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a Nyugat-BalatoN üdülôfaluja
Gyenesdiás egy kedves kis Balaton-parti település Keszthelytôl 2, 
Hévíztôl 7 km-re. A nagyközség a Nyugat-Balaton régió egyik  
legintenzívebben fejlôdô települése, turisták által kedvelt család-
barát üdülôfalu. A település gyönyörû természeti környezetben 
fekszik: északról a Keszthelyi-hegység békés lankái határolják, 
délrôl a Balaton hullámai mossák.
Gyenesdiáson a szobakiadásnak közel 40 éves hagyományai 
vannak, míg az idegenforgalom több mint 100 éves múlttal 
rendelkezik. Az ideérkezôket a vendégszeretô helyiek szállodá-
ba, medencével rendelkezô, wellness szolgáltatásokat nyújtó 
panziókba, színvonalas apartmanokba, szobákba, kempingekbe 
várják.

töltse nálunk az év legszebb idôszakát, nyaraljon  
a nyugat-balaton családbarát üdülôfalujában!

ferieNort der West-BalatoN regioN
Gyenesdiás ist einer der beliebtesten Ferienorte am Nordufer des 
Plattensees (Balaton) direkt im Herzen der West-Balaton Region, 
nur 100 km entfernt von der westlichen Grenze Ungarns und 15 km 
vom Hévíz-Balaton Flughafen. Umgeben von den bewaldeten Hü-
geln des Keszthelyer Gebirges und dem sanften, warmen Wasser 
des ungarischen Meeres hat die Ortschaft einen besonderen Reiz. 
Die 4000 Einwohner zählende Gemeinde liegt in unmittelbarer Nähe 
der Kulturstadt Keszthely und 8 km entfernt von dem weltberühm-
ten Heilbad Hévíz. Sie bietet für Unternehmungslustige unzählige 
Möglichkeiten zur abwechslungsreichen und vielfältigen Freizeitge-
staltung, aber Faulenzer kommen auch auf Ihre Kosten.
Urlaubsgäste finden hier allerlei Unterkünfte in allen Kategorien, 
wie ein Vier-Sterne-Hotel mit wohltuenden Wellness-Einrichtun-
gen, gemütliche Privatzimmer/Appartements, familiäre Früh- 
stückspensionen und gepflegte Campingplätze oft mit eigenem  
Swimmingpool.

Suchen Sie die WB Gyenesdiás Plus Vorteilskarte und erleben Sie 
mehr Spaß für weniger Geld!

Verbringen sie die schönsten tage im jahr in gyenesdiás, im 
familienfreundlichen Ferienort der west-balaton region!

Gyenesdiás is a lovely resort village in the West Balaton 
Region, only 100 kilometres from the western border of 
Hungary, and 15 kilometres from Hévíz-Balaton Airport.  
Also Keszthely, known for its fascinating Festetics Palace, 
and Hévíz with its world-famous spa are only a few kilo-
metres from here.
Gyenesdiás – with its 4000 inhabitants – is the perfect 
holiday resort especially for those who want to spend their 
holiday actively and joyfully at the Lake Balaton. A four star 
hotel, high quality B&B places and campsites with their own 
swimming pool and different wellness services are to be 
found here, as well as private accommodations with rea-
sonable prices. Gyenesdiás has a lot to offer for people of 
every age group and with various interests from relaxation to 
entertainment and a wide variety of recreation facilities. 

Ask for the WB Gyenesdiás Plus advantage card, and experi-
ence more for less money!

start to plan your holiday in gyenesdiás to spend the most 
beautiful time of the year in one of the coziest resort  
villages of the west balaton region.

resort village of the  
West-BalatoN regioN

Keresse a WB  Gyenesdiás Plusz  
kedvezménykártyát, és  
szerezzen még több élményt 
kevesebbért!

Gyenesdiás
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fuN oN the Beaches
tWo faNtastic Beaches for the lovers of BathiNg, 
sWimmiNg aNd suNshiNe

vízparti örömök
gyeNesdiásoN 2 straNd várja a fürdeNi vágyókat

diási játékstrand* kínálata, szolgáltatásai: 
•  gyerkôcöknek: játszótér, óriáscsúszda (gyerekjegy mellé egy 

ingyenes csúszás), természetes gyerekpancsoló mediterrán 
hangulatban, animátorok szervezésében játékos programok, 
sportversenyek, mini diszkó, továbbá baba-mama szoba;

• sportos strandolóknak: strandröplabda-, strandfoci-, és 
streetballpályák, asztalitenisz, tengó, szabadtéri sakk, malom 
és egyéb játékok; a nyílt vízfelületen kialakított vízilabdapálya, 
fejelô kapuk, vízi kosár-, és röplabda, vízi aerobic – sportverse- 
nyek animátoraink szervezésében;

• pihenni vágyóknak: napozóstég, tágas napozófelület, melyet 
árnyas fák öveznek;

• szórakoztatásról, információszolgáltatásról, programajánlatok-
ról a Strandrádió gondoskodik;

• biztonság: ingyenes értékmegôrzô szekrények állnak rendel- 
kezésre; testi épségünkre a vízimentôk, illetve mentôorvos 
figyel, de elsôsegélynyújtó pont is mûködik;

• továbbá: sportszerkölcsönzô, ingyenes internet, színvonalas 
éttermek, büfék, valamint ingyenes, részben árnyékos autó- 
parkoló áll rendelkezésre.

gyenesi lidóstrand: A község kisebb fövenyes partú strandja 
olyan kisgyermekes családok és a napimádók kedvelt fürdôhelye, 
akik a nyugalmat, a családias hangulatot keresik. Az aktív idô-
töltést kedvelô vendégeket strandfoci és strandröplabda pályák 
várják, a gyerekek pedig kedvükre pancsolhatnak a sekély vízben, 
vagy homokvárat építhetnek a nagy homokozóban.

* 2018-ban ismét 5 csillagot kapott a Kék Hullám Zászló strandminősítésen, a leg-
több pontot kapott strandként különdíjban is részesült, továbbá birtokolja a Balaton 
családbarát strandja címet is.

Wasserspaß uNd straNdvergNügeN
gyeNesdiás lockt die Badegäste mit 2 der  
schöNsteN straNdBäderN der regioN

Gyermekjegy 4-14 éves korig váltható! 4 éves kor alatt ingyenes. 
* 2018. novemberi állapot.
Children: 4-14 years. Under 4 it’s free. *Updated: November 2018

Ön sem szeret sorban állni a strandpénztárnál?
Vásárolja meg belépôjegyét elôre online, bank- 
kártyája, SZÉP kártyája felhasználásával. 
www.strandbalaton.hu

* In 2018 the beach obtained the Blue Flag again with 5 stars, along with a  
special award. The beach owns the title “family-friendly beach of Balaton”, too.

Diási JátékstranD / Beach in Diás

Gyenesi LiDóstranD / Beach in Gyenes

Belépôjegy / TickeT

WB gyenesdiás plusz kárTyával  
WiTh WB gyenesdiás plus card

családi napijegy (2 felnôTT + 2 gyerek)
family TickeT (2 adulTs + 2 children)

Belépôjegy / TickeT

WB gyenesdiás plusz kárTyával  
WiTh WB gyenesdiás plus card

családi napijegy (2 felnôTT + 2 gyerek)
family TickeT (2 adulTs + 2 children)

felnôTT / adulT

850 fT

ingyenes

for free

felnôTT / adulT

550 fT

ingyenes

for free

gyermek / child

500 fT

ingyenes

for free

gyermek / child

400 fT

ingyenes

for free

strandbelépô árak* / ticket prices*

2200 Ft

1500 Ft

Vízparti örömök

the Beach at diás* offers for 
• for little guests: playground, natural paddling-pool, giant 

water slide; animation: kids’ programmes, sports  
championships, mini disco, etc.

• for sports fans: sports fields and championships for beach 
volleyball, beach football, table tennis, streetball, chess, 
water polo, heading goals, basketball, volleyball; water 
aerobics and entertainment programmes with animators

• for lazybones and sun seekers: spacious lawn, beach radio
• safety: first-aid station, doctor, safes
• plus: rentals, free Wi-Fi, restaurants, snack-bars and free 

parking.

The Beach in gyenes is preferred by families with kids 
and sun seekers due to its cosy and intimate atmosphere: 
shallow water, big sandy beach, beach volleyball and beach 
soccer.

der spielstrand von diás* bietet: 
• für unsere kleinen Gäste: Spielplatz, Wasserrutsche 

(ein kostenloser Rutsch zum Kinderticket), natürliches 
Planschbecken, Animation: Kinderprogramme,  
Sportmeisterschaften, Minidisco, usw.;

• für Bewegungslustige: Beachvolleyball-Felder, Strandfuß-
ballplatz, Tischtennis, Streetball, Schach; Wasserspiele 
wie Wasserball, Basketball, Volleyball – Sportmeister-
schaften, Wasseraerobic organisiert täglich von den 
Animateuren;

• für Erholungssüchtige und Sonnenanbeter: herrliche  
Liegewiesen teils mit schattenspendenden Bäumen;

• für Unterhaltung und Programminfos sorgt unser  
Strandradio;

• für die Sicherheit sorgt die Erstehilfe-Station und Safes 
sind auch vorhanden;

• weiterhin: kostenloses WLAN, Verleihstationen,  
Restaurants, Büffets, kostenlose Parkplätze.

der lidostrand von gyenes ist ein beliebtes Ziel für Familien 
und Sonnengenießer, die mehr Ruhe und familiäre Atmo-
sphäre suchen. Neben fröhlich-feuchtem Badespaß lockt 
der Strand die sportlichen Urlauber mit Beachvolleyball und 
Strandfußball. Die Jüngsten können sich im seichten Wasser 
herumtoben oder im großen Sandkasten buddeln, während 
sich Mama und Papa die beneidenswerte Urlaubsbräune 
einholen.

* In 2018 der Strand hat die Blaue Flagge wieder mit den maximalen 5 Sternen 
und auch einen Sonderpreis erworben. Den Titel „familienfreundlicher Strand 
des Balatons” besitzt der Strand weiterhin.
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aktív kikapcsolódás
sokszíNû aktív és családi programok  
kicsikNek-NagyokNak tavasztól késô ôszig

Gyenesdiás a fürdés és strandolás mellett számos szabadidôs 
programot kínál a tartalmas, élményteli pihenést keresô  
vendégeknek…

•  a természetkedvelôk gyalog-, és nordic walking túrákon fedez-
hetik fel a Keszthelyi-hegységet;  
az erdei kirándulóközponttól, a Nagymezôrôl kiindulva könnyen 
megközelíthetô több helyszín, pl. az erdei tornapálya, kilátók, 
források, barlangok, stb.

• a kerékpárosok a Balatoni bringakörúton, egyéni vagy vezetett 
kerékpártúrákon és erdei utakon is kipróbálhatják magukat

• lovaglás, agyaggalamb-lövészet
• vitorlázás, horgászat
• bowling, squash, biliárd, minigolf az aktív kikapcsolódást  

kedvelôknek

aktiv urlauB macheN
vielfältige aktiv- uNd familieNprogramme für  
alle altersklasseN voN frühliNg Bis spätherBst

Neben Badespaß, Wasserabenteuern und Sommerfreuden gibt es 
noch eine Reihe von tollen Freizeitaktivitäten, die Sie in Anspruch 
nehmen können…

•  Naturfreunde können die sanfte Hügellandschaft des Keszthelyer 
Gebirges beim Wandern oder Nordic Walking entdecken; von der 
Großen Wiese kann man leicht Aussichtstürme, Höhlen und Wan-
derwege erreichen

• ausgebaute Radwege und schöne Waldwege laden zu tollen  
Radausflügen ein

• Reiten, Tontaubenschießen
• Segeltörns, Angeln
• für Sportfans gibt es Bowling, Squash, Billiard und Minigolf

Besides summer fun and bathing Gyenesdiás offers a lot of 
possibilities for those seeking exciting holiday experiences...

•  nature lovers can enjoy hiking and Nordic walking tours  
in the Keszthely Hills starting from the excursion centre 
„Nagymezô“ (Big Meadow) to viewing towers, springs, 
caves, etc.

• discover the charming hills and beautiful forests on  
adventurous bike trips

• horseback riding, clay pigeon shooting
• sailing, angling
• try bowling, squash, billiards or mini golf for active  

recreation

active holiday
Wide raNge of leisure aNd family activities  
for all age groups from spriNg to late autumN

Aktív kikapcsolódás
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familieN im focus
programme, Nicht Nur für kiNder / mit kiNderN

kleine, sowie große Besucher können in gyenesdiás 
zahlreiche lustige abenteuer erleben: 
• Familienpicknick und Speckbraten auf der Großen Wiese 
• interaktive Ausstellung im Haus der Natur Besucherzentrum
• Töpfern und Tonarbeit im Keramikhaus
• Besuch in der Schmiede
• historische Awar-Ausstellung und Bastelwerkstatt im  

alten Hirtenhaus
• Streicheln und Füttern von Heimtieren: auf Livis Streichelfarm 

oder am Festetics Imre Tierpark, wo die Besucher auch mit  
einheimischen ungarischen Tierarten und verschiedene Wildarten 
sich kennenlernen können

alles ist für einen tollen familienurlaub vorhanden… 
da die  familienfreundlichen Restaurants auch ihren kleinsten Gästen 
vieles gewähren was das Familienherz begehrt und unsere  kinder-
freundliche Unterkünfte sind auch gut auf die Ansprüche der Fami- 
lien vorbereitet.  (Über die familienfreundlichen Qualitätskriterien 
finden Sie mehr auf Seite 13.)

there is so much to do here, so you will never get bored: 
• picnic and bacon roasting on the Big Meadow
• interactive exhibition in the House of Nature Visitor Centre
• hands-on pottery and clay work at Pottery house
• visiting the Blacksmith’s
• historical Avar exhibition and crafty workshop in the old 

Herdsman’s House
• stroking and feeding domestic animals: at Livi’s Animal 

Farm or at the Festetics Imre Animal Park, where you can 
meet native animals and various wild animal species

everything is given to the great family holiday... 
because our family-friendly restaurants offer children’s 
menus, high chairs and playgrounds to maintain a pleasant 
dining atmosphere and a lot of accommodations welcome 
families with various great facilities. (Find out more about 
the quality criteria on page 13.)

families iN focus
programmes Not oNly for childreN/ With childreN

hétpecsétes hétpróBa
Fedezd fel a legjobb helyeket Gyenesdiáson és  
gyûjtsd a pecséteket. Azonnali ajándék vár a helyi  
Tourinformban és az éves sorsoláson is nyerhetsz!

üNNepeld gyeNesdiásoN a szüliNapodat!
Szülinapos gyerekeknek (14 éves korig) ingyenes belépés a  
strandokra és programhelyszínekre.

További információ: www.gyenesdias.info.hu.

7 stempel eNtdeckuNgstour
Entdecke die tollsten Plätze in Gyenesdiás und sammle  
fleißig die Stempel! Garantiertes Geschenk im örtlichen Tour- 
inform und du nimmst auch am jährlichen Gewinnspiel teil.  

feier deiNeN geBurtstag iN gyeNesdiás! 
Geburtstagskinder (bis 14) können die Strandbäder und  
Abenteuerplätze gratis besuchen.

Weitere Details: www.gyenesdias.info.hu.

7 stamps adveNtour
Explore the best places in Gyenesdiás and collect the stamps. 
Guaranteed gifts are awaiting you at the local Tourinform office 
and you can even win a prize at the season end.

celeBrate your Birthday  
iN gyeNesdiás!
Birthday kids (under 14) can visit the beaches  
and adventure spots for free. 

Further details: www.gyenesdias.info.hu.

közpoNtBaN a család
programok Nem csak gyerekekNek/gyerekekkel

az aktív lehetôségeken kívül számos egyéb programra csábít a 
település: 
• a Természet Háza Látogatóközpontban a Keszthelyi-hegység 

élôvilágát, természeti értékeit bemutató interaktív kiállítással 
várják az érdeklôdôket

• bepillanthatunk az agyagmûvesség és a korongozás rejtelmeibe 
a Kerámiaháznál

• kovácsmûhely látogatás, ahol akár ki is próbálható a  
mester kalapácsa

• Avar kiállítás és Kézmûveskuckó a 19. századi Pásztorházban, 
ahol drótékszer és bôrtarsoly készíthetô

• gyermekes családokat vár Livi Állatfarmja és a Festetics Imre 
Állatpark; az előbbiben háztáji állatokat simogathatnak, etethet-
nek a gyermekek, míg az állatpark őshonos magyar állatfajokat 
is felvonultat

• családi piknik, szalonnasütés a Nagymezôn

minden biztosított a felhôtlen családi nyaraláshoz… 
hiszen családbarát éttermeink gyerekmenüvel, etetôszékkel és 
játszótérrel segítenek a szülôknek, hogy a családi ebéd valóban jó 
hangulatban telhessen; a minôsített szálláshelyek pedig jól felsze-
relt férôhelyekkel várják a családokat. (A családbarát minô- 

sítésrôl a 13. oldalon olvashatnak.)

Központban a család
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kuliNáris élméNyek
A településen számos hangulatos étterem és hagyományos 
csárda található, amelyek magyaros ételekkel és ízletes borokkal 
csalogatják az idelátogatókat. Érdemes ellátogatni a Nyugat-Ba-
laton egyik legszebben kialakított  piacterére is, ahol tavasztól 
őszig várják az érdeklődőket. Tematikus, zenei és családbarát 
programok kíséretében termelői, kézműves portékák, valamint 
hal- és egyéb ételek kerülnek terítékre. Kihagyhatatlan kulináris 
élményt kínál a piachoz közeli Bringatanya fagyizó, ahol díjakkal 
büszkélkedő fagylaltkülönlegességek várják a látogatókat.  
A 17. századi Darnay pince, mely rendezvénypajta és piknikkert 
is egyben, izgalmas, színes és ízes gasztronómiai programokkal, 
borkóstolókkal hívogatja a vendégeket. Településünkön esténként 
élőzenés tánc, cigányzene, folklór, valamint zenés koktélparti 
garantálja a jó hangulatot.

reNdezvéNytippek egész évre 
•  Április Piaci szezonnyitó, Rügyfakadás Tavaszünnep
•  Május Balatoni Barista Bajnokság
•  Július Keszegfesztivál, Gyenesdiási Bornapok,  

 Rockin’ Beach, Kristóf nap, Roncsderbi OB futam
•  Júl-aug.  Községházi esték
•  Aug. Korzó Estek, Festetics Vágta, Erős emberek versenye
•  Szept. Szüreti Vígasságok, Burgonyanap,  

 Gyenesi Íz-lelő gasztrotúra
•  Dec. Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi Vásár,  

 Óévbúcsúztató túra a Keszthelyi-hegységben

kuliNarisches vergNügeN
Mehrere stimmungsvolle Restaurants und Gaststätten, wo herz-
hafte ungarischen Delikatessen und so manch köstlicher Tropfen 
für das leibliche wohl der Gäste sorgen, laden zum Genießen und 
Verweilen ein. Lassen Sie sich beim kulinarischen Rundgang durch 
den örtlichen Markt verzaubern und so können Sie kennenlernen 
was alles die Region zu bieten hat, wie Fischgerichte, Produkte von 
örtlichen Kleinbauern, z.B. hausgemachte Marmeladen und Sirup, 
Honig, Obst und Gemüse, Fleischprodukte usw. Vergessen Sie 
nicht die preisgekrönten Eisspezialitäten im Ort zu probieren. Der 
alte Darnay Keller (gebaut 1644) mit seinem Hof und Veranstal-
tungsscheune lockt die Gäste mit bunten kulinarischen Program-
men und Weinverkostungen. Die gute Laune wird von Tanzaben-
den, Zigeunermusik, Folkloreabenden und Cocktailpartys versichert .

veraNstaltuNgstipps für das gaNze jahr 
•  April Frühlingsfest
•  Mai Barista und Cocktail Meisterschaft
•  Juli Brachsenfestival, Gyenesdiáser Weintage,  

 Rockin’ Beach, Christopher Folklortag, Schrottauto  
 National Meisterschaft

•  Juli-August  Konzertabende im Gemeindehaus
•  August Korso Abend, Festetics Pferderennen,  

 Strongman Wettbewerb
•  September Weinlesefest, Kartoffeltag, Gyenes GenussTag
•  Dezember Advent-Kastanienfest und Christkindlmarkt,  

 Vorsilvester Wandertour

culiNary treats
Several cosy restaurants and tavern invite you with typical 
Hungarian cuisine and famous delicious wines. Take a plea-
sant stroll through the market in Gyenesdiás where you 
can buy tasty fish and other dishes, local products like goat 
cheese, home-made marmalade and syrup, fruits, vegeta-
bles and honey. Do not forget to try the prize-winning ice 
cream specialities in the village. The old Darnay cellar (built 
in 1644), with its yard and event barn, attracts guests with 
various culinary programmes and wine tastings.

doN’t miss eveNts all year rouNd 
• April Budding Spring festival
• May Barista & Cocktail Championship
• July Bream festival, Wine Days in Gyenesdiás,  

 St. Christopher’s Day, Rockin’ Beach,  
 Junk Car Derby

• July-August  Village Hall concerts
• August Corso evenings, Festetics Horse Race,  

 Strongman Competition
• September Wine harvest festival, Potato Day,  

 ‘Taste Gyenesdiás’ culinary tour
• December Advent Chestnut Roasting and Xmas Fair,  

 Year ending hiking tour in the  
 Keszthely Hills

Kulináris élmények
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családBarát | familieNfreuNdlich | family-frieNdly

családBarát eXtra | familieNfreuNdlich eXtra | family-frieNdly eXtra

családi lakrész (apartman, vagy összenyitható szobák)
Familienräume (Appartement oder Familienzimmer)
Separate family space (apartment or family room)

biciklisülés és gyereksisak (kerékpárkölcsönzési lehetôség esetén)
Fahrradsitz für Kinder (im Fall von Fahrradverleih im Haus)
Bicycle seat for children (in case of bicycle rent)

mesekönyvtár / kölcsönözhetô mesekönyvek
Märchen-Bibliothek / verleihbare Märchenbücher
Fairytale library / loanable fairytale books

kültéri és / vagy beltéri gyerekmedence
Planschbecken
Children’s pool

családi asztal (beltéren és / vagy kültéren) 
Familientisch | Family table

kisgyerek számára biztonságos környezet, zárt udvar!
Kindersicherer Bereich, abgeschlossener Garten
Enclosed yard

gyerek fürdetôkád 
Kinderbadewanne | Bath-tub for babies

gyerek étkészlet, evôeszköz
Kindergeschirr und Kinderbesteck
Dinner set and cutlery for kids

többelemes kültéri játszótér
Spielplatz im Freien
Outdoor playground

wc szûkítô / bili
WC-Sitz | Potty or closet-seat

cumisüveg melegítô
Milchflaschenwärmer
Milk bottle heater

beltéri játékok
Spielzeuge für drinnen | Indoor toys

babaágy 
Kinderbett
Travel cot

gyerekfelügyelet / gyerekanimáció
Babysitting / Kinderanimation
Babysitting / Programs for children

internet szolgáltatás
Internet-Benutzung | Internet access

gyerekmenü (étkeztetés esetén)
Kindermenü (im Fall von Verpflegung)
Children’s menu (in case of catering)

Etetôszék 
Kinder-Hochstuhl |High-chair

minimosdó vagy fellépô zsámoly
Miniwaschbecken für Kinder oder Schemel
Washbasin for kids or footstool

tájékoztatás családi programlehetôségekrôl
Programmempfehlungen für Familien
Activity recommendation for families

biztonsági konnektordugók
Steckdosensicherung
Safety plug

mosási / mosatási lehetôség
Waschmöglichkeit, Waschmaschine
Washing possibility, washing machine

játszószoba
Spielraum
Indoor playroom

családBarát BaBa+ | familieNfreuNdlich BaBy + | family-frieNdly BaBy+

Ne sokat csomagoljoN!…

A családbarát szolgáltatók teljesen felké-
szültek. A pihentetô nyaralás a szállás-
helyen kezdôdik. Partner szálláshelyeink 
az alábbiak szerint kínálják a gyerekek - s 
természetesen a szülôk- igényeit figye-
lembe véve kedvezményes, jól felszerelt 
apartmanjaikat, szobáikat.

packeN sie Nicht viel!

Die familienfreundlichen Dienstleister 
sind bestens vorbereitet und erwarten Sie 
herzlich. Der erholsame Urlaub beginnt 
bei der Unterkunft. Unsere Partner bieten 
hinsichtlich der Erwartungen von Kindern 
und deren Eltern gut ausgerüstete Zimmer 
und Appartements zum Vorzugspreis.

doN’t pack too much!

The family-friendly service providers 
are very well prepared and welcome you 
warmly. The relaxing holiday begins with 
your accommodation. Our partner hosts 
offer superbly equipped rooms and apart-
ments at a preferential price taking into 
consideration the needs of children as well 
as adults.

WB gyeNesdiás plusz  
kedvezméNykártya
A Turisztikai Egyesület partnereinél 
megszálló vendégek számára a kártya 
az ingyenes strandbelépésen túl számos 
helybeli és régiós szolgáltatás kedvezmé-
nyes igénybevételét biztosítja. Foglaljon az 
egyesület partnerszálláshelyén, hogy még 
több élményt szerezhessen kevesebbért! 
További információért forduljon a Tourin-
form irodához!

WB gyeNesdiás plus  
vorteilskarte
Die bei den Unterkünften des Tourismus-
vereins erhältliche Karte ermöglicht Ihnen 
Eintritt zu beiden Strandbädern zum Null-
tarif, und außerdem können Sie mehrere 
in der Region angebotene Dienstleistun-
gen günstiger in Anspruch nehmen. Bu-
chen Sie bei einer Partnerunterkunft des 
Tourismusvereins, damit Sie für weniger 
Geld mehr erleben können! Für weitere In-
formationen steht das örtliche Tourinform 
Büro gerne zur Verfügung! 

WB gyeNesdiás plus  
advaNtage card
The card, accessible at the accommo-
dations that are members of the local 
Tourism Association, makes you possible 
to visit both beaches of the village free 
and enjoy a wide range of services in the 
region with significant discounts. Book 
at one of our partner accommodations 
to experience more for less money. For 
more information please do not hesitate to 
contact the local Tourinform office!
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egy kôhajításNyira tôlüNk…
A „Magyar Tengerrel” és a Kis-Balatonnal büszkélkedô régió ezer-
nyi izgalmas kincset rejt: lankás domboldalak és büszke dolomit- 
szirtek, selymes vizû strandok, rég kihûlt vulkánok melegét ôrzô 
gyógyvizek és színvonalas élményfürdôk, csónakkal bejárható föld-
alatti járatok, gyógyító levegôjû és vizû barlangok, pazar kastélyok 
és régi várak, érdekes kiállítások, a Balaton-felvidék növény és ál-
latvilágban gazdag természetvédelmi tájai, bemutatóhelyei, kilátók  
és tanösvények. Nyugat-Balaton… a szelíd szépségek hazája.

Nur eiNeN steiNWurf eNtferNt…
Die West-Balaton Region beschenkt mit dem „Ungarischen Meer” – 
dem Plattensee (Balaton) und dem Kis-Balaton hütet Tausende von 
aufregenden Schätzen:  sanft absteigende Hügelhänge, stolze Dolo-
mitfelsen, herrliche Strände mit samtweichem Wasser,  Erlebnisbä-
der für Familien und Thermalbäder mit Heilwasser erwärmt aus der 
Tiefe des Vulkangesteins, heilende Luft- und Unterwasserhöhlen, 
prächtige Schlösser und alte Burgen, interessante Ausstellungen, 
ein bunter Naturpark reich an Flora und Fauna, Aussichtstürme und 
Lehrpfade. West-Balaton… land der sanften schönheiten. 

it’s oNly a stoNe’s throW aWay…
The West-Balaton region laced by the ‘Hungarian Sea’ (Lake Bala-
ton) and the Kis-Balaton hides thousands of exciting treasures: 
gently rolling hills, proud dolomite cliffs, silky water beaches, 
family and thermal spas warmed up by the chilled volcanic hills, 
caves filled with healing air and water, gorgeous palaces and 
ancient castles, interesting exhibitions, colourful nature reserves 
rich in flora and fauna, look-out towers and nature trails.  
West-Balaton… the land of gentle beauties.

szabadtéri sporteszközök, játékok 
Spielzeuge für draußen, Sportgeräte
Outdoor toys, sports equipment

Egy kohajításnyira



szálloda/hotEl • panzió/pEnsion • kEmping/camping
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 apartmanok, szobák/apartmEnts, rooms

• Több mint 35 éve az Önök oázisa! Színvonalas kem-
ping strandtól 150 méterre. Bérelhetô lakókocsik, 
étterem, pool bár, kerékpár- és robogókölcsönzés.

• Seit mehr als 35 Jahren Ihre Oase! Qualität und 
Sauberkeit. Wohnwagen zu mieten,  Restaurant, 
Pool Bar, Fahrrad- u. Scooterverleih. Strand 150 m.

• For more than 35 years your oasis! Quality and 
cleanliness. Caravans for rent, restaurant and 
pool bar, rent a bike & scooter. Beach 150 m.

páncsics istván
8315 Gyenesdiás, Madách u. 43.
Tel.: +36 83/316 020
+36 30/391 8307
info@caravancamping.hu
www.caravancamping.hu

caravan 
camping

6

04.01.

100
150 m

01.06.

• Különbejáratú, kompletten felszerelt, bútorozott 
apartmanok, színes TV, konyhastúdió, zuhanyzós 
fürdôszoba, nagy erkély és rendezett hátsókert.

• Wir bieten Ihnen separierte, voll ausgestattete 
Appartements mit modernen, eingebauten Mö-
beln, Farbfernseher, Küchenstudio, Badezimmer 
mit Dusche.

• We offer you fully equipped, separated apart-
ments with modern furniture, a studio kitchen, 
bathroom with shower and a big balcony.

éva ház

bernáthné nemes Éva
8315 Gyenesdiás, 
Csillag u. 30.
Tel.: +36 83/310 431
Mobil: +36 30/979 4909
bernath22@freemail.hu

9

01.01.

181 191
12

3 800 m

12.31.

1x

01.01.

801
12

5 350 m

12.31.• Kerti medencés családi ház, 2 apartmanra  
megosztva is kibérelhető. Jól felszerelt konyha;

 minden szobához külön tusoló; nagy terasz.

• A detached house with a pool that can be also  
rented as two separate apartments.  
A well-equipped kitchen, a shower for each room 
and a large terrace.

pelso ház 

Benedekné Gelencsér Katalin
8315 Gyenesdiás,  
Széchenyi u. 5.
Tel.: +36 30 477 2246
b.gelencser.katalin@gmail.com

8

4x

05.01.

251
20

8 1400 m

10.31.• Családias panzió, kényelmes szobákkal, me-
dencével, bôséges reggelivel

• Familiengeführte Frühstückspension mit  
bequemen Zimmern, Swimmingpool und  
reichhaltigem Frühstück

• Family-run B&B with comfy bedrooms,  
swimming-pool and breakfast

Belysium B&B

8315 Gyenesdiás, 
Kossuth L. u. 18.
Tel.: +36 70/556 4041
Mobil: +32 471 212182
belysium@hotmail.be
www.belysium.com  
balatonrent.net

4

1x

Tripadvisor: legnépszerűbb családi hotel: 1. hely
Tripadvisor Traveller’s Choice 2018 díj
Magyarország TOP 25 szállodája között 4. hely, 
vidéki szállodák között 1. hely
Tripadvisor Kiválósági tanúsítvány | Certificate of 
Excellence | Turizmus Minőség Díj és EHQ Díj  

Wellness hotel 
katalinMMMMsuperior

8315 Gyenesdiás, 
Szent István utca 5.
Tel.: +36 83/200 520
info@hotelkatalin.hu
www.hotelkatalin.hu

1

• Tágas, klimatizált szobák, étterem, bowling, 
squash, biliárd, szauna, szolárium, internet kávézó.

• Gemütliche, klimatisierte Zimmer, Restaurant, 
Bowling, Squash, Biliards, Sauna, Solarium, 
Internetcafe.

• Comfortable rooms, restaurant, bowling, squash, 
billiard, sauna, solarium, internet café.

sportház

8315 Gyenesdiás, 
Kossuth L. u. 89.
Tel.: +36 83/510 330
Mobil: +36 20/479 9566
info@sporthaz.com
www.sporthaz.com

3

01.01.

12
6 1000 m

12.31.

161 221 1x

• Klimatizált szobák, apartmanok kis és nagycsalá-
dosok részére saját pékárukkal, szendvics- 
krémekkel.

• Die erste Frühstückspension in Ungarn mit BIO 
Lebensmitteln und Getränken. Versorgung für 
Vegetarier und Allergiker (Weizen, Milch).

• The first BIO Bed &Breakfast in Hungary with 
ORGANIC FOOD & DRINK. Family friendly. Wide 
food offer for vegetarians and allergy sufferer.

Visontai béla
8315 Gyenesdiás, Kossuth u.16.
Telefon:  +36 30 946 9072 
info@zoldhazec.hu
www.zoldhazec.hu

zöldház 
Bio panzió

5

1x

03.01.

14
45 1500 m

11.30.

241 281

• Nyugodt és családbarát kemping.

• Wir sind ein sehr familienfreundlicher  
und ruhiger Campingplatz.

• Family friendly and cosy campsite.

düregger Friedrich
8315 Gyenesdiás, Tulipán u. 5.
Mobil: +36 70/572 1385
bungalowcamping@gmail.com
www.bungalowcamping.hu

tulipán Bungalow camping resortMMM

7

05.01.

501≥  601≥

120
60 200 m

09.30.

4x

01.01.

10
5 1500 m

12.31.• Igényesen kialakított, balatoni panorámás, 
komfortos, klimatizált kétágyas szobákkal várjuk 
Vendégeinket.

• 5 klimatisierte Doppelzimmer in einem  
anspruchsvoll  eingerichteten Haus mit wunder-
schönem Blick auf den Plattensee.

• Air-conditioned double rooms with shower and 
toilet, common kitchen.

Bodó ház

bodóné dénes katalin
8315 Gyenesdiás, 
Kossuth L. u. 9.
Tel.: +36 83/316 227
bodohaz@gmail.com

11

281 351 2x

• 2-4-6 fős külön bejáratú apartmanok: 1-2-3 
hálószoba, zuhanyzós fürdőszobák, teljesen 
felszerelt korszerű konyhák, nappalik, teraszok 
v. erkélyek.

• 2-4-6 Personen Appartements: mit separatem 
Eingang, 1-2-3 Zimmer, Badezimmer mit Du-
sche, gut eingerichtete Küchen, Wohnzimmer, 
Terrassen oder Balkonen.

• Apartments for 2-4-6 people: 1-2-3 bedrooms, 
bathrooms with shower, well-equipped kit- 
chens, living rooms, terraces or balconies.

bor szilveszterné
8315 Gyenesdiás, Pici u. 3. • Tel.: +36 83/316 569
borszilveszter@t-online.hu • www.borapart-balaton.hu

Bor apartmanház
12

01.01.

16
7 900 m

12.31.

151 16-201 1x

• Panorámás, csendes környezetben, családias 
vendéglátásban részesülhetnek vendégeink, jól 
felszerelt konyhával, külön bejáratú, 2 szobás 
apartmanunkban, 2 fürdôvel.

• In unserem gemütlich eingerichteten 2-Zimmer 
Appartement mit 2 Badezimmern, separatem 
Eingang, in ruhiger Lage, mit Sicht auf den 
See - erwarten wir unsere Gäste mit familiärer 
Gastfreundlichkeit.

csordás józsef
8315 Gyenesdiás,  
Pacsirta u. 10.
Tel.: +36 83/316 458
Mobil: +36 30/529 9756
csedit0909@freemail.hu

pacsirta 
apartman 

13

05.01.

4+2
2 1200 m

09.30.

1x101 11-131

01.01.

4+2
3 1000 m

12.31.• Modernes, komfortables Haus mit 2 Apparte-
ments (4-5/2-3) in einer ruhigen Sackgasse. 
Liebevolle Einrichtung und Ausstattung. Garten 
mit Obstbäumen, Wein und Liegewiese.

• Modern and comfortable house with 2 apartments 
(4-5/2-3) located in a quiet area. Nicely furnished 
and decorated. Beautiful green garden with fruit 
trees, wine.

margrit ház

Falley margrit
8315 Gyenesdiás, Arany J. u. 1.
Tel.: +49 (0)40 40170390
Tel.: +36 83/516 064
Mobil: +36 30/288 2855
info@ungarnurlaub.de
www.ungarnurlaub.de

14

1x151

01.01.

441 921
200

65 300 m

12.31.

• Modern szobák, kellemes hangulat, zseniális 
jacuzzi, kedves és segítőkész tulajdonosok, és 
elsősorban nyugalom a kellő pihenéshez.

• Neu eröffnetes Appartmenthaus im Herzen von 
Gyenesdiás. Gemütliche Wohnungen, wo man sich 
richtig ausruhen kann.

• Newly built house with little but fully equipped 
apartments in the heart of Gyenesdiás. Close to 
the main beach but still very calm and relaxing 
atmosphere.

kvarda dániel
8315 Gyenesdiás, Szent István u. 15.
Tel.: +36 70/619-6015
info@amihazunk-gyenesdias.hu
www.amihazunk-gyenesdias.hu

a mi házunk
2

4x

01.01.

24
8 350 m

12.31.

651 1001

• 2-4 fôs külön bejáratú, klimatizált, teraszos apart-
manokba várjuk kedves vendégeinket csendes, 
nyugodt környezetben.

• Anspruchsvoll eingerichtete und klimatisierte 
Appartements mit Terrasse und separatem Ein-
gang für 2-4 Personen, in einer stillen, schönen 
Umgebung.

• Well equipped and air-conditioned apartments for 
2-4 people with separate entrance and terrace in 
quiet area.

kiss zalán
8315 Gyenesdiás, Béke u. 42.
Tel.:+36-30/9670771
kisszalan1@gmail.com
www.forrestapartman.hu

forrest  
apartman

10

01.11.

16
8 800 m

12.19.

301

4x35-451 45-551



apartmanok, szobák/apartmEnts, rooms
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apartmanok, szobák/apartmEnts, rooms

• Csendes, nyugodt környezetben színvonalas 
apartmanokkal várjuk kedves Vendégeinket.

• Wir erwarten unsere Gäste mit anspruchsvoll ein-
gerichteten Appartements in ruhiger Umgebung.

• We welcome you in our comfortable apartments 
in a quiet and peaceful area.

komáromy béláné
8315 Gyenesdiás, 
Berzsenyi D. u.1.
Mobil: +36 30/377 1367
Tel.: +36 83/316-953
hoklicsilona@gmail.com

komáromy 
apartman

20

06.01.

16
6 300 m

09.30.

• 1300 m2-es kertben, felújított parasztházunk jól 
felszerelt apartmanjában várjuk vendégeinket.

• Wir erwarten unsere Gäste in unserem gut 
eingerichteten Appartement im renovierten 
Bauernhaus mit einem 1300 m2 Garten.

feró tanya

gál andrás
8315 Gyenesdiás, 
Csillag u. 6.
Mobil: +36 70/559 5394
ferotanya@freemail.hu
www.ferotanya.hu

15

05.01.

2-6
2 650 m

10.31.

201 1x

• Vendégként érkezik, barátként távozik…  
az igazi családi élmények helyszíne!

 Vendégházunkban 2-6 fő részére alkalmas kétágyas-, illetve több légterű, erkélyes családi 
szobákban bőséges reggelivel, tágas napozókerttel, kültéri úszómedencével (6x12 m), 
főzési lehetőséggel, grillezési lehetőséggel és számos további családbarát szolgáltatással 
várjuk Vendégeinket! Gyermekkedvezmény: 10 év alatt 50%, 10-14 éves kor között 20%

• sie kommen als gast, und gehen als Freund…
 Ein tolles Familienerlebnis!
 Unser Gästehaus erwartet Sie mit Zweibettzimmern, und mehrraumige Familienzimmern 

für 2-6 Personen mit Balkon, reichhaltigem Frühstück, mit einem großzügigen Son-
nengarten, mit Ausen-Swimmingpool (6x12m), mit Koch- und Grillmöglichkeit und mit 
weiteren familienfreundlichen Dienstleistungen. Kinderermäßigung: 50% bis 10 Jahren, 
20% 10-14 Jahren.

• You arrive as a guest, and you leave us as a friend…
 a place for a great family holiday!
 We invite you to visit our Guesthouse with double and multiple-room family suits with 

balcony for 2-6 people, hearty breakfasts, spacious sun garden, outdoor swimming pool 
(6x12 ms), cooking and grill-possibility and other family friendly facilities to try! Child 
discount: 50% under 10 and 20% between 10-14 years.

gyutai-szalay nikoletta
8315 Gyenesdiás, 
Nefelejcs u. 22-24.
Tel.: +36 83/317 023
Mobil: +36 20/936 5710
info@holiday-hungary.hu
www.kekvendeghaz.hu

kék
vendégház

17

www.holiday-hungary.hu

01.01.

47
12 1000 m

12.31.

221 271 1x

04.01.

23
8 300 m

10.30.

• Vendégházunkban 2-3 és négyágyas szobákkal 
várjuk vendégeinket. Áraink tartalmazzák a 
reggeli árát és az IFÁ-t. 

• Wir freuen uns Sie in unserem Haus zu begrüßen. 
Wir bieten Doppel-, Dreibett- und Familienzimmer 
mit Frühstück an.

• We’re looking forward to welcoming you in our 
guesthouse. We offer double, triple and quad 
rooms with breakfast.

kis hajnalka
8315 Gyenesdiás, Széchenyi u. 22.
Tel.: +36 20/587 4677
info@loreleipension.hu
www.loreleipension.hu

lorelei  
vendégház

19

501 2x551

• Szeretettel várjuk vendégeinket 2-,4-, 5-fős jól 
felszerelt családbarát apartmanjainkba. Program-
ajánlatokkal segítünk, hogy aktívan tudja eltölteni 
szabadságát településünkön.

• Wir erwarten unsere Gäste mit gut ausgestat-
teten, familienfreundlichen Appartements für 2, 4 
oder 5 Personen, und mit Programm-Tipps.

• We welcome you in our well-equipped,  
family-friendly apartments for 2, 4 or 5 people, 
providing you with great tips.

piroska
apartman

24
szalókiné Farkas piroska
8315 Gyenesdiás, Faludi u. 25.
Tel.: +36 83/316 701
Mobil: +36 30/217 6279
jszaloki@t-online.hu
www.piroskaapartman.hu

01.01.

10+1
5 900 m

12.31.

601 4x

Sehr geehrte Immobilien-Interessierte!
Wir freuen uns, dass wir in Heft Gyenesdias uns 
präsentieren dürfen. Möchten wir Sie auf der Suche 
nach Ihrer Wunschimmobilie gerne begleiten und 
unterstützen. Sehr gerne würden wir Ihnen – in 
unserem Büro (neben Tourinformbüro) – persönlich 
unser gesamtes Angebot zeigen und Sie zum  
Thema Immobilien umfassend informieren.

8315 Gyenesdiás, 
Hunyadi János u. 2/5
Tel.: +36 83/200 055
Mobil: +36 30/265 7150
ibolyawipfler@gmail.com
www.hevizimmo.hu 
www.real-estate.hu

Balaton 1a  
immobilien 
West center kft.

27

05.01.

4
1 300 m

09.30.• Hatalmas kerttel körülvett, jól felszerelt Vendég- 
házunkba várjuk, ahol nyugodt körülmények kö-
zött pihenhet csak Ön és a családja, senki máshoz 
nem kell alkalmazkodnia. A kerítés mellett patak 
csörgedezik. A kerékpárút 100 m-re van.

• Egyéb: bográcsozási lehetôség (ingyen fa),  
röplabdaháló, tollaslabda, focikapuk

Vértesaljai jánosné
8315 Gyenesdiás, Malom u. 14.
Mobil: +36 30/531 0117
vertesaljai.janos@gmail.com
www.facebook.com/vertesaljai.
vendeghaz

vértesaljai
vendégház

26

451 4x

01.01.

30
10 1500m

12.31.

Központi fekvésű, nagyon kedvelt panzió. Több 
szoba, apartman mellett tágas közös helyiségek, 
csocsó, asztalitenisz, gyerekjátékok, grillezési 
lehetőség.
Kisebb társaságok (40 főig) összejöveteleire is 
ideális.

tóth noémi
8315 Gyenesdiás, Jókai köz 9.
Mobil: +36 30/476 1555
matispet@gmail.com

Balaton 
panzió 

25

10-151 1x

01.01.

18
7 900 m

12.31.• Gyenesdiás központjában, de csendes helyen 
található új építésû, komfortosan berendezett 
apartmanház.

• Im ruhigen Teil vom Zentrum bieten wir für un-
sere liebe Gäste Appartements oder Zimmer für 
2-5 Personen, bis insgesamt 18 Personen.

• We offer apartments/rooms in our apartment 
house for 2-5 people (max.18 people).

szalóky család
8315 Gyenesdiás, Csokonai u. 14.
Mobil: +36 30/296 4843
 +36 30/217 6537
szalokyapartmanhaz@gmail.com
www.szaloky.hu

szalóky
apartman

23

131 1x

• A település központjában 3 kényelmes apartman 
külön-külön, de nagy családoknak, kisebb tár-
saságoknak 16 fôig akár egyben is kiadó.

• Im Zentrum der Gemeinde 3 gemütliche Apparte-
ments einzeln, oder auch zusammen für Groß-
familien oder kleinere Gruppen bis 16 Personen.

• In the center 3 comfortable apartments separately 
or together for big families or small groups up to 
16 people.

nacsa gáborné
8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 2. a.
Tel.: +36 20/584 2343
udules@citromail.hu
www.ancivendeghaz.hu

anci  
vendégház

22

4x

06.01.

16
7 900 m

09.30.

581 681

01.01.

451 651
10

5 600 m

12.31.
• Családbarát apartmanok 2-4-6 fő részére klímával 

és nagy kerttel. Kerékpárkölcsönzési és vitorlázási 
lehetőség. 6-ot fizet, 7-et kap akció

• Familienfreundliche Ferienwohnungen für 2-4-6 
Personen mit Klimaanlage und großem Garten. 
Fahrradverleih und Segelausflüge, Seglerschule. 
Sonderangebot: ’6 bezahlen, 7 bleiben’

• Family friendly apartments for 2-4-6 people with
 air conditioning and a big garden. Rent-a-bike, 

sailing trips. Our special offer: ’pay 6 and stay 7’

kovács pál
8315 Gyenesdiás, 
Vörösmarty u. 23.
Tel.: +36 83/316 586
info@famkovacs1.hu
www.famkovacs1.hu

kovács
apartman
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4x

05.01.

17
8 600 m

09.30.

• 2018-ban felújított, a strandtól 600 m-re fekvő 
apartmanjainkban várjuk kedves vendégeinket.

• Wir erwarten unsere Gäste in unseren Apparte-
ments, renoviert im Jahr 2018, 100 Meter vom 
Strand entfernt.

• We welcome our guests in our apartements that 
lie 100 meters from the beach and were renewed 
in 2018.

8315 Gyenesdiás, Kisfaludy utca 2.
Tel.: +36 70/984 6882
havasipanzio@gmail.com

havasi
vendégház

18

201 1x

• Egész éves nyitva tartású hagyományos Bala-
ton-felvidéki kistornácos vendégház. 3 tágas, külön 
bejáratú apartman 7, 5 és 3 fő részére. Családias 
környezet napozókerttel, teraszokkal, fűtött me-
dencével és bőséges reggelivel.

• Traditionelles Appartementhaus geöffnet ganzes 
Jahr. 3 separierte, Appartements für 7, 5 und 3 
Personen. Familiäre Atmosphäre mit Garten, Ter-
rassen, beheizter Pool und herzhaftes Frühstück.

• Traditional guesthouse with porch, open all year. 
3 separate large apartments for 7, 5 and 3 people. 
Garden, terraces, heated pool and hearty breakfasts.

varsás 4 évszak  
apartmanház 
8315 Gyenesdiás, 
Szőlőhegyi út 9.
Tel.: +36 30/4516-927
varsasbt@gmail.com

16

01.01.

181 281
15

6

12.31.

1x
2400m

• Egész évben várjuk Vásárlóinkat és bejelentkezés alapján a korongozni vágyókat.

• Im ganzen Jahr erwarten wir die lieben Kunden. Nach Voranmeldung Töpfern mit  
Anleitung.

• Around the year open. In case of previous registry also pottery with a how-to guide.

pékné orbán julianna ilona
8315 Gyenesdiás, 
Kossuth L. u. 103.
Tel.: +36 83/316 504
Mobil: +36 70/208 1325
info@jesapekkeramia.hu

j&a kerámiaház
pottery house

28

• Európa-bajnoki ezüst és világbajnoki különdíjjal 
rendelkező kézműves fagylaltműhely Gyenesdiáson 
a kerékpárút mellett.

• Die Eisdiele, die den zweiten Preis bei der 
europäischen Runde und Sonderpreis im Finale 
der Gelato World Tour belegt hat, liegt neben dem 
Fahrradweg in Gyenesdiás.

• The ice cream parlor, which has won a silver 
award at the European and a special award at the 
World Championship lies next to the bicycle path in 
Gyenesdiás.

8315 Gyenesdiás, Madách u. 45.
Mobil: +36 20/3655 816
bringatanya@gmail.com
www.facebook.com/bringatanya
instagram: bringatanya,  
somogyi fagylalt műhely

Bringatanya
Bicycle station
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• Magyaros és erdélyi ízekkel, házias ételekkel 
várjuk kedves Vendégeinket! Alkalmanként 
cigányzene és grillest folklórmûsorral.

• Wir erwarten unsere Gäste mit ungarischen und 
siebenbürgischen Spezialitäten, und mit Haus-
mannskost vom Feinsten. Zigeunermusik und 
Grillessen mit Folklorabend.

samartinean lászló
8315 Gyenesdiás, Csokonai u. 9.
Tel.: +36 83/316 301
Mobil: +36 30/993 6933
info@piroskacsarda.hu
www.piroskacsarda.hu

piroska csárda
30

• Vendégeinket magyaros jellegû ételekkel, hal- 
és vadspecialitásokkal várjuk. Családi és céges 
rendezvények.

• Wir verwöhnen unsere Gäste mit richtig guter 
ungarischer Küche, sowie mit leckeren Fisch-  
und Wildspezialitäten. 

• Traditional Hungarian cuisin, delicious fish & 
game specialities.

Varga zoltánné
8315 Gyenesdiás, Napfény u. 1.
Tel.: +36 83/316 847
Mobil: +36 30/969 9600
toronycsarda@freemail.hu

torony csárda
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• Borvacsora, csapatépítő tréning, születésnap, 
lány- v. legénybúcsú, esküvő szertartás – ha vala-
mi meghittre, különlegesre, egyedire vágyik. 
 
A 375 éves pince és korhű rendezvénypajta  
májustól szeptemberig tárt kapukkal várja 
vendégeit.

maX gastro group kft.
8315 Gyenesdiás, Darnay u. 10.
Mobil: +36 20/938 1588
adarnaypince@gmail.com

a darnay. pince, 
rendezvénypajta 
és piknikkert 33

• Reggeliző, koktél bár, grill vacsorák (hétfőn és 
pénteken élőzenével, szombaton csak grill)

• Frühstück - Cocktail Bar – Grillabende (Mo u. Mi 
Livemusik, Samstags nur Grill. Ferienanlage mit 
Frühstück.

• Breakfast, Cocktail Bar, BBQ dinner (Mo and Wed 
with live music, Sat only grill)

schindler 
és schindler bt.
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 6.
Mobil: +36 20/978 3281
basti@t-online.hu
www.balatonferien.info

Balaton Beach 
Bar&grill
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jelmagyarázat / zeicheNerkläruNg / symBols

mozgássérültek fogadására alkalmas
Geeignet auch für Behinderte
Accessible rooms

zárt parkoló
Privater Parkplatz
Private parking lot

kert és kerti bútor
Garten mit Möbeln
Garden with furnitures

asztalitenisz
Tischtennis
Tabletennis

játszótér
Spielplatz
Playground

Úszómedence
Swimmingpool

parkoló
Parkplatz
Parking

grillezési lehetôség
Grillmöglichkeit
Barbecue

reggeli igényelhetô
Frühstück auf Wunsch
Breakfast if requested

kerékpárkölcsönzés
Fahrradverleih
Rent a bike

klíma
Klimatisierung
Air conditioning

széf
Safe

bankkártyás fizetés
Zahlung mit Kreditkarte
Accept credit cards

háziállat bevihetô
Haustiere willkommen
Pets welcome

masszázs
Massage

szolárium
Solarium

tV a szobában
Fernseher im Zimmer
TV in the room

wifi

strandtól való távolság
Entfernung vom Strandbad
Distance from the beach

szauna
Sauna

Vitorlázás, horgászat
Segeln, Angeln
Sailing, fishing

Férôhelyek száma össz.
Anzahl der Betten
Number of beds

12

szobák száma össz.
Anzahl der Zimmer
Number of rooms

5

ár elô-, utó-, fôszezonban
Preis in der Neben- und Hauptsaison
Price in the low and high season12-141 151

nyitva tól-ig
Geöffnet vom-bis
Open from-till

01.01. 12.31.

szÉp kártya

gyenesdiás plus card

1000m

A kiadványban megjelölt árak csak tájékoztató jellegűek, 
éjszakánként értendőek és az IFA-t nem tartalmazzák. A 
szálláshelyek által megadott adatokért a Turisztikai Egyesü-
let nem vállal felelôsséget. A szálláslista nem teljes körű, és 
csak a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület partnerszálláshe-
lyeit tartalmazza. 
További ajánlatok a www.gyenesdias.info.hu oldalon. 
2018. novemberi állapot.

Die im Katalog angeführten Preise dienen nur als Informa-
tion. Die Preise verstehen sich pro Nacht, exkl. Kurtaxe. Bei 
den Angaben der Betriebe übernimmt der Tourismusve- 
rein keine Haftung. Das Verzeichnis ist nicht vollständig und 
enthält lediglich die Mitgliedsbetriebe des Tourismusvereins 
von Gyenesdiás. Weitere Unterkünfte finden Sie auf 
www.gyenesdias.info.hu. 
Stand November 2018.

The prices quoted in the brochure are only for your guidance. 
Prices should be understood per night excluding local taxes. 
The Tourist Association assumes no liability for the informa-
tion provided by the accommodation. This catalogue does not 
claim to be complete. It merely contains the partner accom-
modations of the Tourist Association of Gyenesdiás. You will 
find further offers at www.gyenesdias.info.hu. 
Updated November 2018

ADARNAy
pince, rendezvénypajta és piknikkert.
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gYEnEsdiási tUrisztikai EgYEsÜlEt
H-8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. 
Tel.: +36 83/511 790
E-mail: gyenesdias@tourinform.hu 
www.gyenesdias.info.hu

keresse moBil alkalmazásuNkat  
Gyenesdiás iDestour néven az AppStore-ban!
doWNload our moBil app. 
from the App Store with the name: Gyenesdias iDestour

Legyél a rajongónk!
www.facebook.com/gyenesdias


