
Gyenesdiás 

a Nyugat-Balaton régió egyik leginten-
zívebben fejlődő települése, turisták 
által kedvelt családbarát üdülőfalu. A 
közel 4.000 lelkes település gyönyörű 
természeti környezetben fekszik, észak-
ról a Keszthelyi-hegység békés lankái 
ölelik, délről a Balaton hullámai mossák.

Három korábbi település – Falud, Gyenes és Diás – helyén alakult 
ki, a török hódoltságot követő időben. A nagyközség idegenfor-
galmi jellege 1905 és 1907 között kezdődött, amikor a település két 
fürdőegyesületének kezdeményezésére strandok épültek. 

Napjainkban a Gyenesdiásra érkezőket a vendégszerető helyiek szál-
lodába, fizetővendég-szobákba, színvonalas apartmanokba, kem-
pingekbe és panziókba várják. A település kedvező fekvésével, remek 
klímájával, két balatoni strandjával, változatos turisztikai vonzerőivel és 
vendégszeretetével ideális célpont mindenkinek, akik változatos, szín-
vonalas és árban is kedvező nyaralási lehetőséget keresnek.

Élménydús pihenést kívánunk Gyenesdiáson, 
a Nyugat-Balaton családbarát üdülőfalujában!

Gyenesdiás – nur 100 Kilometer von der Westgrenze Ungarns entfernt 
– ist einer der beliebtesten und familienfreundlichsten Ferienorte im 
Herzen der West-Balaton Region. Die ca. 4.000 Einwohner zählende 
Gemeinde liegt eingebettet in einer herrlichen sanfthügeligen 
Landschaft beim Fuße des Keszthelyer Gebirges am Nordufer des 
Plattensees. 

Die Gemeinde wurde auf dem Gebiet von 3 früheren Siedlungen – Falud, 
Gyenes und Diás –nach der Türkenzeit erbaut. Zwischen 1905 und 1907 
begann die Großgemeinde einen Urlaubsort-Charakter anzunehmen, 
denn damals wurden auf Initiative der beiden Badevereine Badestrände 
errichtet. Urlaubsgäste finden hier allerlei Unterkünfte in allen 
Kategorien, wie ein Vier-Stern-Hotel, gemütliche Privatzimmer/
Appartements, familiäre Frühstückspensionen und gepflegte 
Campingplätze.

Gyenesdiás mit seiner günstigen Lage, seinem milden Klima, seiner 
herzlichen Gastfreundschaft, seinem vielfältigen touristischen Angebot 
und seinen beiden Stränden ist ein idealer Zielpunkt für alle, die einen 
günstigen und anspruchsvollen Urlaub suchen.

Wir wünschen Ihnen einen erlebnisvollen Urlaub in Gyenesdiás 
– im familienfreundlichen Ferienort der West-Balaton Region!

Gyenesdiás located only 100 kilometers from the western border of 
Hungary is one of the most popular and family friendly resort villages of 
the West-Balaton region. The village with its 4.000 inhabitants is nestled 
in a beautiful natural surrounding at the foot of Keszthely hills on the 
north shore of Lake Balaton.

Gyenesdiás was founded on the grounds of three former hill settlements 
of Falud, Gyenes and Diás after the Turkish occupation. The area started 
to become a popular tourist destination between 1905 and 1907, after 
the first public beaches were opened as per the initiative of two bathing 
societies of the village.

Nowadays the guests arriving in Gyenesdiás are welcomed in a 4 star 
hotel, in high quality B&B’s, as well as in private accommodation for low 
prices and in well-maintained camp sites.

A wide range of leisure facilities, activities and events will ensure you a 
pleasant holiday. Gyenesdiás with its two beaches is an ideal destination 
for those looking for a favourable and exciting holiday.

We wish you a great holiday full of pleasant experiences in Gyenesdiás in the family 
friendly resort village of West Balaton Region.

Auf der örtlichen Schießanlage inmitten einer traumhaften Landschaft 
können Sie an offenen Tagen Ihre Treffsicherheit beim Tontauben-
schiessen verbessern. Für die richtige Körperhaltung und den sicheren 
Umgang mit der Flinte sorgen vor Ort Experten.

On the sport shooting range embedded in a very attractive landscape 
you can test your marksman skills at clay pigeon shooting under expert 
guidance on open days.

6. állaTi helyszínek – Tierisch GuT – animal aTTracTions

a.) A Festetics imre állatparkban 
közel 40 féle őshonos magyar 
állatfajjal ismerkedhetünk meg. b.) A 
madárparkban különféle szárnyasok 
várják a látogatókat. c.) livi állatfarmján 
háztáji állatok etetésére, simogatására 
van lehetőség, de a bátrabbak 
kipróbálhatják a kecskefejést is.

a.) Im Festetics imre Tierpark begegnen die Besucher über 40 einhei-
mischen Wild-, und Haustieren, sowie alten Haustierrassen. b.) Im Vo-
gelpark sind ca. 20 verschiedene Vogelgattungen und -arten zu sehen. 
c.) Auf livis Tierfarm sind Streicheln und Füttern von heimischen 
Haustieren, außerdem Ziegenmelken angesagt.

a.) In the Festetics imre animal park visitors can meet about 40 local 
wild and domestic animals, as well as some old breeds of domestic 
animals. b.) The bird park is home to various birds. c.) In livi’s ani-
mal Farm petting and feeding of domestic pets, also goat milking are
available.

7. Tekerj Velünk! – Bike-spass pur!  – leT’s keep rollinG!

A kerékpárosok a Balatoni bringa-
körúton, illetve erdei utakon próbálhatják 
ki magukat, vagy akár vezetett túrán 
gyönyörködhetnek a változatos Nyugat-
Balaton természeti szépségeiben, látni-
valóiban.

Die sanfte Hügellandschaft der West-
Balaton Region lädt zu Radausflügen auf ausgebauten radwegen oder 
wunderschönen Waldwegen ein. Fragen Sie nach geführte Radtouren.

The gently rolling hills of the West-Balaton region invite all bike fans to 
adventurous bike trips. Discover the region’s variety and loveliness on 
cycle paths, or beautiful forest trails. Ask for guided tours.

8. Vár a TermészeT – WanderlusT – GeT WalkinG! 

Számtalan kitáblázott túraútvonal, ös-
vény és kirándulóhely hívogatja a ter-
mészetbarátokat erdei sétára, túrázásra 
a Keszthelyi-hegységbe. Érdemes akár 
egyénileg, vagy vezetett túrák során fel-
fedezni a környéket.

Erleben Sie die reizvolle Wald- und 
Hügellandschaft des Keszthelyer Ge-

birges auf markierten Wanderwegen – ob individuell oder auf geführten 
Wanderungen und genießen Sie die Natur hautnah!

Experience the charming hills and forests of Keszthely hills along 
marked hiking trails – whether individually or on guided walking tours. 

9. nyereGBen – FesT im saTTel – saddle up! 

A helyi lovasok összefogásával a 
Természet Háza Látogatóközpontnál 
gyerek- és futószáras lovagoltatás, 
valamint innen induló tereplovaglás és 
lovaskocsizás. 

Geführtes pferdereiten für Kinder, Rei-
ten an der Longe, genussvolle Wander-
reiten und Kutschenfahrt, dies alles im 

Angebot des Besucherzentrums.

The Visitor centre offers horseback riding for kids, riding on the lunge, 
as well as trail riding and carriage ride.

10. kerek a ViláG – am Ball BleiBen – haVe a Ball!

a.) A Sportházban fallabda, bowling, 
valamint billiárd várja az aktív pihenésre 
vágyókat. b.) Vidám perceket ígér a 
minigolfozás, de a tenisz is kellemes 
kikapcsolódást nyújt a sportkedvelő 
vendégeknek.

a.) Das Sporthaus bietet Freizeitspaß 
vom Feinsten, Gäste können sich über 

Bowling, squash und Billard freuen. b.) Die 12 Loch-minigolfanlage 
verspricht Spaß für Groß und Klein, oder haben Sie Lust eher auf ein 
rasantes Tennisspiel?

West-Balaton Gyenesdiás plusz kártya 
Szerezzen még több élményt kevesebbért! 

A Turisztikai Egyesület partnereinél megszálló vendégek számára a 
kártya az ingyenes strandbelépésen túl számos helybeli és régiós 
szolgáltatás kedvezményes igénybevételét biztosítja.

West-Balaton Gyenesdiás plus karte 
Mehr Erlebnis für weniger Geld!

Die bei den Partnerunterkünften des Tourismusvereins erhältliche Karte 
ermöglicht Ihnen und Ihrer Familie das Besuch von beiden Strandbädern 
zum Nulltarif, und ausserdem können Sie mehrere Dienstleistungen in 
der Region günstiger in Anspruch nehmen.

West-Balaton Gyenesdiás plus card  
A great experience for less money!

The card, accessible by the accommodation of the local Tourism 
Association makes you and your family possible to visit both beaches of 
the village free and enjoy a wide range of services in the region with 
significant discounts.

Tourinform Gyenesdiás
Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. 
Tel./fax: (+36) 83/511-790

E-mail: gyenesdias@tourinform.hu

Tourinform Vonyarcvashegy
Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42.

Tel./fax: (+36) 83/348-253

Tourinform Hévíz
Hévíz, Rákóczi u. 2.

Tel./fax: (+36) 83/540-131

Tourinform Balatongyörök
Balatongyörök, Kossuth L. u. 64.

Tel. (+36) 83 346 368

Tourinform Badacsony
Badacsony, Park u. 14.

Tel./fax: (+36) 87/531-013

A gondos előkészítő munka ellenére gépelési, nyomdai és egyéb hibákért,
tévedésekért felelősséget nem vállalunk.

Druck- und Satzfehler, sowie Irrtum trotz sorgfältiger Vorbereitungsarbeiten vorbehalten.
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E-mail: keszthely@tourinform.hu

sTrandi kalandok – sTrandVerGnüGen –
Fun on The Beaches

1. a diási jáTéksTrand a Balaton legjobb strandja cím többszöri 
nyertese, ahol változatos sport és gyerek animációs programok, élmény-
park és óriáscsúszda, sportszerkölcsönző, sportpályák, játszótér, tágas 
napozófelület – melyet árnyas fák öveznek –, strandrádió,WIFI, éttermek, 
büfék, értékmegőrzők, és ingyenes autóparkoló várja a strandolókat. 

Der diás spielsTrand – wurde mehrmals zum besten Strand 
der Balaton gewählt – erwartet Sie mit verschiedenen Sport- und 
Kinderprogrammen organisiert vom motivierten Animateurteam, 
Erlebnispark und Riesenrutsche, Tretbootverleih, Sportplätzen, 
herrlichen Liegewiesen auch mit Schattenplätzen, Safe, WIFI, 
Strandradio, Restaurants, Büffets, und kostenlosem Parkplatz.

The Beach oF diás – the best beach of Balaton region according 
to an online survey – is providing a full range of services, 
such as various programmes organised daily by the motivated 
animateurs, sportfields, Fun park and giant slide, rent-a-pedalo, 
spacious lawns also with shaded areas, safe, WIFI, beach radio, 
different kind of restaurants, snack-bars and free parking.  

2. A Gyenesi lidósTrand, a község kisebb fövenyes partú strandja 
kisgyermekes családok és azon napimádók kedvelt fürdőhelye, akik a 
nyugalmat, a családias hangulatot keresik. Az aktív időtöltést kedvelő ven-
dégeket strandfoci, strandröplabda pályák és vízibicikli kölcsönző várja.

Der lidosTrand Von Gyenes ist ein beliebtes Ziel für Familien und 
Sonnenhungrige, die Ruhe und familiäre Atmosphäre suchen. Neben 
dem Badespaß lockt der Strand die Sportfans mit Beachvolleyball und 
Strandfußball.

The sandy Beach in Gyenes  is preferred by families with kids and sun 
seekers due to its cosy and intimate atmosphere. In addition to bath-
ing the beach attracts the sport fans with beach volleyball and beach 
football.

GyenesdIás

családi és akTíV élményTippek  – erleBnis-Tipps 
Für Familien und akTiVurlauBer – adVenTure 

Tips For Families and acTiVe holiday loVers
3. adrenalinFüGGőknek köTelező – lusT auF einen     
adrenalin-kick? – GeT your adrenaline runninG!

Az öko-kalandpark különböző nehézsé-
gi szintű pályái nagyszerű kihívást jelen-
tenek a különleges izgalmat és élményt 
kereső bátor kalandoroknak, korhatártól 
függetlenül. 

Der hochseilgarten-abenteuerpark ist 
ein tolles Freizeitvergnügen für alle aben-
teuerlustige Familien. Jedes Hindernis 

erfordert Konzentration und ein wenig Überwindung. 

The high ropes course – adventure park provides great challenge and 
exciting experiences for all thrill-seekers.

4. kézműVes műhelyek – kreaTiVanGeBoT – Be creaTiVe!

a.) j&a kerámiaházban bepillanthat az 
agyagművesség és a korongozás rejtel-
meibe, és ha kedvet kap ki is próbálhatja 
a fazekaskorongot. b.) A Pásztorház-
ban működő kézműveskuckóban drót-       
ékszer, bőrtarsoly készíthető.

a.) Erfahren Sie mehr über die Ge-
heimnisse der Töpferei beim j&a 

keramikhaus und wenn Sie Lust haben, können Sie sogar das Töpfer-
rad selber drehen und das Töpfern ausprobieren. b.) Im Hirtenhaus 
gibt’s eine Bastelwerkstatt, wo man Drahtschmuck und Säbeltaschen 
aus Leder machen kann.

a.) At j&a pottery house you are introduced to the techniques of clay 
pottery and get the chance to try your hand at potters’s wheel. b.) Come 
to the crafty workshop in the Herdsman’s house and be creative! Here 
you can make your own sabretache from leather or a nice wire jewellery.

5. TeliTalálaT – ins schWarze GeTroFFen! – hiT The mark! 

A csodálatos természeti környezetben ta-
lálható modern Sportlőtéren szakszerű 
irányítás mellett nyílt napokon amatőrök is 
kipróbálhatják az agyaggalamb-lövészetet.

www.gyenesdias.info.hu

a.) The Sports’ house offers great fun for all those looking for active 
refreshment: try squash, bowling or billard! b.) The 12 hole mini golf 
course is great for kids and all the family, or rather fancy an exciting 
game of tennis?

11. hajóra Fel! – ahoi! – ahoy!

A helyi Yacht Egylet 100 férőhelyes 
vitorláskikötője vendégvitorlásokat 
is fogad. A sport alapjaival szervezett 
vitorlás programon lehet ismerkedni.

Im hafen des örtlichen Yacht Clubs ste-
hen einige Gastliegeplätze für Besucher 
zur Verfügung. Für Segeleinsteiger sind 

die Schnupperkurse im Yachthafen das Richtige.

The marina of the local Yacht Club has also a number of guest berths 
for visitors. Learn about the essential sailing basics like on the sailing 
course.

12. jó FoGásT! – peTri heil! – make a Good caTch!

A halakban gazdag Balaton 
izgalmas élményeket tartogat a 
horgászat szerelmeseinek. A helyi 
Horgászegyesület csónakkikötői remek 
lehetőséget kínálnak a horgászoknak.

Der Plattensee ist besonders reich an 
Fischen, so lohnt es sich hier zu angeln. 
Die Anglerhöfe des örtlichen Anglerver-

eins in Gyenesdiás bieten eine tolle Möglichkeit für alle Angelfreunde.

Lake Balaton is specially rich in fish, so it’s well worth fishing here. Both 
courtyards of the local Angling Society offer a great opportunity for all 
fishing enthusiasts.

NE HAGYJA KI! – KEINESFALLS VERPASSEN! –
MUST-VISIT PLACES!

13. heGyeken-VölGyeken – auF BerGen und in Tälern – hills 
and Valleys

Turistautak kiinduló és célpontja a nagymező erdei kirándulóköz-
pont, ahol egy 16 állomásos erdei tornapálya, szalonnasütő helyek, 
pihenőpadok, játszótér, focipálya várja az ide érkezőket. A Festetics-, 
valamint a Berzsenyi-kilátóból csodás körpanoráma nyílik a Keszt-
helyi-öbölre, és a hegység völgyeire. A természet által visszahódított 
egykori kőbánya, valamint a szél vájta kis barlang, a Vadlánlik megér 
egy kitérőt. A dolomit-tanösvényen kihelyezett táblák segítségével is-
merkedhetünk meg a keszthelyi-hegység változatos élővilágával. A 
települést szimbolikusan védő Fénykereszttől, illetve a közeli mária 
szobortól csodás panoráma tárul elénk.

Die Große Wiese (Nagymező) ist der Start- und Zielpunkt vieler Wan-
derwege, wo ein Trimm-dich-pfad, offene Feuerstellen, Rastbänke, ein 
Spielplatz und ein Fußballplatz zur Entspannung in freier Natur einla-
den. Von den Festetics und Berzsenyi aussichtstürmen wird man mit 
einem schönen Panorama auf die Keszthelyer Bucht und auf die um-
liegenden Täler beschehrt. Der von der Natur wieder eroberte still-
gelegte steinbruch verzaubert alle Besucher. Die vom Wind ausge-
höhlte kleine Vadlánlik höhle ist eine seltene Naturformation. Infotafel 
längs des dolomit lehrpfades weisen auf die vielfältige Vegetation des 
keszthelyer Gebirges hin. Vom lichtkreuz und von der maria statue 
kann man einen prächtigen Panoramablick genießen. 

The Big meadow (Nagymező) is the starting and ending point for many 
hiking trails and welcomes visitors with a keep-fit trail, open fire pits, 
picnic benches, playground and a soccer pitch. The Festetics and Ber-
zsenyi viewing towers offer a beautiful view on the Keszthely bay as well 
as on the gently sloping valleys. The former stone quarry re-conquered 
by nature and the Vadlánlik cavern delved by the wind are also well 
worth visiting. Explore the dolomit nature trail with help of info panels 
describing the diverse vegetation of keszthely hills. At the light cross 
as well as at the maria statue a wonderful view awaits the hikers. 

14. a TermészeT nyomáBan – auF spuren der naTur – meeT 
The naTure!

A Természet háza látogatóközpont-
ban a Keszthelyi-hegység élővilágát, 
természeti értékeit ismerhetjük meg, 
de Öko-Műhely, vezetett gyalogtúrák 
és lovaglási lehetőség is várják a 
természetkedvelőket.

Im Besucherzentrum haus der natur kann man mehr über die Lebewelt 
des Keszthelyer Gebirges erfahren. Naturfans können sich auf die geführten 
Wandertouren freuen, regelmässig im Öko-Klub mitmachen oder reiten.

In the nature’s house visitor centre you can learn more about the 
plants and wildlife of Keszthely hills. Nature fans can look forward to 
guided hiking tours or to horseback riding, as well as participate regu-
larly in the Eco club.

15. kályhakórház – GussöFen im BrennpunkT – Turn up The heaT

A közel 400 darabos, eredeti katalógusok 
alapján felújított, egyedülálló öntöttvas 
kályha magángyűjtemény legrégebbi 
darabja a 18. század végéről származik. 

Die aus ca. 400 renovierten Stücken 

bestehende antike Gussofen privat-sammlung ist einzigartig im ganzen 
Land. Das älteste Prachtstück stammt vom Ende des 18. Jahrhunderts. 

The about 400-pieces antique cast iron oven private collection is unique 
in the country. The oldest stove dates from the late 18th century.

16. kerámiaház – keramikhaus – poTTery house
A Balaton-parti népi építészet emlékét 
őrző közel 160 éves épületben 
Magyarország legjelentősebb fazekas-
hagyományokkal rendelkező régióiból 
származó kerámiatárgyakat kínálnak.

Das alte Reetdachgebäude, wo 
handgefertigte Keramikwaren aus den wichtigsten Keramikregionen 
des Landes zu kaufen sind, ist ein typisches Beispiel für den 
Volksarchitektur am Plattenseeufer.

The old thatched building is a typical example of Balaton region’s folk 
architecture, where beautiful local handmade ceramics from the major 
pottery regions of the country can be bought!

17. múlTidéző – alles GeschichTe? – Back in Time
A XIX. sz. közepén épült Pásztorház-
ban avar történeti kiállítás várja az 
érdeklődőket az egykoron Gyenesdiás 
területén élt avar vezér sírjának feltárá-
sakor előkerült régészeti leletekből.
Die awar-ausstellung im alten Hirten-
haus präsentiert archeologische Be-

funde aus dem Grab des “Gyeneser”Awarenführers.
The avar exhibition located in the old Herdsman’s house welcomes the 
guests with archaeological findings of the avar period.

18. VasVerő műhely – Feuer anGeheizT – GloWinG iron
A helyi kovácsműhelyben az egyik legré-
gebbi kézműves mesterség rejtelmeibe 
pillanthatnak be az érdeklődők, és aki 
kedvet kap, maga is kipróbálhatja a mes-
ter kalapácsát. 
In der schmiedewerkstatt kann man 

mehr über das alte Handwerk erfahren, und sogar den Hammer selbst 
in die Hand nehmen.
At the blacksmith’s visitors can learn more about this old craft and even 
work with iron hammer.

19. eGészséGünkre! – zum Wohl! – cheers! 
A XVII. századi darnay boronapince a népi 
építészet páratlan darabja. A pincében 
a több száz éves Balaton-felvidéki 
szőlőgazdálkodást bemutató kiállítás 
látható. A  rendezvénypajtában vidám 

folklórműsoros bormustrán ízlelhetők meg a helyi nedűk.
Der im 17. Jh. erbaute darnay eggenkeller ist eine der schönsten 
Beispiele des Volksarchitekturs von Ungarn. Lassen Sie sich von der 
Volksmusik und von den köstlichen ungarischen Weinen während einer 
fröhlichen Weinprobe verzaubern. 
The darnay log cellar was built in the 17th century and it is an original 
piece of typical Hungarian folk architecture. Enjoy the delicious wines and 
authentic Hungarian folk music provided on the wine tasting programme.

20. piac – markT – markeT 
Az I. Balatoni Hal és Termelői Piacon 
helyi és környékbeli árusok, őstermelők 
és kézművesek várják portékáikkal 
tavasztól őszig az érdeklődőket. 
Der Markt, wo örtliche Kleinbauer und 

Händler ihre Produkte anbieten, lädt von Frühling bis Herbst zum 
Schauen, Kosten und Kaufen ein. 
Take a pleasant stroll through the Fish and small farmers’ market 
where local small farmers and traders offer their goods.

További információ, nyitvatartások 
a www.gyenesdias.info.hu oldalon, ill. a Tourinform irodában. 

Weitere informationen und öffnungszeiten auf
www.gyenesdias.info.hu, oder im Tourinform Büro. 

more information and opening hours 
on www.gyenesdias.info.hu, or at Tourinform office.
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11. szigliget
A XIII. században épült vár 
bástyáiról csodálatos kör-
panorámában gyönyörköd-
hetünk, látjuk a Balatont és 
a vulkanikus tanúhegyeket 
felejthetetlen együttesben.

Von den Basteien der im 
13. Jahrhundert erbauten Burg bietet sich ein prachtvolles 
Rund-panorama mit dem Balaton und einem unvergesslichen  
Szenarium der vulkanischen Berge. 

The bastions of the castle built in the 13th century offer a pictur-
esque view of Balaton and the volcanic monadnocks.

12. sümeg
Dunántúl egyik leg-
jelentősebb vára. Mai for-
máját a XVI. században 
nyerte. Jelenleg múzeum-
ként működik, illetve várjá-
tékok helyszíne.

In Sümeg ist die bedeutendste 
Burg der Transdanubien zu 
finden. Sie hat die heutige 
Form im 16. Jh. erreicht. 

Zurzeit ist sie ein Museum, im Sommer werden hier Burgspiele 
veranstaltet.  

It is one of the most important castles in Transdanubia. It has 
won its todays form in the 16th century. Nowadays it houses a 
museum and knightgames are held here.

13. kis-Balaton
A 14.800 ha mocsárvilág a Ba-
laton-felvidéki Nemzeti Park 
része. A  Kányavári-sziget a 
Kis-Balaton szabadon láto-
gatható vizes élőhelye, ahol 
kilátókból figyelhető meg a 
páratlan madárvilág. A Zala-
váron található Kis-Balaton 
Ház új, interaktív kiállítással, 
mellette „vizes” játszótérrel, 

kerékpárkölcsönzési lehetőséggel várja a látogatókat. A Cirill és 
Metód emlékmű is itt található.

klein-Balaton
Das 14.800 ha große Sumpfgebiet gehört zum Nationalpark 
Balaton-Oberland. Die Kányavárer Insel ist ein frei besuchbarer 
feuchter  Lebensraum im Kleinen Balaton, wo man die einzigar-
tige Vogelwelt von Vogelwarten aus beobachten kann. Das Kis-
Balaton-Haus bei Zalavár erwartet seine Besucher mit einer 
neuen interaktiven Ausstellung, und nebenan heißen der Wasser- 
spielplatz sowie der Radverleih die Gäste willkommen. Und  auch 
das Cirill-Metód Denkmal befindet sich hier.

Balaton minor
This 14,800 ha of swamp is part of the Upper Balaton National 
Park. The Kányavári Isle is a part of the lacustrine habitat of the 
Balaton Minor which may be visited free of charge, the lookouts 
providing an incomparable view of this unique realm of birds. 
The Kis-Balaton House, located in Zalavár, looks forward to wel-
coming visitors with a new interactive exhibition, a „water” play-
ground next to it and opportunity to rent a bike. The Cirill and 
Metód monument is also here.

14. kápolnapuszta
A területére eső bivaly-
rezervátum egész éven át 
látogatható. Az itt élő 180 
állat már csak látványosság 
és génbank, de a XX. század 
elején még használták őseik 
igavonó erejét.

Das auf diesem Gebiet 
befindliche Büffelreservat 
steht für Besucher 

ganzjährig offen. Die hier lebenden 180 Tiere dienen nur 
noch als Attraktion und Genbank, aber zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts wurde diese Rasse noch wegen ihrer Zugkraft
gehalten.

The buffalo preserve found here is open all year. The 180 animals 
that inhabit this preserve only serve as a spectacle and gene 
bank, but their ancestors were utilised in the early 20th century 
as beasts of burden.

15. Balatonszentgyörgy
Az alaprajzáról Csillagvárnak nevezett egykori vadászlak, melyet 
Festetics László építetett, ma múzeum, ahol a végvári élet 
tárgyaiból rendezett kiállítás tekinthető meg.

Das von László Festetics 
erbaute einstige Jagdhaus, 
das nach seiner Form den 
Namen „Sternburg“ erhielt, 
beherbergt heute ein Museum 
mit einer Ausstellung von 
Gegenständen aus dem 
Leben der Grenzburgen. 

1. keszthely
A 20.000 lakosú város kul-
turális rangját leghíresebb 
birtokosai, a Festeticsek
teremtették meg. A XVIII. 
századi barokk kastélyuk fő 
látnivalója maga a Kastély-
múzeum. A 7,2 hektáros angol 
parkját növényritkaságok 
díszítik. Európa első mező-

gazdasági főiskolájának alapítója Festetics György. A major 
felszerelései és gépei a Georgikon Majormúzeumban tekinthetők 
meg, udvarában látható a még ma is működőképes gőzgép. 
Állandó kiállítás mutatja be a múlt századi Balaton környéki 
szőlőtermesztést és borászatot is. A Balatoni Múzeum állandó 
kiállításain a Balaton kialakulásáról, állat- és növényvilágáról, 
a halászat és a hajózás történetéről és a balatoni fürdőéletről, 
valamint a környék ásatásairól láthatnak tárgyi emlékeket.

Ihren kulturellen Status verdankt die 20.000 Einwohner zählende 
Stadt den berühmtesten Grundbesitzern, der Familie Festetics. 
Die wichtigste Sehenswürdigkeit des im 18. Jh. errichteten 
Barockschlosses ist das Schlossmuseum selbst. Den 7,2 ha großen 
englischen Garten schmücken wertvolle Pflanzenraritäten. 
György Festetics war der Begründer der ersten Agrarhochschule 
Europas. Die Einrichtung und die Maschinen der Meierei kann man 
im Meiereimuseum Georgikon besichtigen. Im Museumshof sieht 
man eine noch heute funktionsfähige Dampfmaschine. In einer 
Dauerausstellung werden auch der Weinanbau und die Winzerei 
der Balaton-Gegend vorgestellt. In den Dauerausstellungen 
des Balaton-Museums gewinnt man einen Einblick in die 
Entstehung, die Flora und Fauna des Balatons, in die Geschichte 
der Fischerei und der Schifffahrt sowie in das Badeleben 

am Balaton. Außerdem 
werden Gegenstände aus 
den in der Gegend be-
triebenen archäologischen 
Grabungen gezeigt.  

The city has a  population 
of 20,000. Its fame as a cul- 
tural centre was established 
by its most famous own-

ers, the Festetics family. Their 18th century Baroque palace is 
now a Museum. Its 7.2 ha English-style park is filled with floral 
rarities.  The first agricultural college of Europe was founded by 
György Festetics. The equipment and machinery of the mansion 
are now on exhibition in the Georgikon Mansion Museum, with a 
still operating steam engine placed in the courtyard. A perma-
nent exhibition introduces the viticulture of last century’s Balaton 
region. The permanent exhibitions of Balaton Museum  present 
the formation of the lake, its fauna and flora, the history of fishery 
and ships, bathing in the Balaton as well as nearby excavations. 

2. Gyenesdiás
A két strand, vitorlázás, 
kerékpározás és túrázás 
mellett számtalan egyéb 
lehetőséget is kínál Gyenes-
diás, a Nyugat-Balaton    
családbarát üdülőfaluja. Ki 
lehet próbálni többek között 
a lövészetet, a korongozást,
ezenkívül kalandpark, állat- 
farm, madárpark, antik 

kályhagyűjtemény, termelői és halpiac is várja a vendégeket itt. 
Gyenesdiás, der familienfreundliche Ferienort der West-Balaton 
Region hat neben den 2 Strandbädern, Wandern, Radfahren 
und Segeln noch viel mehr im Angebot. Außer zB. Töpfern, 
Sportschießen erwartet die Gäste ein Abenteuerpark, Vogelpark, 
Streichelfarm, Gußeisenofen Sammlung und ein Kleinbauer und 
Fischmarkt. 
Beside the two beaches, sailing, hiking and cycling Gyenesdiás, 
the family friendly resort village of the West-Balaton region pro-
vides a lot more: e.g. shooting, making pottery, guests will find 
here an adventure park, animal farm, birdpark, antique stove col-
lection and a local market. 

3. keszthelyi-hegység
A Balaton-felvidéki Nemzeti
Park része. Természetvédelmi
terület, melynek legmaga-
sabb csúcsa 444 m. Csodála-
tos természeti környezetben 
fekvő erdőségeit 7 kilátó, 
jól karbantartott és kitáb-
lázott turistaútvonalai, erdei 
pihenői és forrásai teszik 
igazi turista paradicsommá.

keszthelyer Gebirge
Teil des Balaton Oberland National Parkes und somit ein Natur-
schutzgeniet, dessen höhsten Gipfel 444 M ist. Es ist mit seinem 
Wälder, den Wanderwege mit Informationstafeln, 7 Aus-sich-
tstürmen, Rastplätzen, unzahlingen Quellen ein wahres Touris-
tenparadies. 

The keszthely hills
Part of the Balaton Upland National Park. It is a nature reserve 
the highest point of which is 444 m. There are 7 lookout-towers, 
hiking trails with direction signs, rest stops and springs in a pic-
turesque landscape that make it a real tourist paradise.

4. Vonyarcvashegy
A település nevezetessége a 
134 m magas Szent Mihály-
domb, mely szigetszerűen 
emelkedik ki a Balaton-part 
láptérségéből. E kis dombon 
1739-ben 40 halász a jeges  
Balatonból való meg-
menekülésük emlékére 
fogadalomból kápolnát 
épített. A domb tetejéről 
gyönyörű kilátás nyílik a 
Balatonra és a településre.

Eine Sehenswürdigkeit von Vonyarcvashegy ist der 134 m hohe 
Hl.-Michael-Hügel, der sich einer Insel gleich aus dem Moorge-
biet des Balaton-Ufers erhebt. Auf diesem kleinen Hügel errich-
teten 40 Fischer im Jahre 1739  eine Votivkapelle aus Dank für 
ihre Rettung aus dem eiskalten Balaton. Vom Hügel aus bietet 
sich eine faszinierende Aussicht auf den Balaton und auf die um-
liegenden Siedlungen. 
Vonyarcvashegy is famous for the 134-metre-high Saint Michael’s 
Hill, sticking out from this swampy region like an island. 40 fisher-
men founded a small votive chapel on this top of the hill in 1739. 
The top of the hill offers a magnificent panorama of the lake and 

the village.

5. Balatongyörök
Györök a harmónia, a nyuga-
lom, a szépség, a régi és új 
együttélése, a hagyomány, 
a romantika, a természet, a 
friss levegő és a boldogság.

nyugat-Balaton régió
Magyarország legkedveltebb üdülőhelye a Balaton. Különösen 
érdekes része a balatoni tájnak a badacsonyi tanúhegyektől nyu-
gatra eső terület a Keszthelyi-hegységgel, természetvédelmi 
területekkel, a történeti emlékekkel, hévízek gazdagságával, a  
Kis-Balaton csodálatos vízi- és madárvilágával, a Balaton-parti 
hegyközségekkel és természetesen a selymes vizű Balatonnal. 

region Westbalaton 
Der Balaton ist das beliebteste Urlaubsgebiet Ungarns. Ein be-
sonders interessanter Teil der Landschaft um den Balaton ist 
das westlich von den Badacsonyer Bergen liegende Gebiet mit 
dem Keszthelyer Gebirge, mit Naturschutzgebieten, historischen 
Denkmälern, zahlreichen Thermalquellen, mit der fabelhaften 
Wasser- und Vogelwelt des Kleinen Balatons, mit den Weinber-
gen am Seeufer und natürlich mit dem sanften Wasser des Balatons.

Western-Balaton region
The most popular holiday resorts of Hungary are located around 
the Lake Balaton. A particularly interesting part of the Balaton 
landscape is the area west of the monadnocks of Badacsony, 
where the Keszthely hills, a number of preserves and historical 
monuments as well as several thermal water springs are located 
along with the marvellous water world and bird paradise of Bala-
ton Minor, the mountain settlements seated on the shores of the 
Balaton, and, of course, the silken turfs of Lake Balaton. 

Györök vereint Harmonie, Ruhe, Schönheit, Altes und Neues, Tradi-
tion, Romantik, Natur, frische Luft und Glückseligkeit.
Györök is the symbiosis of tranquillity, harmony and beauty, of mod-
ern and old. It is an ideal combination of tradition, romance, nature, 
fresh air and happiness.

6. hévíz
Itt található Európa leg-
nagyobb természetes ter-
mál tava. Világhírnevét 
a különböző mozgás-
szervi megbetegedéseket 
gyógyító termálvizének 
köszönheti. A 44.000 m2 
felületű Hévízi-tó vízho-

zama 410 liter másodpercenként, ami azt jelenti, hogy 3,5 na-
ponként a tó teljes vízmennyisége lecserélődik. A tó vizének 
hőmérséklete nyáron 33-35 °C, de télen sem csökken 22 °C alá, 
így hideg napokon is lehetőség van a szabadban való fürdőzésre.

Hier befindet sich – mit seiner 44.000 m2 Oberfläche – der größte 
natürliche Heilwassersee Europas, der seinen Weltruf dem Ther-
malwasser verdankt, das zur Behandlung diverser Erkrankungen 
des Bewegungsapparates benutzt wird. Aus der Quelle entströmen 
410 Liter warmes Wasser je Sekunde, somit wird das gesamte See-
wasser innerhalb von dreieinhalb Tagen völlig erneuern. Die Was-
sertemperatur beträgt im Sommer  33-35 °C, sinkt aber auch 
im Winter nicht unter 22 °C, so ist das Baden im Freien auch an 
kalten Tagen möglich. 

One of the largest natural thermal lakes of Europe is also located 
here. It is renowned all over the world for its thermal water which 
offers recovery from a number of locomotor disorders. The Hévíz 
Lake with its 44,000 m2 surface has a water discharge of 410 l/s, 
therefore, the water of the lake is replaced every three and a half 
days. Water temperature is approximately 33-35 °C in the sum-
mer, but it does not go below 22 °C in winter, either, thus open-air 
bathing is possible even in cold days.

7. kedihakustány
A Zala-völgyében található 
gyógy- és élményfürdő csa-
ládok, pihenni és gyógyulni 
vágyók kedvelt fürdőhelye.

Das Kur- und Erlebnisbad im 
Tal des Zala ist ein beliebter 
Badeort von Familien bzw. 
von Erholung und Genesung 
suchenden Urlaubsgästen. 

The health and theme spas located in the Zala Valley offer rec-
reation to entire families, and those who are seeking relaxation 
or recuperation.

8. zalakaros
A 16 hektáros, ligetes parkban 
4000 m2 vízfelület vár minden 
korosztályt: gyógy-, illetve 
sportmedencék, élmény-
fürdő nyújt önfeledt kikap-
csolódást.

Im 16 ha großen schattigen 
Park wird jede Altersklasse 
von einer Wasserfläche von  

4000 m2 erwartet: Kur- und Sportbecken sowie ein Erlebnisbad 
bieten dem Besucher selbstvergessene Unterhaltung. 

The 16 ha park welcomes all with a water surface of 4000 m2: 
its medicinal and sport pools, along with its theme pool provide 
enjoyment and recreation.

9. zalaszentgrót
Szabadtéri és fedett me-
dencék, csúszdás élmény-
medence, és további szol-
gáltatások várják a fürdőzni 
vágyókat a 33 hektáros 
ligeterdőben fekvő zalaszent-
gróti termálfürdőben. 

Das Bad in Zalaszengtrót 
befindet sich in der Natur, in 
ruhiger Lage.  Bedeckte und 

offene Becken, Rutschen, und weitere Dienstleistungen warten 
die Gäste. 

The thermal bath provides the guests with covered and open-air 
pools in a pleasuer environment.

10. rezi
A Balaton-felvidéki végvárak sorába tartozott a XIV. században 
épült Rezi vára.

Die im 14. Jahrhundert er-
baute Burg Rezi gehörte zu 
den Grenzburgen des Bala-
ton-Oberlandes. 

The castle of Rezi, one of the 
Upper Balaton ‘boundary 
fortresses’ was constructed 
in the 14th century.

The so-called Csillagvár (meaning ‘Star Castle’ and named 
after its top view), a former hunting lodge constructed by 
László Festetics, is a museum today, which hosts an exhibition 
presenting everyday objects from the ‘boundary fortresses’.

16. Balatonederics
A 71-es főút mentén található 
az    Afrika Múzeum és Szafa-
ri Park egzotikus állataival.

An der Hauptstraße 71 befin-
den sich das Afrika-Museum 
und der Safari-Park mit exo-
tischen Tieren. 

The Africa Museum and the 
Safari Park with its collec-
tion of exotic animals are to 
be found along Long-distance 
Road 71.

17. Badacsony 
Lejtőin a Badacsonyi bor-
vidék remek borait adó 
szőlő terem, oldalán 
pedig különleges földtani 
képződmények,   bazal-
torgonák láthatók. Kedvelt 
pihenőhely  a Kisfaludy ház.

Auf dem Hang wachsen die 
Trauben, aus denen heraus-

ragender Wein des Badacsony-Weingebietes werden. Es sind 
hier auch besondere geographische Gebielde, sog. Basaltorgel 
zu finden. Das Kisfaludy-Haus ist eine beliebte Raststation.

Excellent grapevine is produced on the wine-growing area of Ba-
dacsony. Really rare natural formations are to be found on the 
slopes of Badacsony. The Kisfaludy house is a popular resting 
place.

18. zalaszántó
Itt található Európa leg-
nagyobb buddhista szenté-
lye, a sztupa. A Kovács-hegyi 
bazaltfolyosó természet-
védelmi oltalom alatt áll. A 
község határában a Tátika-
hegy csúcsán emelkedik 
Tátika várának romja.

Hier befindet sich das größte 
buddhistische Heiligtum 
Europas, eine Stupa. Der 
sog. Basaltkorridor auf dem 
Kovács-Berg steht unter 
Naturschutz. Am Rande der 
Siedlung, auf dem Gipfel des 

Tátika-Berges sieht man die Ruinen der Burg Tátika. 

The largest Buddhist sanctuary of Europe, a stupa is located 
here. The basaltic tunnel of the Kovács mountain is a natural 
preserve. The ruins of Tátika castle can be seen on top of Tátika 
Hill, just outside the village.

19. Tapolca
Tapolca természeti ritka-
sága a Tavasbarlang. A 
kútásás közben felfedezett, 
mészkőben kialakult barlang 
érdekessége a benne 
lévő tórendszer, melynek 
vizén csónakázni lehet. A 
barlang páradús levegője jó 
hatással van a légzőszervi 
betegségekre.

Eine Naturrarität ist die sog. Seehöhle bei Tapolca. Interessant 
an der bei der Aushebung eines Brunnens entdeckten Höhle im 
Kalksteinfels sind die darin befindlichen Seen, auf deren Wasser 
man paddeln kann. Die hohe Luftfeuchtigkeit in der Höhle hat 
eine günstige Wirkung bei Erkrankungen der Atemwege. 

Tapolca also has a natural rarity named Tavasbarlang. This 
limestone cavern was discovered in the course of digging for a 
well.   Its unique feature is that it contains a number of lakes that 
offer visitors the opportunity to experience in-cave rowing. The 
humid air of the cavern is also a good treatment for respiratory 
problems.
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