
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.

5. ÁLLATI HELYSZÍNEK – TIERISCH GUT – ANIMAL ATTRACTIONS

a.) A Festetics Imre Állatparkban 
közel 40 féle őshonos magyar állat-
fajjal ismerkedhetünk meg. b.) Livi 
Állatfarmján háztáji állatok etetésére, 
simogatására van lehetőség, de a bát-
rabbak kipróbálhatják a kecskefejést is.

a.) Im Festetics Imre Tierpark begegnen 
die Besucher über 40 einheimischen Wild-, und Haustieren, sowie alten 
Haustierrassen. b.) 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.) In Livi’s Animal Farm petting and feeding of domestic pets, 
also goat milking are available.

6. TEKERJ VELÜNK! – BIKE-SPAß PUR!  – LET’S KEEP ROLLING!

A kerékpárosok a Balatoni bringakörúton, illetve erdei utakon próbál-
hatják ki magukat, vagy akár vezetett túrán gyönyörködhetnek a vál-
tozatos Nyugat-Balaton természeti szépségeiben, látnivalóiban.

Die sanfte Hügellandschaft der West-Balaton Region lädt zu Radaus-
flügen 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.

7. VÁR A TERMÉSZET – WANDERLUST – GET WALKING! 

Számtalan kitáblázott túraútvonal, ösvény és kirándulóhely hívogatja 
a természetbarátokat erdei sétára, túrázásra a Keszthelyi-hegységbe. 

Érdemes akár egyénileg, vagy vezetett 
túrák során felfedezni a környéket.

Erleben Sie die reizvolle Wald- und 
Hügellandschaft des Keszthelyer Ge-
birges auf markierten Wanderwegen 
– ob individuell oder auf geführten Wan-
derungen 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. 

8. KEREK A VILÁG – AM BALL BLEIBEN – HAVE A BALL!

a.) A Sportházban fallabda, bowling, 
valamint billiárd várja az aktív pihenésre 
vágyókat. b.) Vidám perceket, kellemes 
kikapcsolódást ígér a minigolfozás.

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. 

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.

9. 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.

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 der Besuch, außerdem 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. (+36) 83/511-790
E-mail: gyenesdias@tourinform.hu

Tourinform Vonyarcvashegy
Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42.

Tel. (+36) 83/348-253

Tourinform Hévíz
Hévíz, Rákóczi u. 2.

Tel. (+36) 83/540-131

Tourinform Balatongyörök
Balatongyörök, Kossuth L. u. 64.

Tel. (+36) 83 346 368

Tourinform Badacsony
Badacsony, Park u. 14.
Tel. (+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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Tourinform Keszthely
Keszthely, Kossuth L. u. 28.

Tel. (+36) 83/314-144
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 Kinder-
programmen organisiert vom motivierten Animateurteam, Erlebnispark 
und Riesenrutsche, Tretbootverleih, Sportplätzen, herrlichen Liege- 
wiesen 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 sports 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. KÉZMŰVES MŰHELYEK – KREATIVANGEBOT – BE CREATIVE!

a.) J&A Kerámiaházban bepillanthat az agyagművesség és a korongo-
zás rejtelmeibe, és ha kedvet kap ki is próbálhatja a fazekaskorongot. 
b.) A Pásztorházban működő Kézműveskuckóban drótékszer, bőrtarsoly 
készíthető.

a.) Erfahren Sie mehr über die Geheimnisse 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 potter’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 nice wire jewellery.

4. 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.

Auf der örtlichen Schießanlage inmitten 
einer traumhaften Landschaft können 
Sie an offenen Tagen Ihre Treffsicherheit 
beim Tontaubenschiessen 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.

www.gyenesdias.info.hu

10. JÓ FOGÁST! – PETRI HEIL! – MAKE A GOOD CATCH!

A halakban gazdag Balaton izgalmas
élményeket tartogat a horgászat 
szerelmeseinek. A helyi Horgász-
egyesület csónakkikötői remek lehető-
séget 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 especially 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!

11. HEGYEKEN-VÖLGYEKEN – AUF BERGEN UND IN TÄLERN – HILLS 
AND VALLEYS

Turistautak kiinduló és célpontja a 
Nagymező erdei kirándulóközpont, 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 Keszthelyi-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 
ismerkedhetünk 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 
Wanderwege, 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 umliegenden 
Täler beschert. Der von der Natur wieder eroberte stillgelegte 
Steinbruch verzaubert alle Besucher. Die vom Wind ausgehöhlte 
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 
Berzsenyi 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 Dolomites 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. 

12. A TERMÉSZET NYOMÁBAN – AUF SPUREN DER NATUR – MEET 
THE NATURE!

A Természet Háza Látogatóközpont-
ban a Keszthelyi-hegység élővilágát, 
természeti értékeit bemutató interaktív 
kiállítás bejárása során bepillantást nyer-
hetünk a hegység lakóinak világába.

Im Haus der Natur Besucherzentrum kann 
man die Vegetation und die Naturwerte 

des Keszthelyer Gebirges mit Hilfe von interaktiven Schauelementen, 
akustischen und visuellen Effekten näher kennenlernen.

The House of Nature Visitor Center welcomes all nature lovers who 
want to learn more about the vegetation and the natural values of the 
Keszthely hills! 

13. KERÁMIAHÁZ – KERAMIKHAUS – POTTERY HOUSE
A Balaton-parti népi építészet em-
lékét őrző közel 160 éves épületben 
Magyarország legjelentősebb fazekas-
hagyományokkal rendelkező régióiból 
származó kerámiatárgyakat kínálnak.

Das alte Reetdachgebäude, wo hand-
gefertigte Keramikwaren aus den wich-

tigsten Keramikregionen des Landes zu kaufen sind, ist ein typisches 
Beispiel für die 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!

14. 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 
Hirtenhaus präsentiert archäologische 

Befunde 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.

15. 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 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.

16. 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 Eggen-keller ist eine der schönsten 
Beispiele der Volksarchitektur 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.

17. PIAC – MARKT – MARKET 
A Gyenesdiási Piacon helyi és környékbeli 
árusok, őstermelők és kézművesek 
várják portékáikkal tavasztól őszig az 
érdeklődőket. Alkalmanként kisebb-
nagyobb rendezvények helyszíne.
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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Kérje a GYENESDIÁS GASTRO CARDot szállásadójától,
és élvezze a gasztronómiai élményeket kedvezményesen! 

Elérhető a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület vendégei számára.

Suchen Sie die GYENESDIÁS GASTRO CARD und genießen Sie 
kulinarische Erlebnisse ermäßigt! Erhältlich für die Gäste des 

Tourismusvereins in Gyenesdiás.

Ask for the GYENESDIÁS GASTRO CARD and enjoy the culinary
experiences with discounts. Available for the guests 

of the Tourism Association in Gyenesdiás.

Gyenesdiás Gastro Card

-10%Á la carte
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