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GASTRONOMIA:

1.

19. Balatonboglár Punkt widokowy Kula
(Gömbkilátó)
20. Monoszló Bazaltowa góra ostaniec Hegyestű
21. Badacsony Punkt widokowy im. Kisfaludy-ego
22. Balatonederics Jaskinia Csodabogyós
23. Eplény Centrum sportów zimowych Ski Arena
Intersport w Eplény (zimą), Góra Przygód
Kaland Hegy (latem)
24. Balatonmagyaród Wyspa Kányavári
25. Zamárdi Punkt widokowy w Kőhegy
26. Kőröshegy Pola lawendy w Kőröshegy
27. Szentbékkálla Morze skał
28. Balatonfüred Jaskinia Lóczy
29. Tihany Punkt widokowy w Őrtorony
30. Tihany Mieszkania pustelników
(mieszkania zakonników)
31. Balatonfenyves Somogyi Nagyberek
32. Balatongyörök Punt widokowy Szépkilátó
33. Szólád Szereg piwnic w lessowych zboczach
w Szólád
34. Fonyód Punkt widokowy Várhegyi

35. Balatonföldvár Centrum Turystyczne Historii
Żeglugi w Balatonföldvár
36. Tapolca Jaskinia z podziemnym jeziorem Tavasbarlang
37. Veszprém Zoo w Veszprém
38. Balatonfüred Aquapark Annagora
39. Balatonboglár Park Rozrywki w Balatonboglár,
Tor bobslejowy
40. Balatonfenyves Kolejka wąskotorowa w Balatonfenyves
41. Balatonfüred Aquarium Bodorka
42. Keszthely Ogród zoologiczny im. Imrego Festetics-a
43. Badacsonyörs Arboretum Folly
44. Siófok Aquapark Galerius i Centrum Wellness
45. Zalakomár Rezerwat bawołów w Kápolnapuszta
46. Tihany Centrum Turystyczne Lawendowy Dom
47. Salföld i Ábrahámhegy Zagroda w Salföld
48. Gyenesdiás Centrum Turystyczne Dom Natury
49. Zamárdi Park rozrywki w Zamárdi
50. Zalaszabar Park rozrywki w Zobor
51. Keszthely Wystawa historii rolnictwa Georgikon
52. Siófok Wieża ciśnień
53. Tapolca Jezioro Młyńskie Malom-tó

54. Gyenesdiás Jarmark i miejsce
imprez w Gyenesdiás
55. Káptalantóti Jarmark w Liliomkert
56. Balatonlelle Posiadłość Atrakcji
Gastronomicznych w Rádpuszta
57. Tihany Jarmark w Tihany

2.
3.
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6.
7.
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9.
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13.
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Keszthely Pałac rodziny Festetics,
Muzeum Pałacowe Helikon
Balatonszárszó Dom pamięci poety Attili József-a
Szigliget Zamek w Szigliget
Tihany Opactwo Benedyktynów w Tihany
Balatonszőlős Kościół z czasów dynastii Arpadów,
obecnie kalwiński
Keszthely Muzeum Balatonu
Balatonkenese Zabytkowy dom regionalny
w Balatonkenese
Buzsák Muzeum Sztuki Ludowej w Buzsák
Balatonszentgyörgy Muzeum Csillagvár
Nagyvázsony Zamek Kinizsi
Zalaszántó Młyn wodny Kotsy
Örvényes Młyn wodny w Örvényes
Csopak Młyn Plul
Sümeg Zamek w Sümeg
Somogyvár Miejsce Pamięci Narodowej
Św. Władysława
Rezi Ruiny zamku
Veszprém Zamek w Veszprém
Balatonfüred Bulwar im. Tagore
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WODY TERMALNE
I LECZNICZE:
58. Hévíz Jezioro Hévíz
59. Kehidakustány Kehida Termál
60. Zalakaros Kąpielisko Rodzinne,
Lecznicze i Aquapark w Zalakaros

Lustro wody mieniące się w kolorach niebieskim, zielonym i
turkusowym, upstrzone białymi żaglami w dali: to Balaton,
najpopularniejsze miejsce wypoczynku Węgier, skarb narodowy, który o każdej porze roku coraz to innym wizerunkiem
urzeka odwiedzających.
Największe jezioro Środkowej Europy przez cały rok oczekuje
gości cudami natury i atrakcjami kultury. Goście mogą liczyć tu na
wyśmienitą lokalną gastronomię, doskonałe wina, brzegi porośnięte romantycznymi szuwarami i szeroki wachlarz możliwości aktywnego wypoczynku. Balaton najbardziej zatłoczony jest latem: pas
wybrzeża liczący 235 km zapełnia się wtedy wypoczywającymi
rodzinami, parami i grupami przyjaciół. Natomiast niezapomnianych wrażeń jezioro dostarcza przez cały rok: niezależnie od tego,
czy marzysz o sączeniu wina na wulkanicznych zboczach północnego wybrzeża, czy o kąpieli w świetle księżyca na południowym
brzegu na jednym z festiwali muzyki, czy o zwiedzaniu okolic na
dwóch kółkach lub pieszo, w każdym przypadku znajdziesz dla
siebie coś odpowiedniego. W ostatnich latach Balaton przestał być
sezonowym miejscem docelowym letniego wypoczynku. Rozwijająca się infrastruktura oraz liczne nowe atrakcje zapewniają
gościom moc wrażeń przez cały rok.
Dla przykładu dzięki różnorodności nadbalatońskich wód leczniczych oferta turystyki zdrowotnej jest naprawdę kusząca.

1
KESZTHELY
Pałac rodziny Festetics, Muzeum Pałacowe Helikon

Budowę przepięknego zabytku w stylu barokowym rodzina Festetics rozpoczęła w XVIII
w., a obecne rozmiary i ostateczny wygląd pałac osiągnął w latach 1880. Mieniący się
wieloma kolorami, potężny park pałacowy uważany jest za najważniejsze dzieło sztuki
ogrodniczej w Europie Środkowej. Prezentująca arystokratyczny styl życia wystawa
Muzeum Pałacowego Helikon daje wgląd w luksusowy styl życia rodziny Festetics, a
oprócz ówczesnych wnętrz można zwiedzić jedyną zachowaną na Węgrzech prywatną
bibliotekę arystokratycznego rodu.

2
BALATONBOGLÁR
Punkt widokowy Kula (Gömbkilátó)

Kula o średnicy 15 m wykonana w ramowej konstrukcji aluminiowej oﬁcjalnie nosi
nazwę punktu widokowego im. Jánosa Xantusa i znajduje się na wysokości 165 m na
wzgórzu zamkowym w Balatonboglár. Wyjątkowa budowla stała się symbolem
Balatonboglár, rozpościera się stąd niezapomniany widok we wszystkich kierunkach:
możemy stąd podziwiać góry ostańce północnego wybrzeża i wzgórza rejonu Somogy.
Jej projektanci stworzyli kulę na Międzynarodowe Targi w Budapeszcie w 1963 r., na
wzgórze zamkowe traﬁła trzy lata później. Ostatnio w 2012 roku przeprowadzono jej
pełną renowację, a w jej pobliżu powstał park rozrywki.

3
MONOSZLÓ
Hegyestű

Góra ostaniec wznosząca się między Zánka a Monoszló to pozostałość stożka wulkanu
aktywnego przed 8 milionami lat, pod względem geologicznym to jedno z najbardziej
niezwykłych miejsc na Węgrzech. Północną część wzgórza o wysokości 337 m wybrano
podczas wcześniejszego wydobycia bazaltu, a jednocześnie odkryto wewnętrzną
strukturę góry będącą zastygłą w dawnym kominie wulkanicznym lawą, zespoloną w
pięciokątne i sześciokątne pionowe kolumny bazaltowe. Znajdujący się u podnóża góry
kamienny park i stała ekspozycja prezentują dawną aktywność wulkaniczną.

BALATONSZÁRSZÓ
Dom pamięci poety Attili József-a

Punkt widokowy nazwany
na cześć poety zakochane go w b ohaterach z
Badacsony, znajduje się w
najwyższym punkcie góry
o s tańca , na w y s oko ś ci
437m. Z górnego tarasu 18metrowego budynku o
niezwykłym kształcie dostrzec można wulkaniczne
gór y Kotliny Tap olca i
Kotliny Káli, a przy dobrej
pogodzie widać również
Półwysep Tihany. Identyfikację widocznych gór
o s tańców u ł at wia 3 6 0
stopniowy panoramiczny
obraz okolicy. Po drodze
warto odwiedzić znajdują-ce się na wzgórzu piwnice
winne oraz le gendarny
Kamień Różany.

7
SZIGLIGET

Zamek w Szigliget

Aby zobaczyć jedną z najpiękniejszych panoram Balatonu, trzeba wspiąć się na
malownicze wzgórze. Turkom nigdy nie udało się zdobyć 750 letniej twierdzy, spłonął
od uderzenia pioruna, a później zburzyli ją Habsburgowie. Zamek odnowiono w 2020 r.,
kiedy został wzbogacony o elementy interaktywne, wystawę oraz zadaszoną
przestrzeń. Ekspozycje przedstawiają ja żywe codzienne życie średniowiecznego
zamku od kuźni po zbrojownię. Z Górnego Zamku rozpościera się wspaniały widok na
Balaton i góry ostańce.

Zbudowana w 1912 roku 45 metrowa wieża ciśnień zaopatrywała miasto w wodę aż do
lat 1970-tych: obecnie w niezwykłym budynku mieści się centrum turystyczno-technologiczne, kawiarnia oraz bar tlenowy. Z okazji 100-lecia budowy wieża została
całkowicie odnowiona, na tarasy widokowe można dostać się windą panoramiczną, a z
wysokości rozpościera się zapierający dech w piersiach widok. Górna część budynku
powoli się obraca, dzięki czemu widoki można podziwiać siedząc w jednym miejscu.

Unikatowe w skali światowej naturalne jezioro termalne i jego lecznicze wody są znane
na całym świecie. Wydobywająca się z wnętrza ziemi ciepła woda lecznicza zawiera
wapń, magnez, siarkę, nieco radonu i posiada dobroczynny wpływ m.in. na choroby
reumatyczne i narządu ruchu. Temperatura wody w lecie wynosi 33–35 °C, a zimą nie
spada poniżej 24 °C. Oprócz zażywania kąpieli goście mogą skorzystać z zabiegów
masażu i usług odnowy biologicznej, a w wybudowanym nad jeziorem nowoczesnym
centrum spa można skorzystać z sauny i wanien z hydromasażem.

BADACSONY
Punkt widokowy im.
Sándora Kisfaludy-ego

Attila József ostatni miesiąc swego życia spędził w pensjonacie Horváth w
Balatonszárszó, skąd wyruszył na swój ostatni spacer w 1937 roku. Dziś w
budynku mieści się stała wystawa przedstawiająca ostatni okres tragicznego
życia poety, która retrospektywnie upamiętnia całą jego twórczość. Niezwykła
wystawa prezentuje materiały Muzeum Literackiego im. Petőﬁego, dokumenty
prywatne, listy, gdzie indziej niepublikowane zdjęcia oraz elementy materialnej
spuścizny poety.
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HÉVÍZ
Jezioro Hévíz

6

5

SIÓFOK
Wieża ciśnień

4

8
BALATONFÜRED
Bulwar im. Tagore

Najsłynniejsza aleja nad jeziorem Balaton została nazwana na cześć laureata Nagrody
Nobla indyjskiego poety Rabindranatha Tagore, który w tutejszym szpitalu kardiologicznym odzyskał zdrowie. Idąc za jego przykładem w alei swoje drzewa zasadziło
wielu znanych osobistości, gdzie dziś historię miasta i słynnych jego gości opowiadają
posągi i tablice pamiątkowe. Na „głównej ulicy Balatonu” znajduje się wiele restauracji,
kawiarni i lodziarni, a jedną z najnowszych atrakcji jest Centrum Turystyczne Bodorka i
pięknie odrestaurowany plac Vitorlás z pomnikiem Istvána Bujtora.

10
TIHANY
Opactwo Benedyktynów w Tihany

Opactwo założone niemal tysiąc lat temu przez (Świętego) Andrzeja I jest znanym na
całym świecie symbolem półwyspu Tihany, a jego akt erekcyjny jest najstarszym
zachowanym w oryginale zabytkiem węgierskiego piśmiennictwa. Słynne malowidła
ścienne kościoła wykonali Lajos Deák-Ébner, Károly Lotz i Bertalan Székely, a autorem
pięknych drewnianych rzeźb i ołtarzy jest Sebestyén Stuhlhoff. Król założyciel został
pochowany w krypcie kościoła i jest to jedyne zachowane na Węgrzech miejsce
królewskiego pochówku przedstawiciela dynastii Árpádów.
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VESZPRÉM
Zoo w Veszprém

Położone na rozległym obszarze Zoo oferuje szereg rzadkości egzotycznych i zoologicznych, od tygrysa syberyjskiego po gerezę abisyńską i pytona królewskiego. Spacer po
zoo może być programem na cały dzień: ulubionym miejscem dzieci jest świat
szympansów ze ściankami do wspinaczki oraz wybieg afrykański, ale bezwzględnie
warto zajrzeć też na nowy wybieg dla niedźwiedzi. Popularnym miejscem jest Dino
Park, gdzie maluchy mogą poznać zaginiony świat prehistorycznych stworzeń w
trakcie zabawy.

12
TAPOLCA
Jaskinia z podziemnym jeziorem Tavasbarlang

Jaskinia Tavasbarlang została odkryta w 1903 roku podczas kopania studni i jest krótkim
odcinkiem wielokilometrowego systemu jaskiń rozciągających się pod miastem. Po
zwiedzeniu interaktywnej wystawy prezentującej region i zjawiska krasowe można
przebyć łodzią 180 metrową trasę prowadząca przez podziemne groty po powierzchni
podziemnego jeziora o krystalicznie czystej wodzie. Docierając na powierzchnię warto
przespacerować się nad pobliskie jezioro Malom o śródziemnomorskim charakterze,
gdzie organizowany jest Festiwal Pstrągów i Wina w Tapolca.

