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KULTURA:
1. Keszthely Palác Festeticsů,
 zámecké muzeum Helikon
2. Balatonszárszó Pamětní dům Attily Józsefa
3. Szigliget Hrad Szigliget
4. Tihany Benediktinské opatství v Tihany
5. Balatonszőlős Reformovaný kostel
 z árpádovské doby
6. Keszthely Muzeum Balatonu 
7. Balatonkenese Národopisná expozice
 Balatonkenese
8. Buzsák Centrum lidového umění Buzsák
9. Balatonszentgyörgy Muzeum Csillagvár
10. Nagyvázsony Hrad Kinizsi
11. Zalaszántó Vodní mlýn Kotsy
12. Örvényes Vodní mlýn Örvényes
13. Csopak Mlýn Plul
14. Sümeg Hrad Sümeg
15. Somogyvár Národní památník sv. Ladislava
16. Rezi Zřícenina hradu
17. Veszprém Hrad Veszprém
18. Balatonfüred Thákurova promenáda

AKTIVNÍ ODPOČINEK:
19. Balatonboglár Sférická rozhledna
20. Monoszló Skalní útvar Hegyestű
21. Badacsony Rozhledna Kisfaludy
22. Balatonederics Jeskyně Csodabogyós
23. Eplény Lyžařské středisko Intersport
 Síaréna Eplény (v zimě),
 Adrenalinový vrch (v létě)
24. Balatonmagyaród Ostrov Kányavár
25. Zamárdi Rozhledna Kőhegy
26. Kőröshegy Levandulová
 farma Kőröshegy
27. Szentbékkálla Kamenné moře
28. Balatonfüred Jeskyně Lóczy
29. Tihany Rozhledna Őrtorony
30. Tihany Poustevna (jeskynní kobka)
31. Balatonfenyves Bažiny v národním parku
 Nagyberek v Somogy
32. Balatongyörök Vyhlídka Szépkilátó
33. Szólád Řada vinných sklípků ve
 spraších v Szólád
34. Fonyód Vyhlídka na hradním vrchu

GASTRONOMIE:
54. Gyenesdiás Trhový a komunitní 
 areál v Gyenesdiási
55. Káptalantóti Tržnice Liliomkert
56. Balatonlelle Gastrozážitkový 
 statek Rádpuszta
57. Tihany Tržiště v Tihany

TERMÁLNÍ VODA
A LÁZNĚ:
58. Hévíz Termální jezero Hévíz
59. Kehidakustány
 Termální lázně Kehida
60. Zalakaros Adrenalinový park,
 rodinný a lázeňský komplex
 v Zalakarosi 
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PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI:
35. Balatonföldvár Návštěvnické centrum historie
 lodní dopravy v Balatonföldváru
36. Tapolca Jezerní jeskyně
37. Veszprém Zoo ve Veszprému
38. Balatonfüred Aquapark Annagora
39. Balatonboglár Adrenalinový park
 v Balatonbogláru, bobová dráha
40. Balatonfenyves Úzkokolejka v Balatonfenyvesi
41. Balatonfüred Akvárium Bodorka
42. Keszthely Zoo Imreho Festeticse
43. Badacsonyörs Folly Arboretum
44. Siófok Lázeňský a bazénový komplex Galerius
45. Zalakomár Buvolí rezervace Kápolnapuszta
46. Tihany Návštěvnické centrum Levandulový dům
47. Salföld és Ábrahámhegy Statek Salföld
48. Gyenesdiás Návštěvnické centrum Dům přírody 
49. Zamárdi Adrenalinový park v Zamárdi
50. Zalaszabar Adrenalinový park Zobor
51. Keszthely Zemědělské muzeum Georgikon
52. Siófok Vodárenská věž
53. Tapolca Jezero Malom
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S proměnlivými odstíny modré, zelené a tyrkysové a posetý 
bílými plachtami v dálce je Balaton přední maďarskou prázd-
ninovou destinací. Tento přírodní poklad poskytuje návštěv-
níkům neuvěřitelné zážitky po celý rok a v každém ročním 
období jsou jiné.

Největší jezero ve střední Evropě nabízí návštěvníkům jedineč-
né přírodní a kulturní zajímavosti po celý rok. Můžete se těšit na 
vynikající místní gastronomii, prvotřídní vína, břehy s romantic-
kými rákosovými ostrůvky a celou řadu venkovních aktivit. U 
jezera Balaton je nejrušněji v létě, kdy je celé jeho 235 km 
dlouhé pobřeží zaplněné rodinami, páry a přáteli trávícími zde 
dovolenou a prázdniny. Jezero však nabízí v každém ročním 
období spoustu potěšení: ať už upřednostňujete popíjení vína 
na slunci na sopečných svazích severního pobřeží nebo chcete 
zapařit při svitu měsíce na živém hudebním festivalu na jižním 
pobřeží, či prozkoumat krajinu na dvou kolech nebo v pohor-
kách, nebudete zklamáni. Balaton v posledních letech prošel 
proměnou a ze sezonního letoviska se stal celoroční destinací 
se stále kvalitnější infrastrukturou lákající návštěvníky mnoha 
novými zajímavostmi.

Jeho zvláštní přitažlivost představují široké možnosti v oblasti 
zdravotní turistiky díky mnoha druhům léčivých pramenů, 
nacházejících se v balatonské oblasti.

4560

24

50

Zalakomár

Balatonmagyaród

Zalaszabar

B A L A T O N

M
A

LÝ
 B

A
L

A
T

O
N

BALATONBOGLÁR

BALATONSKÉ
STŘEDOHOŘÍ

VINAŘSKÉ OBLASTI

BALATONFÜRED-
CSOPAK

BADACSONY

Siófok

Balatonboglár

Keszthely

Szigliget

Badacsony Tihany

Balatonföldvár

Zalaszántó

Somogyvár

Balatonederics

Zalakaros

52

BALATONU

Česky

Top zajímavosti u

mapa



SIÓFOK
Vodárenská věž

Tato 45 metrů vysoká věž, postavená v roce 1912, neslouží k zásobování vodou od 
sedmdesátých let 20. století. V dnešní době budova funguje jako turistické a 
technologické centrum a nachází se v ní kavárna a Oxygen bar. U příležitosti 100. 
výročí jejího dokončení byla věž kompletně zrekonstruována. Návštěvníci se 
proskleným panoramatickým výtahem dostanou do horních pater věže, odkud 
se otevírají dechberoucí výhledy. Díky pomalému otáčení vrchní části budovy si 
můžete výhled užít i vsedě.
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KESZTHELY
Palác Festeticsů, zámecké muzeum Helikon

Rodina Festeticsů započala se stavbou nádherného paláce v barokním stylu v 18. 
století. Své současné velikosti nabyl v 80. letech 19. století. Jeho rozlehlá a pestrá 
zahrada je považována za nejvýznamnější dílo zahradní architektury ve střední 
Evropě. Výstava v zámeckém muzeu Helikon nabízí bohatou přehlídku přepycho-
vého životního stylu rodiny Festetisců, včetně barokního interiéru, a najdete tam 
jedinou původní šlechtickou soukromou knihovnu v Maďarsku.
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BALATONSZÁRSZÓ
Pamětní dům Attily Józsefa

Básník Attila József trávil své poslední dny v Horváthově penzionu v Balaton-
szárszó, odkud se v roce 1937 vydal na svou poslední cestu. V budově se 
momentálně nachází stálá výstava, dokumentující poslední úsek básníkova 
života před jeho tragickou smrtí a připomínající retrospektivně jeho celoživotní 
dílo. Tato neobyčejná expozice vystavuje materiály z Petöfiho literárního muzea, 
dokumenty v soukromém vlastnictví, dopisy, nepublikované fotografie a osobní 
předměty z básníkovy pozůstalosti.

BALATONBOGLÁR
Sférická rozhledna

Hliníková konstrukce ve tvaru koule o průměru 15 metrů, oficiálně nazvaná 
rozhledna Jánose Xantuse, je postavena na 165 metrů vysokém kopci Várdomb v 
Balatonbogláru. Tato mimořádná stavba, symbol města Balatonboglár, poskytu-
je široký výhled na svědecké hory na severním břehu, a dokonce i na vrchy 
Somogy. Původně byla navržena pro Budapešťský mezinárodní veletrh v roce 
1963 a o tři roky později byla přemístěna na Várdomb. Během její renovace v roce 
2012 byl v její blízkosti postaven adrenalinový park.
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TIHANY
Benediktinské opatství v Tihany

Opatství založené před bezmála tisíci lety (svatým) Ondřejem I. je známým 
symbolem poloostrova Tihany; jeho zakládací listina je nejstarším maďarským 
dokumentem zachovaným v původní podobě. Proslulé nástěnné malby v 
kostele jsou dílem Lajose Deák-Ébnera, Károlyho Lotze a Bertalana Székelyho; 
autorem detailně propracovaných dřevěných soch a oltářů je Sebestyén 
Stuhlhoff. V kryptě je pochován král zakladatel; jedná se o jediné zachovalé 
královské pohřebiště z árpádovské doby.

MONOSZLÓ
Hegyestű

Jednou z nejunikátnějších geologických lokalit Maďarska je pozůstatek kráteru 
sopky činné před osmi miliony lety, svědecká hora mezi obcemi Zánka a Monoszló.
Při těžbě čediče byly odtěženy severní svahy kopce vysokého 337 m a zároveň se 
odkryla jeho vnitřní struktura a láva zamrzlá v někdejším vulkanickém komínu, jak 
ztuhla v pětihranných a šestihranných vertikálních čedičových sloupech. Na úpatí 
kopce je venkovní kamenný park a stálá výstava představující sopečnou činnost.
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SZIGLIGET
Hrad Szigliget

Chcete-li si užít nejkrásnější panoramata u jezera Balaton, musíte vyjít na 
malebný kopec. Pevnost starou 750 let Turci nikdy nedobyli; vyhořela po úderu 
blesku a později ji zničili Habsburkové. Hrad byl v roce 2020 rekonstruován a při té 
příležitosti v něm přibylo několik interaktivních prvků, výstav a interiérových 
prostor. Každodenní život středověkého hradu ožívá v expozici zahrnující 
kovářskou dílnu nebo zbrojnici a horní část hradu nabízí překrásný výhled na 
jezero Balaton a svědecké hory.

VESZPRÉM
Zoo ve Veszprému

Obrovský areál zoo je domovem různých exotických a vzácných druhů živočichů, 
např. sibiřského tygra, guerézy pláštíkové nebo krajty královské. Prohlídkou zoo 
můžete strávit celý den. Děti si nejvíce oblíbily šimpanzí svět s lezeckými stěnami 
a africký pavilon a za návštěvu stojí také nový medvědí park. Malé děti jsou vítány 
v oblíbeném Dino parku, kde se mohou hravou formou seznámit se ztraceným 
světem dinosaurů.
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BADACSONY
Rozhledna Sándora 
Kisfaludyho

Rozhledna Sándora Kis-
faludyho ve výšce 437 me-
trů se nachází v nej-
 vyšším místě svědeckých 
hor a je pojmenovaná po 
kavalírském básníkovi z 
Badacsony. Z vrcholu této 
pozoruhodné 18 metrů 
vysoké stavby je jedineč-
ný výhled na Tapolskou 
kotlinu a sopečné kopce 
kotliny Káli. Za jasného po-
časí můžete dohlédnout 
až na poloostrov Tihany. 
Návštěvníci mají 360° 
panoramatický výhled na 
svědecké hory. Za krátkou 
zastávku po cestě jistě sto-
jí vinice a legendární Róz-
sakő (Růžový kámen).

HÉVÍZ
Jezero Hévíz

Léčivá voda tohoto jedinečného termálního jezera je široko daleko dobře známá.
Voda má díky obsahu vápníku, hořčíku a malého množství radonu vysoce 
blahodárné účinky mimo jiné na revmatické potíže a bolesti pohybového ústrojí.
V létě je teplota vody 33–35 °C, a dokonce ani v zimě neklesá pod 24 °C. Vedle 
koupelí si návštěvníci mohou dopřát také masáže a lázeňské procedury nebo 
relaxovat v sauně a vířivce v moderním lázeňském domě postaveném u jezera.

BALATONFÜRED
Thákurova promenáda

Nejznámější promenáda kolem Balatonu nese jméno indického básníka a nositele 
Nobelovy ceny Rabíndranátha Thákura, který se zde léčil na kardiologické klinice. 
Mnohé známé osobnosti následovaly jeho příkladu a vysázely podél promenády 
stromy. Sochy a pamětní desky dokládají spojení historie města a jeho slavných 
návštěvníků. „Hlavní ulici“ Balatonu lemují restaurace, kavárny a zmrzlinárny; seznam 
turistických zajímavostí nedávno obohatilo nové návštěvnické centrum Bodorka a 
zrenovované náměstí Vitorlás se sochou Istvána Bujtora.

TAPOLCA
Jezerní jeskyně

Jezerní jeskyně představuje kratší úsek několikakilometrového jeskynního 
systému pod městem, objeveného v roce 1903 při hloubení studny. Po zhlédnutí 
interaktivní výstavy o krasové oblasti v návštěvnickém centru si můžete na 
lodičkách sjet 180metrový úsek křišťálově čisté podzemní vody a vydat se na 
krátkou procházku ve vápencové jeskyni. Až se vrátíte na povrch, vydejte se na 
pohodovou procházku k nedalekému jezeru Malom (Mlýn) se středomořskou 
atmosférou, kde se pořádá tapolcký festival pstruhů a vína.


