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MIESTO NA SELFIE

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM

KULTÚRA:
1. Keszthely Zámok Festeticsovcov,
 zámocké múzeum Helikon
2. Balatonszárszó Pamätný dom Attilu Józsefa
3. Szigliget Hrad Szigliget
4. Tihany Benediktínske opátstvo v Tihanyi
5. Balatonszőlős Protestantský kostol
 z obdobia Arpádovcov
6. Keszthely Múzeum Balatonu 
7. Balatonkenese Folklórne centrum
 v Balatonkenese
8. Buzsák Folklórne umelecké centrum v Buzsáku
9. Balatonszentgyörgy Múzeum Csillagvár
10. Nagyvázsony Hrad Kinizsiovcov
11. Zalaszántó Vodný mlyn Kotsy
12. Örvényes Vodný mlyn Örvényes
13. Csopak Mlyn Plul
14. Sümeg Hrad Sümeg
15. Somogyvár Národný pamätník svätého Ladislava
16. Rezi Zrúcanina
17. Veszprém Veszprémsky hrad
18. Balatonfüred Thakúrova promenáda

AKTÍVNA REKREÁCIA:
19. Balatonboglár Guľová rozhľadňa
20. Monoszló Hegyestű
21. Badacsony Kisfaludyho rozhľadňa
22. Balatonederics Jaskyňa Csodabogyós
23. Eplény Lyžiarske stredisko Intersport
 Síaréna Eplény (zima),
 Adrenalínový vrch (leto)
24. Balatonmagyaród Ostrov Kányavár
25. Zamárdi Rozhľadňa Kőhegy
26. Kőröshegy Levanduľová farma Kőröshegy
27. Szentbékkálla Kamenné more
28. Balatonfüred Jaskyňa Lóczy
29. Tihany Rozhľadňa Őrtorony
30. Tihany Pustovňa (jaskynná kobka)
31. Balatonfenyves
 Močariská Nagyberek v Somogyi
32. Balatongyörök Szépkilátó
33. Szólád Sprašové vínne pivnice v Szóláde
34. Fonyód Vyhliadka z hradného vrchu

GASTRONÓMIA:
54. Gyenesdiás Trh a komunitný 
 priestor v Gyenesdiáse
55. Káptalantóti Trh Liliomkert
56. Balatonlelle Gastronomický 
 zážitkový komplex Rádpuszta
57. Tihany Trhovisko v Tihanyi

TERMÁLNE PRAMENE
A KÚPELE:
58. Hévíz Jazero Hévíz
59. Kehidakustány Kúpele Kehida
60. Zalakaros Adrenalínový park
 Zalakaros, rodinné a liečebné
 kúpele 
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PROGRAM PRE RODINY:
35. Balatonföldvár Návštevnícke centrum
 Histórie plavebníctva v Balatonföldvári
36. Tapolca Jazerná jaskyňa
37. Veszprém Veszprémska ZOO
38. Balatonfüred Akvapark Annagora
39. Balatonboglár Adrenalínový park
 Balatonboglár, bobová dráha
40. Balatonfenyves Úzkorozchodná železnica 
 Balatonfenyves
41. Balatonfüred Vodný svet Bodorka
42. Keszthely ZOO Imricha Festeticsa
43. Badacsonyörs Arborétum Folly
44. Siófok Komplex bazénov a kúpele Galérius
45. Zalakomár Byvolia rezervácia Kápolnapuszta
46. Tihany Návštevnícke centrum Levanduľový dom
47. Salföld és Ábrahámhegy Panstvo Salföld
48. Gyenesdiás Návštevnícke centrum Dom prírody
49. Zamárdi Adrenalínový park Zamárdi
50. Zalaszabar Adrenalínový park Zobori
51. Keszthely Poľnohospodárske múzeum Georgikon
52. Siófok Vodná veža
53. Tapolca Jazero Malom
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S premenlivými odtieňmi modrej, zelenej a tyrkysovej, po-
siaty bielymi plachtami na obzore, je Balaton poprednou do-
volenkovou destináciou. Tento prírodný poklad poskytuje 
návštevníkom neuveriteľné zážitky, ktoré sú v každom roč-
nom období iné.

Najväčšie jazero v strednej Európe láka návštevníkov po celý 
rok svojimi jedinečnými prírodnými aj kultúrnymi atrakciami. 
Môžete si vychutnať úžasnú miestnu gastronómiu, prvotriedne 
vína, pobrežie s romantickými trstinovými pásmi a širokú pale-
tu aktivít v prírode. Jazero Balaton najviac ožíva v lete, keď celé 
jeho pobrežie s dĺžkou 235 km zaplavujú dovolenkujúce rodiny, 
páry a skupiny priateľov. Jazero však ponúka množstvo lákadiel 
v každom ročnom období: či už radšej popíjate vínko na slnkom 
zaliatych sopečných svahoch severného pobrežia, vyhodíte si z 
kopýtka za mesačnej noci na hudobnom festivale na južnom 
brehu, alebo objavujete okolie na dvoch kolesách či v turistic-
kých topánkach, určite nebudete sklamaní. V priebehu posled-
ných rokov sa však Balaton mení zo sezónneho letného dovolen-
kového strediska na celoročnú destináciu s neustále sa zlepšu-
júcou infraštruktúrou, ktorá láka návštevníkov množstvom no-
vých atrakcií.

Vďaka rôznym druhom liečivých vôd ponúka Balatonský re-
gión aj široké možnosti liečebného turizmu s osobitým čarom.
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MONOSZLÓ
Hegyestű

Osamelý vrch medzi obcami Zánka a Monoszló je zvyškom krátera sopky aktívnej pred 
ôsmimi miliónmi rokov a predstavuje jednu z najunikátnejších geologických lokalít v 
Maďarsku. Severné svahy tohto vrchu s výškou 337 m zničila ťažba čadiča, ktorá však 
zároveň odhalila jeho vnútornú štruktúru a lávu stuhnutú v bývalom sopečnom komíne, 
ktorá po stvrdnutí vytvorila päťuholníkové a šesťuholníkové zvislé čadičové stĺpy. Na úpätí 
vrchu sa nachádza vonkajší kamenný park so stálou expozíciou zameranou na sopečnú 
činnosť.
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SIÓFOK
Vodná veža

Táto 45 m vysoká veža, postavená v roku 1912, sa prestala používať ako zásobáreň 
vody v 70. rokoch minulého storočia. Dnes jej budova slúži ako turistické a technolo-
gické centrum a nájdete tu aj kaviareň a „kyslíkový bar“. Pri príležitosti svojho stého 
výročia bola veža kompletne zrekonštruovaná. Návštevníci sa môžu vyviezť 
panoramatickým výťahom až na najvyššie poschodia, kde sa im naskytne úchvatný 
výhľad. Keďže vrchná časť veže sa pomaly otáča, môžete sa výhľadom kochať aj 
posediačky.
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BALATONBOGLÁR
Guľová rozhľadňa

Táto hliníková guľa s priemerom 15 m, oficiálne nazývaná rozhľadňa Jánosa Xantusa, sa 
týči do výšky 165 metrov na vrchu Várdomb v obci Balatonboglár. Táto výnimočná 
stavba je zároveň symbolom Balatonbogláru a umožňuje výhľad na svedecké vrchy na 
severnom pobreží, dokonca aj na Somogyskú pahorkatinu. Pôvodne bola navrhnutá na 
Medzinárodný veľtrh v Budapešti v roku 1963 a o tri roky neskôr ju umiestnili na vrch 
Várdomb. Počas rekonštrukcie v roku 2012 bol vedľa nej postavený adrenalínový park.
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BADACSONY
Rozhľadňa Sándora 
Kisfaludyho

Rozhľadňa Sándora Kisfa-
ludyho, ktorá stojí na najvyš-
šom mieste svedeckého 
vrchu vo výške 437 metrov, 
nesie meno romantického 
básnika Badacsonya. Z naj-
vyššieho poschodia tejto 
18-metrovej stavby sa vám 
naskytne jedinečný výhľad 
na Tapolcskú kotlinu, sopeč-
né vrchy Kálijskej kotliny, a 
pri dobrom počasí dokonca 
aj na Tihanský polostrov. 
Rozoznať jednotlivé svedec-
ké vrchy pomáha 360 stup-
ňová panoráma. Určite si 
cestou nezabudnite urobiť 
krátku zastávku vo vinohra-
doch a pri legendárnom 
Ružovom kameni (Rózsakő).
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HÉVÍZ
Jazero Hévíz

Liečivá voda z tohto jedinečného termálneho jazera je známa široko-ďaleko. Vďaka 
obsahu vápnika, horčíka, síry a mierneho množstva radónu táto voda okrem iného 
mimoriadne účinne pôsobí na reumatické ochorenia a na choroby pohybového 
ústrojenstva. Teplota vody je v lete 33 až 35 °C, no ani v zime neklesá pod 24 °C. Okrem 
kúpania si návštevníci môžu vychutnať masáž a wellness procedúry, alebo si oddýchnuť 
v saune a v perličkovom kúpeli v modernom kúpeľnom dome priamo na jazere.
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KESZTHELY
Zámok Festeticsovcov, zámocké múzeum Helikon

Rodina Festeticsovcov začala so stavbou očarujúceho barokového zámku v 18. storočí. 
Svoju terajšiu rozlohu nadobudol v 80. rokoch 19. storočia. Jeho obrovská pestrá záhrada 
sa považuje za najvýznamnejšiu ukážku záhradnej architektúry v strednej Európe. Expozí-
cia v zámockom múzeu Helikon predstavuje popri barokovom interiéri bohatú ukážku 
luxusného životného štýlu rodiny Festeticsovcov, pričom tu nájdete aj jedinú nepoškode-
nú súkromnú šľachtickú knižnicu v Maďarsku.
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BALATONSZÁRSZÓ
Pamätný dom Attilu Józsefa

Básnik Attila József strávil posledné dni svojho života v penzióne Horváth v 
obci Balatonszárszó, odkiaľ sa v roku 1937 vydal na svoju poslednú prechádz-
ku. V tejto budove sa dnes nachádza stála expozícia, ktorá zachytáva 
posledné roky básnikovho života pred jeho tragickou smrťou a retrospektív-
ne predstavuje celé jeho dielo. Túto nezvyčajnú výstavu tvoria materiály z 
Petőfiho literárneho múzea, dokumenty zo súkromných zbierok, listy, 
nepublikované fotografie a osobné predmety z básnikovho dedičstva.

BALATONFÜRED
Thakúrova promenáda

Najznámejšia promenáda Balatonského jazera nesie meno indického básnika a nosi-
teľa Nobelovej ceny Rabíndranátha Thákura, ktorý sa liečil v miestnej kardiologickej 
nemocnici. Mnohé osobnosti nasledovali jeho príklad a vysadili stromy pozdĺž prome-
nády, ktorú dnes lemujú sochy a pamätné tabule pripomínajúce najznámejších hostí 
tohto mesta. Túto „hlavnú ulicu“ Balatonu lemujú reštaurácie, kaviarne a zmrzlinár-
ne. Zoznam atrakcií bol nedávno obohatený aj o nové návštevnícke centrum Bodor-
ka a zrenovované námestie Vitorlás so sochou Istvána Bujtora.

SZIGLIGET
Hrad Szigliget

Ak si chcete vychutnať jednu z najkrajších panorám Balatonu, musíte vyjsť na vrch 
malebného kopca. Túto 750-ročnú pevnosť sa Turkom nikdy nepodarilo dobyť, 
vyhorela po zásahu bleskom a neskôr ju zničili Habsburgovci. Hrad bol v roku 2020 
zrenovovaný a rozšírili ho o niekoľko interaktívnych prvkov, výstav a o vnútorný 
priestor. V rámci expozície zistíte, ako prebiehal každodenný život na tomto stredove-
kom hrade, od kováčskej dielne až po zbrojnicu, a Horný hrad ponúka úžasný výhľad 
na Balatonské jazero a osamelé vrchy.

TIHANY
Benediktínske opátstvo v Tihanyi

Toto opátstvo, ktoré založil Ondrej I. (Svätý) pred takmer tisíc rokmi, je známym 
symbolom Tihanského polostrova. Jeho zakladajúca listina je najstarším 
maďarským dokumentom, ktorý sa zachoval v pôvodnej podobe. Autormi slávnych 
fresiek v miestnom kostole sú Lajos Deák-Ébner, Károly Lotz a Bertalan Székely a 
detailne vypracované drevené sochy a oltáre sú dielom Sebestyéna Stuhlhoffa. V 
krypte je pochovaný kráľ, za ktorého vlády opátstvo vzniklo. Ide o jediné zachované 
kráľovské pohrebisko z obdobia Arpádovcov.

VESZPRÉM
Veszprémska ZOO

Obrovská plocha ZOO je domovom rôznych exotických a zoologicky vzácnych 
zvierat, ako je tiger ussurijský, gueréza pláštiková a pytón kráľovský. Prehliadka 
ZOO môže byť programom na celý deň – medzi deťmi je obzvlášť obľúbený Svet 
šimpanzov s lezeckými stenami a Africká výstava, za návštevu však určite stojí aj 
nový medvedí park. V populárnom Dino parku sa najmä malé deti hravým 
spôsobom dozvedia niečo o dávno stratenom svete dinosaurov.

TAPOLCA
Jazerná jaskyňa

Jazerná jaskyňa je kratšou časťou niekoľko kilometrov dlhého jaskynného systému pod 
mestom, ktorý bol objavený pri vŕtaní studne v roku 1903. Po prehliadke interaktívnej 
výstavy Návštevníckeho centra o krasovom regióne sa môžete vydať na plavbu člnom 
po 180 m dlhom úseku podzemného jazera s krištáľovo čistou vodou a na krátku 
prechádzku po vápencových jaskyniach. Po návrate na povrch si urobte príjemnú 
prechádzku pri neďalekom jazere Malom, ktoré dýcha stredomorskou atmosférou. Koná 
sa tu aj tapolcký Festival pstruhov a vína.


