activitatea vulcanică.
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SZIGLIGET
Cetatea Szigliget

Pentru a ajunge la cetatea cu una dintre cele mai frumoase panorame asupra lacului 
Balaton, trebuie să urcați pe un deal pitoresc. Turcii nu au capturat niciodată această 
cetate veche de 750 de ani; a fost însă arsă din temelii de un fulger și mai târziu distru-
să de Habsburgi. Cetatea a fost renovată în 2020, i s-au adăugat mai multe elemente 
interactive, expoziții și spații interioare. Expozițiile reînvie viața de zi cu zi a unui castel 
medieval, de la fierărie până la armurărie, iar din Castelul Superior se deschide o prive-
liște minunată asupra lacului Balaton și aflorimentelor.

VESZPRÉM
Grădina zoologică Veszprém

Suprafața enormă a grădinii zoologice găzduiește diverse rarități exotice și zoolo-
gice, cum ar fi tigrul Siberian, maimuțele Colobus și pitonul regal. Explorarea 
grădinii zoologice ar putea dura o zi întreagă: Lumea Cimpanzeilor cu pereții săi 
de cățărat și expoziția africană sunt populare printre copii, dar merită vizitat și noul 
parc de urși. Popularul Dino Park așteaptă cu brațele deschise copiii mici, care pot 
învăța, într-o manieră jucăușă, despre lumea demult pierdută a dinozaurilor.

4

6

12

8

BADACSONY
Turnul de veghe
Kisfaludy Sándor

Purtând numele poetului 
cavaler din Badacsony, 
turnul de veghe Kisfaludy 
Sándor se află la înălțimea 
de 437 de metri, în cel mai 
înalt punct al aflorimentu-
lui. Nivelul superior al aces-
tei structuri de 18 metri cu 
formă curioasă oferă o 
vedere  unică asupra bazi-
nului Tapolca și asupra dea-
lurilor vulcanice ale bazinu-
lui Kali, iar când cerul este 
senin, se poate zări chiar și 
peninsula Tihany. Datorită 
vederii panoramice de 360 
de grade vizitatorul poate 
identifica diferitele aflori-
mente. Terenurile  viticole și 
legendara Rózsakő (Piatra 
Trandafir) merită o scurtă 
oprire pe parcurs.

HÉVÍZ
Lacul Hévíz

Apa termală a acestui lac termal unic este bine cunoscută în toată lumea. Dato-
rită conținutului său de calciu, magneziu, sulf și radon ușor, apa are un efect 
extrem de benefic asupra afecțiunilor reumatice și musculo-scheletice, printre 
altele. Temperatura apei este de 33-35°C vara, dar nu scade sub 24°C nici iarna. 
În afară de baie, vizitatorii se pot bucura de masaje și tratamente SPA sau se 
pot relaxa în sauna și cada cu hidromasaj din modernul centru balnear constru-
it pe lac.

BALATONFÜRED
Promenada Tagore

Cea mai cunoscută promenadă a Lacului Balaton poartă numele poetului indian 
laureat al premiului Nobel, Rabindranath Tagore, care a fost vindecat în Spitalul de 
Cardiologie. Multe celebrități i-au urmat exemplul de a planta copaci de-a lungul 
promenadei, unde astăzi statui și plăcuțe povestesc istoria orașului și a faimoșilor săi 
oaspeți. Numeroase restaurante, cafenele și standuri de înghețată de pe „strada 
principală” a lacului Balaton își așteaptă oaspeții; noul Centru pentru vizitatori Bodor-
ka și Piața Vitorlás - minunat renovată și îmbogățită cu statuia lui István Bujtor - s-au 
alăturat recent pe lista obiectivelor turistice. 

TAPOLCA
Peștera lacului

Peștera lacului reprezintă o secțiune mai scurtă a unui sistem de peșteri lung de câțiva 
kilometri aflat sub oraș, descoperit în 1903 în timpul forării unui puț. După ce explorați 
expoziția interactivă a Centrului pentru vizitatori referitoare la regiunea carstică, vă 
puteți da cu barca pe o secțiune de 180 de metri cu apă subterană cristalină și puteți 
face o scurtă plimbare în peșterile de calcar. Când vă întoarceți la suprafață, puteți face 
o plimbare pe îndelete până la Lacul Malom (Lacul Morii) în stil mediteraneean din 
apropiere, precum și la casa Festivalului păstrăvului și vinului din Tapolca.


