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A

Ajka

d
Ajka Hotel

Ajka

c

-10%

8400 Ajka, Szabadság tér 8. Tel.: 88/211-393; 30/298-7451; Fax: 88/312-757
Nyitva: non-stop * e-mail: becsi@ajkanet.hu
11/23

Ajka városa a Balatontól 50 km-re északra, a Dunántúl közepén fekszik. A házban a vendég a következő szolgáltatásokat veheti igénybe: szállodai szobahasználat (11 db 2 ágyas szoba, 1 db 1 ágyas szoba és 2 lakosztály), szauna,
masszázs, fodrászat, valamint a következő üzleteket találja meg: Westernpub, casinó, pékség, non-stop élelmiszerbolt, cukrászda és még számos kisebb üzlet. Non-stop portaszolgálat. Szobaárak 9.000-12.000 forint.
Ajka is located 50 km from the Lake Balaton on the north, in the middle of Transdanubia. Our services: 12 double
rooms, 2 suites, sauna, massage, hairdresser’s, beauty salon. You can find here a restaurant, Wester Pub, Casino,
bakery, non-stop food shop, confectionery and some other little shops. Non-stop reception service. Room prices:
7 000 Ft – 12 000 Ft.
Die Stadt Ajka liegt nördlich 50 km vom Balaton entfernt, über die Donau hinaus in der Mitte. Im Haus können
die Gäste folgende Dienstleistungen in Anspruch nehmen.:Zimmerbenutzung im Hotel (12 Zweibettzimmer und
zwei Sviten), Sauna, Massage, Friseur, Kosmetik, sowie die folgenden Geschäfte. Restaurant, Western Pup, Casino, Bäckerei, Non- Stop Lebensmittelgeschäft, Konditorei und noch zahlreiche kleinere Geschäfte. Non.- Stop
Portiédienstleistung. Zimmerpreise. 7.000 – 12.000 Ft.

Motel Újélet
8400 Ajka, Újélet u. 20.; Tel.: 88/204-451, 20/9427-715; Fax: 88/210-608
Nyitva: egész évben * e-mail: mail@motel-ujelet.hu

Viktória Panzió
8400 Ajka, Dobó Katica u. 67.; Tel.: 88/311-447; Fax: 88/311-447
Nyitva: H-V.: 12-22 * web: www.viktoria-panzio.hu; e-mail: viktoriapanzio@ajkanet.hu
Bányászati múzeum Ajkán
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A

Alsóörs

d

Alsóörs

c

Família Vendéglő
8226 Alsóörs, Alkotmány u. 4.; Tel.: 87/447-409, 30/340-7404
Nyitva:H-V.: 7.30-22.00, novemberben zárva
web: www.familiavendeglo.fw.hu * e-mail: familiagurdon@t-online.hu
120

800m

800m

Magyaros házias ételekkel, különleges napi ajánlattal ,kellemes környezetben várjuk Alsóörs szívében.
Home-made Hungarian dishes, special daily offers and pleasant environment in the heart of Alsóörs.
Mit ungarischen, hausgemachten Speisen, besonderem täglichen Angebot, in einer ruhigen Umgebung
erwarten wir Sie im Herzen von Alsóörs.

Alsóörsi panoráma a szőlőhegyről
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Á

Ács - Ácsteszér

d

Ács

c

Bálint Cukrászda, Étterem
2941 Ács, Posta köz 6.; Tel.: 34/385-384
Nyitva: H: szünnap ; K-V 10-19 óráig * e-mail: balintcukraszda@gmail.com

d

Ácsteszér

c

Táncsics Mihály Emlékház
2887 Ácsteszér, Táncsics M. u. 46., Tel./Fax: 34/388-088
Nyitva: bejelentkezés alapján * e-mail: info@acsteszer.hu
Táncsics Emlékház - Ácsteszér
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B

Badacsonytomaj

d

Badacsonytomaj

c

Borbély Pince és Vendégház
8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti u. 19; Tel./Fax: 87/321-833, 30/927-1414
Nyitva: 05.01-10.01, ezen túl bejelentkezéssel
Web: www.borbelypince.hu; e-mail: info@borbelypince.hu
4/8+2

1,5 km

A Balatontól 1,5 km-re, szőlőskertek gyűrűjében, balatoni panorámával, csendes környezetbe, egész évben
várjuk kedves vendégeinket saját termelésű, kitűnő borainkkal, otthonosan berendezett, fűthető vendégházunkba. Kényelmes pihenési lehetőség családok, baráti társaságok számára. Előzetes bejelentkezéssel
csoportok részére borkóstolást is szervezünk.
We wait our nice guests all year in our comfortable, heated guest house, in silent environment, 1,5 kilometres far away from Lake Balaton. The house lies among grape-gardens, has a great panorama on Lake Balaton.
We have great wine made at place. It is a comfortable rest opportunity for families and friends. We organize
wine-tasting for groups, please check in in advance!
Unser behaglich eingerichtetes, heizbares Gasthaus befindet sich in stiller, ruhiger Umgebung 1,5 km vom
Balaton entfernt, umgeben von Weingärten. Panoramablick auf den Balaton. Im ganzen Jahr geöffnet. Wir
erwarten unsere liebe Gäste mit Weinen eigener Fechsung. Möglichkeit zur gemütlichen Erholung für Familien
und Freundesgesellschaften. Nach vorheriger Absprache organisieren wir auch Weinprobe für Gruppen.

Szüreti felvonulás Badacsonyban
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B

Badacsonytördemic

d Badacsonytördemic c
Andreas Wellness Panzió
8263 Badacsonytördemic, Debreczenyi u. 4.;
Tel.: 87/433-108; 20/991-2029
Nyitva: egész évben; web: www.badacsony-szallas.hu; e-mail: andreaspanzio@t-online.hu
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ ÉS WELLNESS PANZIÓ BADACSONYTÖRDEMICEN.
Új szolgáltatásokkal bővül az Andreas Panzió. A szép szobák és kitűnő konyha mellett most thai masszázs,
Reiki mester, Pszy sebész, aura elemzés, infra, és finn szauna, yacuzzi, szolárium szolgáltatásokkal is várjuk
vendégeinket. Alacsony bevezető árak. Kellemes környezetben biztos relaxáció. Foglalásokat korlátozott
számban tudunk fogadni.
NATURAL HEALING AND WELLNESS GUEST-HOUSE IN BADACSONYTÖRDEMIC.
The Andreas guest-house is expanded with new services. In addition to nice rooms and excellent kitchen
our guests are waited for with Thai massage, Reiki master, Pszy surgeon, aura analysis, infra and Finnish
sauna, Jacuzzi and solarium. Low introductory prices. Guaranteed relaxation in a pleasant environment.
Reservations are accepted for a limited number.
NATURHEILKUNDE UND WELLNESS GASTHAUS IN BADACSÖNYTÖRDEMIC.
Der Andreas Gasthaus ist mit neuen Dienstleistungen erweitert worden. Neben den schönen Zimmern und der
ausgezeichneten Küche erwarten wir unsere Gäste jetzt schon mit Thai Massage, Reiki Meister, Pszy Chirurg,
Aura Analyse, Infra- und Finnsauna, Yacuzzi, Solarium. Niedrige Einführungspreise. In einer angenehmen
Umgebung wird die Relaxation garantiert. Reservierungen können wir in beschränkter Anzahl akzeptieren.

Hajók a Balatonon
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B

Bajna - Bakonynána

Bajna

d

c

Maximum Lovasklub
Bajna Öregmajor (Levelezési cím: 2523 Nagysáp, Domonkos puszta 0323
Tel.: 70/316-6193, 70/272-0096
Nyitva: egész évben * web: www.oregmajor.hu * e-mail: maximum@vodafone.hu
2/6

A több száz hektáros saját terület, illetve a közvetlenül kapcsolódó erdők és legelők páratlan lovaglási és
túrázási lehetőséget nyújtanak. Ebben a szép környezetben gyermek lovastáborokat, illetve több napos
túrákat is szervezünk. A lovaglás mellett a szürkemarhák látványa, a vadászati és horgászati lehetőség, illetve
gróf Sándor Móric, az Ördöglovas uradalmának helyszíne mindenki számára élményekben gazdag időtöltést
és kikapcsolódást adhat.
A square mile of forests and grazing grounds for those would like to ride a horse or go for an excursion.
Horse camps for children or several days’ tours. You can even see Hungarian grey cattles here or go hunting,
fishing. Very worth to visit the estate of the devil horse rider, Count Sándor Móric.
Das eigene Gebiet von mehreren Hektaren, bzw. die direkt anliegende Wälder und die Weiden bieten
eine hervorragende Möglichkeit zum Reiten und Wandern. In dieser schönen Umgebung organisieren wir
Pferdelager für Kinder, bzw. mehrtagige Touren. Neben dem Reiten kann der Anblick der Steppenrinde,
die Jagd- und Angelmöglichkeit, bzw. der Ort des Gutes des Teufelritters, des Grafen Sándor Móric für
alle eine erlebnisreiche Freizeitgestaltung und Entspannung bieten.

d Bakonynána c
Kerner Vendégház
8422 Bakonynána, Kossuth u. 101., Tel.: 88/488-119; Fax: 88/488-013
E-mail: kernervendeghaz@freemail.hu * web: www.falutur.hu/bakonynana
5/10

Szürkemarhák a bajnai Öregmajorban
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Balatonalmádi, a Balaton északi partjának
közkedvelt fürdőhelye,
a keleti medence egyik festői
szépségű részén fekszik. Egyedülálló, amfiteátrumszerű fekvése különleges, mediterrán klímát biztosít a
városnak. A város számtalan strandolási és sportolási lehetőséggel, az
Almádi Nyári Fesztivál változatos
programjaival, a kempingektől a
négy csillagos szállodáig színvonalas szálláshelyekkel, és ingyenes
parkolással várja vendégeit.
Balatonalmádi is a popular spa at the northern
waterside of Lake
Balaton, located at a picturesque
site of the eastern basin. Its unique
amphitheatre-like location provides
a specific Mediterranean climate to
the town. Guests are waited for
in the town with numerous bathing and sporting facilities, varied
programs of the Almádi Summer
Festival, high quality accommodation ranging from camping to
four-star-hotels and free of charge
parking lots.

Balatonalmádi ist ein
populärer
Badeort
am nördlichen Ufer
des Balatons, er liegt auf einer
malerischen Teil des Ostbeckens.
Seine einzigartige amphitheatermäßige Lage gewährt ein spezielles
mediterranes Klima für die Stadt.
In der Stadt werden die Gäste mit
zahlreichen Freibad- und Sportmöglichkeiten, den abwechslungsvollen Programmen des Almádi
Sommerfestivals, mit niveauvoller
Unterkunft von den Campings bis
zum Viersternehotel sowie mit gebührenfreien Parkplätzen erwartet.
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LÁTNIVALÓK

PROGRAMOK

Református erődített templom
Balatonalmádi, Veszprémi u. 107.

július 19.: Almádi strandátúszás

SIGHTSEEINGS
SEHENSWÜRDIGKEITEN

Szent Ignác rk. templom
Balatonalmádi, Templom tér
Szent Imre rk. templom,
Szent Jobb-fragmentum,

PROGRAMS
PROGRAMME

július 4-5-6.:
Tánctalálkozó Balatonalmádi 2008
július 12.:
Észak-Balatoni Éremgyűjtők találkozója

Róth Miksa aranymozaik
Balatonalmádi, dr. Óvári F. u. 47.

július 18-19-20.: Tenisz - Almádi kupa
országos II. osztály-pénzdíjas verseny

Református templom
Balatonalmádi, Baross G. u. 24.

július 19-20.:
Balaton kupa fekvenyomó verseny

Örökmécses, Sóhajok hídja
Balatonalmádi, Öregpark

július 25-27.:
Almádi Napok a reneszánsz jegyében

Magyar Borok Otthona és Bormúzeum
Balatonalmádi, Thököly I. u .3.

július 30.-augusztus 3.:
Pannónia kupa, Káptalanfüredi búcsú

Vörös Homokkő Tanösvény
Balatonalmádi, Szent István Park
(indító tábla)
Óvári kilátó,
Csere-hegyi kilátó

augusztus 8.-24.:
Almádi borfesztivál 2008.
augusztus 29- szeptember 29.:
Kovácskiállítás
szeptember 5- október 6.:
Papp Iván életműkiállítás
szeptember 6.:
Balatonalmádi Orientális Hastánc Gála
szeptember 13.:
Szüret-felvonulás és Szüreti Bál
szeptember 13-14.:
Alpok Adria 5 város tornája sakkverseny
ÉRDEKLŐDNI:
Tourinform iroda
8220 Balatonalmádi, Városháza tér 4.
Tel.: 88/594-081
balatonalmadi@tourinform.hu
www.balatonalmadi.hu
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d Balatonalmádi c
Árnyas Park Ifjúsági Tábor
8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 50., Tel.: 96/525-035, 20/958-1682 Fax: 96/525-037
web: www.arnyaspark.hu * e-mail: legomix@different.hu
Balatonalmádiban, a Balaton északi partjának egyik legszebb, hegyekkel körülölelt üdülőhelyén, közel
9000 m2-en fekvő parkban, 26 két-két szobából álló faházban várja vendégeit az Árnyas Park. Néhány
perces sétával elérhetjük a városközpontot, a busz- és vasútállomást, a hajókikötőt, a városi öreg parkot és
a balatoni strandokat.
Situated in Balatonalmádi, the one of the most marvellous holiday places of the lake Balaton surrounding by
mountains, the 9000 m2 area of Árnyas Park has 26 log cabins – each with 2 rooms. Minutes to the town
centre, the bus and train station, the old park of the town and the beaches.
In Balatonalmádi, in dem einer der schönsten Ferienorten des nördlichen Ufers des Balatons, der von
Wäldern umgeben ist, in einem Park mit 9000 Quadratmeter, in Holzhäusern mit je 2 Zimmern erwartet
„Árnyas Park” seine Gäste. Mit kurzem Spaziergang kann man das Stadtzentrum, den Busbahhof, den
Bahnhof, den Hafen, den alten Stadtpark und die Strände am Balaton erreichen.

Halászkert Étterem
8220 Balatonalmádi, Martinovics u. 24., Tel.: 88/438-546; Fax: 88/438-541
Nyitva: egész évben
120 férőhelyes éttermünkben szeretettel várjuk kedves vendégeinket. Magyaros ételek, szolid árak. Specialitásaink a halételek. Termékbemutatók lebonyolítására, esküvőkre, családi rendezvényekre külön teremmel
állunk szolgálatukra. Idén 20 évesek lettünk, ebből az alkalomból minden ebédhez egy kis ajándékkal
kedveskedünk.
The restaurant, which can seat 120, serves Hungarian courses and special fishmeals in a low price. A banqueting room is available for introducing products, wedding ceremonies or family parties. On the occasion
of our 20th anniversary you are given small gifts beside your lunch.
Herzlich willkommen in unserem Restaurant für 120 Personen. Ungarische Speisen, preiswerte Preise.
Unsere Spezialitäten sind die Fischgerichte. Mit unserem separaten Raum unternehmen wir die Abwicklung
von Werbeveranstaltungen, Hochzeiten, familiären Veranstaltungen. Dieses Jahr sind wir 20 Jahre alt geworden, aus diesem Anlaß erfreuen wir unsere Gäste bei jedem Mittagessen mit einem kleinen Geschenk.
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Hercules Turista Szálló
8220 Balatonalmádi, Damjanich u. 37., Tel.: 88/430-050; 30/957-4830; Fax: 88/430-050
Nyitva: egész évben * e-mail: ergomed.kft@chello.hu
50

500m

800m

Balatonalmádiban 50 fő befogadására alkalmas turistaszállásunkon várjuk kedves vendégeinket, minden
szobában van hűtőgép és TV, teakonyha áll rendelkezésre. A Szálló udvarán bográcsozásra van lehetőség, a
Szállóval szemben lévő üzlet játékterem/bárként üzemel. Melegétkezés közelben megoldható.
Tourist house in Balatonalmádi which can sleep 50. Rooms with fridge, television and tea-kitchen. You can
cook in a cauldron on the backyard or eat out nearby. Opposite the hotel there is a gaming hall with bar.
In Balatonalmádi, in unserem Touristenheim für 50 Personen erwarten wir unsere lieben Gäste, in jedem
Zimmer stehen Kühlschrank, Fernseher, Teeküche zur Verfügung. Auf dem Hof des Gasthauses kann man
im Kessel kochen, das Geschäft dem Gasthauses gegenüber funktioniert als Spielsaal und Bar. Warme
Eßmöglichkeit kann in der Nähe gesichert werden.

Páfrány Panzió
8220 Balatonalmádi, Móra F. u. 8., Tel.: 88/432-738, 30/285-3901; Fax: 88/432-738
Nyitva: egész évben telefonos egyeztetés alapján
Web: www.balaton.hu/pafrany * e-mail: pfiszterer@freemail.hu
16

600m

700m
A város központjában, a Páfrány Panzió várja az üdülni, pihenni vágyó vendégeket az év bármely időszakában. Reggeli biztosított.

In the heart of the town, the Páfrányos Guesthouse offers guests rest any time a year. Breakfast is available
on demand.
In der Mitte der Stadt erwartet die Pension Páfrány die auf Erholung wartenden Gäste im ganzen Jahr.
Das Frühstück ist gesichert.
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Pedagógus Üdülő
8220 Balatonalmádi, Dózsa Gy. u. 13., Tel.: 88/438-518 ; 20/573-3555; Fax: 88/430-640
E-mail: pedagogusudulokht@invitel.hu
70 200 m

200 m

Balatonalmádiban 10 percre a várostól és a strandtól található a klasszikus üdülőnk, mely május 1-jétől
szeptember végéig várja üdülni vágyó kedves vendégeinket. 7 éjszaka 40.000.- forintért/félpanzió.
The classic resort is located in 10-minute walk from the centre and the beach. Open from 1st May until the
end of September. 7 nights / 40.000 HUF / half-board.
In Balatonalmádi, 10 Minuten von der Stadt entfernt befindet sich unser klassisches Ferienheim, das vom 1.
Mai bis Ende September Ihre auf Erholung wartenden Gäste erwartet. 7 Übernachtungen kosten 40.000
Ft / Halbpension.

Porció Vendéglő és Átrium Udvar
8220 Balatonalmádi, Baross u. 3., Tel.: 88/432-628, Nyitva: H-V.: 8.00-23.00
Nemzetközi konyha, 12 nyelvű étlap, halak, szárnyasok, levesek, főzelékek, tészták. Az év minden napján
nyitva 8-23-ig.
International cuisine, menu on 12 languages, fish, game bird, soups, vegetables, pasta. The restaurant is
open all days of the year from 8 till 23 o’clock.

Internationale Küche, zwölfsprachige Speisekarte, Fische, Geflügel, Suppen, Gemüsen, Mehlspeisen.
Jeden Tag im Jahr von 8 bis 23 Uhr geöffnet.

http://szallas.regioregia.hu
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Príma Vendégház - Étterem
8220 Balatonalmádi, Móra F. u. 14/a., Tel.: 88/439-005, 70/380-0812; Fax: 88/439-005
Nyitva: 05.01-09.30-ig * web: www.prima-almadi.hu * e-mail: rendes.ferenc@chello.hu
A Príma Porta Vendégház - Étterem Balatonalmádi központja mögött emelkedő dombon, nyugodt környezetben található. A szolgáltató és bevásárló helyek kényelmesen, gyalog megközelíthetők. A vendégházban
hat önálló egység található, közülük három kétágyas, a másik három pedig egy szoba plusz hálófülkés. Ez
utóbbiak mindegyike négy férőhelyes. Minden szobához tartozik egy-egy balkon, ahonnan nagyszerű kilátás
nyílik a Balatonra és a városközpontra. A szobákban zuhanyzó és WC, valamint TV és hűtőszekrény áll
kedves vendégeink rendelkezésére. Az udvaron játszóteret és zárt parkolókat alakítottunk ki. Az étteremben
bőséges reggelit, házi és magyar specialitásokat szolgálunk fel.
Located on a hill behind the centre of Balatonalmádi, the restaurant is surrounded by shops that you can
reach very easily. The guesthouse is divided into 6 rooms: 3 double rooms and 3 rooms with bedrooms
for 4 people. Each has a balcony offering a panoramic view to the lake and the town centre. The rooms
also have showers, toilets, televisions and fridges. There is a playground and a car park in the patio. The
restaurant serves rich breakfast and Hungarian specialities.
Das Restaurant befindet sich auf dem Hügel hinter dem Zentrum von Balatonalmádi, in einer ruhigen Umgebung. Die Dienstleistungen und Einkaufszentren kann man zu Fuß bequem erreichen. Im Gästehaus sind
6 selbständige Einheiten zu finden, die eine ist mit 3 Zweibettzimmern, die anderen drei sind Einzelzimmer
mit Schalfkabine. Die letzteren sind für 4 Personen. Zu jedem Zimmer gehört je ein Balkon, wo man
wunderschönes Panorama zum Balaton und zum Stadtzentrum bekommen kann. In den Zimmern stehen den
Gästen Dusche, WC, Fernseher und Kühlschrak zur Verfügung. Auf dem Hof haben wir einen Spielplatz
und geschloßene Parkplätze angelegt. Im Restaurant werden ausgiebiges Frühstück, ungaraische und Hausmacherspezialitäten serviert.

Strand a Balatonon

20

Balatonfüred a Balaton északi partján fekvő, lankás dombok által körülölelt patinás
kisváros, a Balaton legrégebbi gyógy- és üdülőhelye, a szőlő és bor nemzetközi
városa. A reformkorban indult fejlődésnek, köszönhetően kitűnő klímájának, üdítőgyógyító savanyúvíz forrásainak. Tízezrek keresik fel évente: fürdőzők, vízisportok szerelmesei,
gyógyulni vágyók, a zamatos borok és ínyenc falatok kedvelői.
A város korszerű, minden kényelemmel felszerelt szállodákkal, gyógyüdülőkkel, magánvillákkal,
kempinggel, bevásárlóközpontokkal, homokos strandokkal, sportpályákkal, ínycsiklandozó ételeket
kínáló csárdákkal, vendéglőkkel, borozókkal, a borúthoz tartozó borospincékkel várja vendégeit.
Balatonfüred is situated on the north part of Lake Balaton, encircled by gently hills.
It is a patinous town, the oldest medicinal and holiday resort of Lake Balaton, the
international town of grapes and wine. It started to develop at the reform era,
thanks to its excellent klimate and its mineral springs. Every year lot of visitors come here: bathers,
who wants to getting better, who loves delicious food, quality wine and so on. There are hotels,
medicinal resorts, private apartments, campsites, shopping centres, beaches, sports fields, inns,
restaurants, taverns, wine bottling plants in Balatonfüred.

LÁTNIVALÓK

PROGRAMOK

Art - East Galéria
Balatonfüred, Blaha L. u. 9.
Tel: 87/343-229

július 1.:
51. Balatoni Nemzetközi Vitorláshét
július 2.: Balatonfüredi Művészeti Fesztivál
és Magyar Játékszíni Napok
július 4.: Balaton-Ifjúság-Művészet Nemzetközi Művészeti Fesztivál
július 11.: Balatonfüredi Jazz Fesztivál
Július 18.: Kékszalag vitorlásverseny
Július 20.: Kalóz Felnőtt és Ifjúsági OB
Július 25.: 183. Anna-bál és kísérőrendezvényei
Július 26.: FüredFest - Presser Gábor
- Sztevanovity Dusán - Horváth Péter - A
padlás - musical
augusztus 1.: Nagyhajós Vitorláshét OB I.
augusztus 8.: FüredFest - Molnár Ferenc
- A Pál utcai fiúk - musical 2 részben
augusztus 9.: XII. Cell-Cup Nemzetközi
Kézilabda és Kulturális Fesztivál, Balatonfüredi Borhetek
szeptember 4.: Salvatore Quasimodo
Nemzetközi Költőverseny és Díjkiosztó Gála
szeptember 11.:
Füredi Süllő Horgászverseny
szeptember 18.: Szüreti Fesztivál és
Nemzetközi Néptánc Fesztivál

SIGHTSEEINGS
SEHENSWÜRDIGKEITEN

Állami Szívkórház
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
Tel: 87/584-584
Blaha Lujza Nyaralója
8230 Balatonfüred, Blaha u. 4.
Tel: 87/581-210, Fax: 87/581-219
www.hotelblaha.hu
Dőry Villa
8230 Balatonfüred, Jókai u. 28.
Tel: 87/343-643
Halász és Révész szobor
8230 Balatonfüred, Hajókikötő
Helytörténeti Gyűjtemény
8230 Balatonfüred, Arany J. u.12.
Tel: 87/340-744
Nyitva: H, SZ, P, 10.00 -18.00 óráig
Jókai Emlékmúzeum
8230 Balatonfüred, Honvéd u. 1.
Tel: 87/343-426
Nyitva: V.01.-IX. 30. között: K-V:
10.00-18.00 óráig
www.c3.hu/~vmmuzeum/jokai.html
Kossuth Lajos Forrás Kútháza
8230 Balatonfüred, Gyógy tér
Lóczy barlang
8230 Balatonfüred, Öreghegyi u. vége
Tel: 88/427-855
www.bfnpi.hu
Szt. Mihály templom romja
8230 Balatonfüred, Vázsonyi u.
Tagore sétány és emlékfapark
8230 Balatonfüred, Balaton - part

PROGRAMMES
PROGRAMMEN
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Balázs Villa
8230 Balatonfüred, Deák F. u. 1., Tel.: 87/580-060; Fax: 87/580-061
Web: www.balazsvilla.hu * e-mail: balazsvilla@freemail.hu

A Balázs Villa a Balatonparttól 500 m-re, a bevásárlócentrumtól 50 m-re, Balatonfüred szívében található.
Szépen parkosított kerttel, nyugodt környezetben, nyugágyakkal felszerelt uszodánkkal, barátságos személyzettel várjuk kedves nyaralni vágyó vendégeinket.
Located in the heart of Balatonfüred, 300 miles from the lakeshore, 50 metres (5-minute walk) from the
shopping centre, a resort with a beautifully landscaped garden, a swimming pool with deck chairs and a
friendly staff. Visit our website.
Die Balázs Villa befindet sich 500 m vom Balatonufer, 50 m von dem Einkaufszentrum, im Herzen von
Balatonfüred. Wir erwarten unsere lieben Gäste, die sich ausruhen möchten, mit schöner Parkanlage, in einer
schönen Umgebung, mit Liegstühlen ausgestatteten Schwimmbad, und mit freundlichem Personal

Borcsa Étterem
8230 Balatonfüred, Tagore sétány 3., Tel.: 87/580-070; Fax: 87/580-071
Nyitva: 04.01-től 10.31-ig 10-22 óráig
Web: www.borcsaetterem.hu * e-mail: borcsaetterem@freemail.hu

A Balatonpart legszebb sétányán a balatonfüredi Tagore sétányon található a népszerű vendéglátó komplexum a Borcsa
Étterem, amely 2000 év augusztusától teljesen megújulva várja vendégeit, a sétányról betérő hölgyeket, urakat, valamint
az Eszterházi Strandon fürdőző, napozó vendégeket. Az épületkomplexumban 150 fős igényes étterem fedett és
nyitott teraszokkal, 80 fős pizzéria, valamint a panorámás Terasz Söröző található. Az étterem kedvező árakkal, speciális
grillezett húsokkal, halakkal, vad- és szárnyasételekkel, valamint balatoni borvidék legjobb bortelmelőinek boraival várja
kedves vendégeit.
Situated on the most gorgeous promenade of the lakeshore called Tagore, the building complex renewed in 2000 is
waiting for guests after a pleasant walk or from the Esterhazy Beach. It has a restaurant which seats 150, a pizzeria
with 80 seats and the Pub Terasz with a beautiful view. The low-price restaurant offers special grilled meat, fish, game,
poultry and the best wines of the winegrowers around the lake.

Auf der schönsten Promenade des Balatonufers, auf der Tagore-Promenade befindet sich der populäre Gastkomplex,
das Restaurant Borcsa, das ab August 2000 ganz erneuert Ihre Gäste, die von der Promenade eintreffenden Damen
und Herren, sowie die am Eszterházi-Strand Sonnenbad nehmenden Gäste erwartet. Im Gebäudekomplex befindet sich
ein anspruchvolles Restaurant für 150 Personen, mit offenen und geschloßenen Terrassen, eine Pizzeria für 80 Personen,
sowie die Terasz- Bierstube mit schönem Panorama. Das Restaurant erwartet Ihre Gäste mit günstigen Preisen, speziell
gegrillten Fleischsorten, Fischen, Wild- und Geflügelgerichten, sowie mit den Weinen , die von den besten Weinbauern
des Balatons und des Weingebietes angefertigt wurden.
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Hotel Annabella
8230 Balatonfüred, Deák F. u. 25., Tel.: 87/889-431; Fax: 87/889-435
web: www.danubiushotels.com/annabella; e-mail: annabella.reservation@danubiushotels.com
388/800
200 m

A Hotel Annabella a Balaton partján található, az épületből páratlan kilátás nyílik a Tihanyi-félszigetre, a
tóra, a déli partra, valamint a várost körülvevő hegyekre. 388 teraszos, kétágyas (pótágyazható) fürdőszobás szoba áll a vendégek rendelkezésére. Az aktív pihenést szolgálja a nyitott és fedett úszómedence,
a hotel strandján található vízieszköz-kölcsönző. Éttermünk svédasztalos reggelivel és vacsorával, magyaros és nemzetközi ételspecialitásokkal várja a vendégeket. Nagy népszerűségnek örvend a szálloda kertjében
található Sörkert, ahol sramlizene szórakoztatja a csapolt sörre szomjazókat. Kedvelt találkozóhely a napos
teraszú Eszpresszó Café és az éttermi Drink Bár is. A szálloda szolgáltatásainak körét a fodrászat, manikűr,
pedikűr, szauna, szolárium és masszázs bővíti.
The Hotel Annabella can be found at the waterside of the Lake Balaton and from the building itself one
can have a unique prospect to the Tihanyi-peninsula, the lake, the southern waterside as well as to the hill
surrounding the town. The guests can use 388 double bedrooms (with extra bed if required) with terrace,
bathroom. The active recreation is supported by the open-air and the indoor swimming-pool, and at the
lido of the hotel one can rent water vehicles, as well. Guests are welcome in our restaurant with cold buffet
breakfast and dinner, typical Hungarian and international dish specialties. Very popular is the Beer Garden
in the garden of the hotel, where those thirsty for draught beer are amused by some light music. Popular
meeting places are the Espresso Café with a sunny terrace and the Drink Bar in the restaurant. The range of
the hotel’s services is expanded by a hair-dressing salon, manicure, pedicure, sauna, solarium and massage.
Das Hotel Annabella befindet sich am Ufer des Balatons und aus dem Gebäude bietet sich eine einzigartige
Aussicht auf die Halbinsel von Tihany, auf den Plattensee, das südliche Ufer sowie die die Stadt umgebenden Berge. Den Gästen stehen 388 Doppelzimmer (mit Extrabett falls nötig) mit Bad und Terrasse
zur Verfügung. Die aktive Rekreation wird durch das freie und das gedeckte Schwimmbad und die auf
dem Lido des Hotels befindliche Wasserfahrzeug-Vermietung unterstützt. Unser Restaurant erwartet die
Gäste mit Kaltbüffetfrühstück und Dinner sowie mit echt ungarischen und internationalen Speisespezialitäten. Außerordentlich populär ist der im Garten des Hotels befindliche Biergarten, wo diejenigen, die sich
nach gezapftem Bier sehnen, mit Schrammelmusik amüsiert werden. Beliebte Treffpunkte sind auch das
Espressocafé mit sonniger Terrasse und die Drinkbar im Restaurant. Der Dienstleistungskreis des Hotels wird
durch Friseursalon, Manikür, Pedikür, Sauna, Solarium und Massage erweitert.

http://szallas.regioregia.hu
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Balatonfüred

Hotel Blaha Lujza
8230 Balatonfüred, Blaha u. 4., Tel.: 87/581-210; Fax: 87/581-209
Nyitva: egész évben * Web: www.hotelblaha.hu * e-mail: hotelblaha@t-online.hu

Balatonfüred a tó északi partjának legrégebbi gyógy- és üdülővárosa. Szerencsés földrajzi és éghajlati
adottságai miatt kedvelt üdülőhely. A város számos új és hagyományos rendezvénnyel kedveskedik az idelátogatóknak /Anna-bál, Borhetek/. A három csillagos Hotel Blaha Lujza Balatonfüreden, a Balatontól 300
m-re, a reformkori Füred belvárosában található. 1999-ben került cégünk, a Pille Gastro Kft. tulajdonába a
nemzet csalogányának egykori nyaralója, a Hotel Blaha Lujza.A klasszicista stílusú épületrészből alakítottuk ki
az éttermet, a hozzácsatlakozó két emeletes épületrészben pedig a szálloda kapott otthont.

Balatonfüred is the oldest and most popular spa and holiday town of the north shore of the lake Balaton.
Several traditional and new events are held here e.g.: the Anne-ball or the Wine tasting weeks. The five-star
hotel is located in the reform aged town centre, 180 miles from the lake. The former holiday home belonged
to the famous Blaha Lujza, the nation’s nightingale. The Pille Gastro Ltd managed to buy it in 1999 and
converted the classical building into a restaurant and a hotel.
Balatonfüred ist der älteste Heil- und Kurort des nördlichern Ufers des Sees. Wegen seiner glücklichen
geografischen und klimatischen Gegebenheiten ist es ein beliebter Ferienort. Die Stadt erfreut die Gäste
mit zahlreichen neuen und traditionellen Veranstaltungen ( z. B. Anna-Ball, Weinwochen). Das Hotel***
Blaha Lujza befindet sich in Balatonfüred, 300 m vom Balaton, in der reformzeitalterlichen Innenstadt von
Füred. Im Jahre 1999 ist das Hotel Blaha Lujza, das ehemalige Ferienhaus „der Nachtigall der Nation”
in das Eigentum unserer Firma, in das der Pille Gastro GmhH übergangen. Aus dem klassizistischen Gebäudeflügel wurde das Restuarant ausgestaltet, und in dem dazu gehörenden Gebäude hat das Hotel sein
Zuhause gefunden.

Blaha Lujza villája
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Hotel Marina All Inclusive
8230 Balatonfüred, Széchenyi út 26., Tel.: 87/889-536; Fax: 87/889-535
web: www.danubiushotels.com/marina; e-mail: marina.reservation@danubiushotels.com
349/780

A Hotel Marina a település egyik legszebb helyén, közvetlenül a vízparton egy parkban helyezkedik el.
A szálloda május elejétől szeptember végéig all inclusive ellátással várja a pihenni vágyókat. Vendégeink
kényelmét 349 kényelmesen felszerelt szoba, fedett uszoda, szauna, masszázs, fodrászüzlet, kozmetika és
ajándékbolt szolgálja. A szálloda Lidó szárnya elsősorban a gyermekes családok számára kínál minden igényt
kielégítő szálláslehetőséget. Tágas, balkonos apartmanjaival 4 fő részére nyújt kényelmes elhelyezést, egyágyas szobái pedig az üzletemberek részére kínálnak szálláslehetőséget.
Hotel Marina is located at a beautiful place of the settlement directly at waterside in a park. The hotel
is waiting for those wishing to have a rest from the beginning of May until the end of September with all
inclusive board. Convenience for our guests is ensured by 349 rooms furnished with every comfort, an
indoor swimming pool, sauna, massage, hairdressing salon, beauty parlour and souvenir shop. The Lidó
wing of the hotel provides accommodation satisfying any needs first of all for families with children. The
spacious apartments with balcony offer comfortable accommodation for 4 persons, and the single bedrooms
are suitable for businessmen.
Das Hotel Marina steht auf einer der schönsten Stelle der Siedlung, unmittelbar am Ufer in einem Park.
Das Hotel erwartet die Gäste, die sich zu erholen wünschen, ab Anfang Mai bis zum Ende September
mit all inclusive Versorgung. Der Komfort für unsere Gäste wird durch 349 bequem ausgerüstete Zimmer,
gedecktes Schwimmbad, Sauna, Massage, Friseursalon, Kosmetiksalon und Souvenirladen sichergestellt. Der
Lidó-Wing des Hotels bietet eine jeden Anspruch zufrieden stellende Unterkunftsmöglichkeit vor allem für
Familien mit Kindern. Die geräumigen Appartements mit Balkon sind zur bequemen Unterbringung von 4
Personen geeignet, und die Einzelzimmer dienen Unterkunft für Geschäftsleute.

A füredi Anna-bálon...
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Balatonfüred

Kosztolányi Apartmanház
8230 Balatonfüred, Kosztolányi u. 6-8., Tel.: 87/343-282; Fax: 87/340-889
Nyitva: áprilistól október 25-ig * E-mail: kosztolanyi@t-online.hu
500m

Szolgáltatások a szálláshelyen: 24 órás portaszolgálat, autókölcsönzés, saját kert, saját parkoló, sporteszköz-kölcsönzés, TV a szobában.
Available services: non-stop reception, hire a car or sport equipments, own garden, own parking place and
television in the rooms.
Dienstleistungen im Unterkunftraum: Non-stop Pförtnerdienst, Automieten, eigener Garten, eigener Parkplatz, Verleihung von Sportausrüstungen, Fernseher im Zimmer.

LILIPUT Városnéző Kisvonat
8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 23., Tel.: 87/341-423
Nyitva: húsvéttól - szüretig * e-mail: liliputkisvonat@freemail.hu
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Balatonfüred - Balatonfűzfő

Rózsa Panzió és Rózsa Villa
8230 Balatonfüred, Déryné u. 11. és Vaszary u. 16.,
Tel.: 87/340-835, 87/483-176, 30/957-2105; Fax: 87/340-835;
Nyitva: egész évben * web: www.balaton.hu/rozsapanzio; e-mail: rozsavilla@yahoo.com
Töltsön kellemes napokat szálláshelyeinken: a Rózsa Panzió Üdülőházban vagy a Rózsa Villában. Korosztálytól függetlenül várjuk egész éven át nyitvatartó, Balatonfüred központjában lévő fürdőszobás, zuhanyzós,
TV-s szobákkal és egy apartmannal, zárt parkolóval, reggelizési, bográcsozási és grillezési lehetőséggel.
The Guestouse ‘Rózsa’ and the villa ‘Rózsa’ are waiting for the old and the young as well all year round.
Located in the heart of Balatonfüred, they offer you rooms with bathroom, shower, television and an
apartment. Guarded car park, breakfast, cauldron and grill facilities.
Verbringen Sie angenehme Tage in unseren Ferienheimen: in Rózsa Pansió Üdülőház oder in Rózsa Villa.
Unabhängig von der Altersgruppe erwarten wir Sie im ganzen Jahr im Zentrum von Balatonfüred, die Zimmer sind mit Badezimmer, Dusche, Fernseher ausgestattet, wir verfügen auch über ein Appartement, einen
geschlossen Parkplatz, wir bieten die Möglichkeit zum Frühstück, Grillen und zum Kochen im Kessel.

d Balatonfűzfő c
Balatoni Bob Szabadidőpark
8175 Balatonfűzfő, Uszoda u. 2., Tel.: 88/586-170
Web: www.balatonibob.hu
Részletek/Detailes/Details: 2. oldal/ page 2./ 2 seite

Susogó Étterem
8175 Balatonfűzfő, József A. u. 11., Tel.: 88/450-760
Nyitva: H-V.: 11.00-23.00 * Web: www.nikeetterem.hu * e-mail: frici11@vnet.hu
160
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Balatonkenese - Balatonudvari

d Balatonkenese c
Romantic Camping
8174 Balatonkenese, Gesztenye fasor 1., Tel.: 88/482-360, 30/411-7175
Nyitva: 05.05-09.10 * e-mail: romanticcamping@gmail.com
300

7/14

300

2 km

Balatonkenesén a 71-es út 13. km-nél táblák alapján találja meg a nagyon szép füves, fás, romantikus
kempinget 250 m-re a Balatontól. Grill és bográcsozás, fürdési, mosási, főzési lehetőségek. Bungallók,
lakókocsik olcsón bérelhetőek. Üdülési csekk elfogadó hely.
This romantic camping is situated in a marvellous green area in Balatonkenese. You can find it 0,15 miles
from the lake Balaton following the signs from the route 71 at the 13th.km. Bungalows, motor homes can
be hired. Cooking, having a shower, washing are also possible. Ideal place for grill parties or making meals
in cauldron. Holiday vouchers are accepted.
In Balatonkenese, auf der Landstraße 71, am 13. Kilometer, mit Hilfe von Schildern finden Sie den sehr
schönen, grasigen, von Bäumen umgebenen, romantischen Campingplatz 250 m vom Balaton. Es gibt
Möglichkeiten zum Grillen, zum Kochen im Kessel, zum Baden, Waschen, Kochen. Bungalow, Wohnwagen
sind billig zu mieten. Voucher können wir annehmen.

d Balatonudvari c
Royal Balaton Golf&Yacht Club
8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16., Tel.: 87/549-200; Fax: 87/449-024
Web: www.balatongolf.hu

http://szallas.regioregia.hu
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Bábolna és környéke természeti adottságai
nagymértékben kedveztek az ember megtelepedéséhez.
A legrégebbi írás 1268-ból származik, de ez
feltételezhetően nem a település megalakulásának
éve. A pusztabirtok a Babunai család tulajdona volt.
Az 1400-as években az ország külkereskedelmi állatforgalmának zömét a nagy állathajtó úton, Bábolnán
keresztül terelték a külhoni vásárokra. A XVIII. század
első felének fejlődése a mai napig látható: ekkor épült
a Római katolikus templom, a Kastély és a Kaszinó
(1758). Csekonics József javaslatára, 1789. február
11-én a mezőhegyesi méneshez rendelik a bábolnai
birtokot, majd 1806. október 18-tól önálló ménessé
vált. 1960-ban Burgert Róbert veszi át a Gazdaság
irányítását. Az egykori tiszti kaszinó épületét a Bábolna
Rt. helyreállíttatta, reprezentatív éttermet, kávéházat
és különtermeket rendezett be. Itt kapott helyet a
ménesbirtok történetét bemutató múzeum is. Az egyik
teremben a két évszázados hagyományokra visszatekintő
arab lótenyésztés történetével ismerkedhetünk meg. A
2003. július 1-jén városi rangot kapott településnek
új vonzerőt adhat az idegenforgalom fejlesztése, a
37, illetve 52 oC-os gyógyvíz hasznosítása, az erre
épülő termálfürdő kialakítása. Az önkormányzat további
elképzelése között szerepel egy hideg vizes strand
megépítése is.
Bábolna and the region of it have advantageous natural
conditions to settle down. The oldest writing sprang
from 1268, but probably it is not the year of the
foundation. The property was in the hand of the
Babuna family. In the 1400’s most of the foreign trade
animal turnover of the country were shepherded through
Bábolna to foreign markets. The development of the
first part of the XVIIIth century can be seen still: the
Roman Catholic Church, the Castle, the Casino were
built that time. By the proposal of Sándor Csekonics,
on 11th Februar in 1789, the Bábolna property was
attached to the stud from Mezőhegyes, then on 18th
October in 1806 it became an independent stud. In
1960 Robert Burgert became the leader of the Farm.
The old building of the ex-casino has been renovated
by Bábolna Joint Stock
Company, it
furnished a
representa-

tive restaurant, café and special
rooms. There is also a museum, which
shows the history of the stud farm. In one room we can
get acquainted with the Arabian horse breeding, which
has the traditions of two centuries. The settlement has
got the rank of a town since 01.07.2003.. The
development of the tourism, the usage of the curative
water ( 37, and 52 oC), and the thermal bad give
new attraction to the town. The construction of a cold
water beach is among the plans of the Town Council.
Die Naturbeschaffenheiten der Stadt Bábolna und ihrer
Umgebung waren sehr günstig auf die Ansiedelung
der Menschen. Die ersten schriftlichen Überreste von
Bábolna stammen aus dem Jahr 1268. Die Siedlung
wurde aber wahrscheinlich nicht in diesem Jahr gegründet. Das Pußtagut war im Besitz der Babunai Familie.
Im Rahmen des Tierverkehrs des Landes wurden in den
1400-er Jahren die meisten Tiere auf der Landstraße
durch Bábolna auf den ausländischen Märkten getrieben. Die Zeichen der in der ersten Hälfte des XVIIIen
Jahrhunderts realisierten Entwicklung sind auch heute
sichtbar: die römisch-katholische Kirche, der Schloss
und der Casino (1758) wurden zu dieser Zeit gebaut.
Auf Antrag von József Csekonics wurde das Landgut
von Bábolna am 11. Februar 1789. dem Gestüt von
Mezőhegyes zugewisen. Seit 18. Oktober 1806. ist
das Gestüt von Bábolna ein selbständiges Gestüt. Im
Jahr 1960 übernahm Róbert Burgert die Leitung der
Wirtschaft. Das Gebäude des Offiziercasinos wurde
von der Bábolna AG. renoviert. Das Gebäude ist mit
einem repräsentativem Restaurant, mit Kaffeehaus und
mit Sondersälen asugestattet. Das Museum, in dem die
Geschichte des Gestüts zur Schau gestellt wird, wurde
auch in diesem Gebäude eingerichtet. In einem Saal
können wir die Geschichte der Araberpferdezucht mit
200-jähriger Tradition kennenlernen. Die Anziehungskraft der seit 1. Juli 2003. als Stadt funktionierenden
Siedlung kann durch die Entwicklung des Fremdenverkehrs, die Nutzbarmachung der Heilwässer von 37
oC bzw. 52 oC sowie durch den Bau eines
Thermalbades verstärkt
werden.
Die Selbstverwaltung
plant auch den Bau
eines Kaltwasserbades.

LÁTNIVALÓK
SIGHTSEEINGS

SEHENSWÜRDIGKEITEN
Lovasmúzeum
Mészáros út, a Kaszinó épületében, Tel.:
34/569-111/553
Nyitva tartás: egész héten 9 00 - 17 00-ig.
Kocsimúzeum, Vadászmúzeum, Lovarda
A ménesudvarban találhatók, csak szervezetten
látogathatók!
Tel: 34/569-111
Kastély
Jelenleg a Bábolna Rt. és a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft. központja.
Hősi kapu
Falán emléktáblák az 1848-49-es szabadságharc, ill. az I. és a II. világháború bábolnai
áldozatainak emlékére.
“A leghűségesebb bajtársnak” c. lószobor
A Római katolikus templom mellett áll.
Csekonics József mellszobor
1789-1802.: Csekonics József ezredes a
bábolnai birtok első ménes-parancsnoka.
Fadlallah El Hedad M. mellszobor
1899-1913.: Fadlallah El Hedad Mihály
ezredes a bábolnai birtok 14. ménes-parancsnoka.

PROGRAMOK
PROGRAMMES
PROGRAMMEN

augusztus 3.: II. Villanyfényes fociparty
augusztus 20.: Augusztusi ünnepi napok
augusztus 30.: A csipke ünnepe Bábolnán
szeptember 10.:
Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok
szeptember 12.: X. Kukorica Fesztivál
szeptember 15.: Kukorica futás 2008.
október 10.:
A muzsika hangjai - Bábolnai gálaest
október 19.: I. Kapocs Kupa
október 23.:
Az 1956-os forradalom és szabadságharc,
Köztársaság kikiáltásának napja
október 28.:
Modern Tánccsoprtok Magyar Kupája 2008
október 30.: Nemzetközi Táncverseny
november 13.: 70 éven felüliek vacsorája
november 17.: Ismerkedjünk a Futsallal!

Pettko-Szandtner Tibor mellszobor
1932-1942.: Pettko Szandtner Tibor
ezredes a bábolnai birtok 18. ménes-parancsnoka.

november 21.:
A város legidősebb lakóinak köszöntése

Híres lovak emlékhelye
Megtekinthető az Arborétumban

december 2.:
Bábolnai Téli Teremlabdarúgó Kupa

Magyarország legöregebb akácfája
Az 1710-ben ültetett fa a ménesudvarban
található.

december 6.: Utazó Mikulás

november 21.: Katalin Bál

december 12.: Városunk Karácsonya
december 20.: Karácsonyi hangverseny
december 30.: Szilveszteri Kupa

B

Bábolna
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Bábolna

c

Gustaiolo Étterem
2943 Bábolna, Kereskedő-udvar, Tel.: 34/369-771, 30/499-6365; Fax: 34/369-771
Nyitva: H-Szo.:11.00-22.00, V.: szünnap
Web: www.gustaiolo.hu * e-mail: info@gustaiolo.hu
60

Török Vendégház
2943 Bábolna, Csikótelepi u. 19. Tel./Fax: 34/369-317, 20/375-2257
5 km

Várom kedves vendégeimet, egész éven át rendelkezésre állok 3 db 2 ágyas és 2 db 1 ágyas szobával. A
ház a híres arab ménessel szemben van Bábolnán. A hely a legszebb és legnyugodtabb része Bábolnának.
I wait my nice guests everytime in the year with 3 double bedroom and 2 triple bedrooms. The house is situated
opposite of the famous Arabian stud in Bábolna. This place is the most beautiful and peaceful part of Bábolna.
Ich erwarte meine Gäste, im ganzen Jahr mit 3 Doppel- und 2 Einbettzimmer. Das Haus ist im Bábolna gegenüber dem berühmtem arabischem Gestüt. Dieser Platz ist der Schönster und der Ruhigster von Bábolna.

http://szallas.regioregia.hu
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Bicske - Cece

d

Bicske

c

Báder Fogadó
2060 Bicske, Szent L. u. 43., Tel.: 22/350-727
Nyitva: H-V.: 8.00-22.00
Web: www.baderfogado.hu * e-mail: baderfogado@externet.hu
300

30/60
10 km

Szálloda-parkunk előnyösen feszik az M1 Autópálya közvetlen közelében, 20 perce Budapesttől, de
a természet kellős közepén! Ebben a vad romantikus környezetben Bicske közelében szeretnénk az Ön
tartózkodását egy élménnyé varázsolni. Ha nyugalmat és kikapcsolódást keres természetes környezetben,
akkor nálunk a helye! Mi ajánlunk - Ön választ! Természetes magyar specialitások, borpince borkóstolóval,
házi disznóölés, hal és vad ételek.

Our hotel establischment is situated very convenient directly at the highway M1, 20 minutes away from
Budapest, but still on countryside. In this wild romantic neighbourhood of Bicske, we want to make your
stay with us a special experience. If you are looking for rest and relaxation in a natural environment, Hotel
Bader is the right place for you. We have a lot to offer: Hungarian specialities, Hungarian wines and a visit
in a wine-cellar with an original wine-tasting, traditional slaughtery, fish ang deer special foods.
Unser Hotel-Park liegt verkehrsgünstig in der direkten Nähe der Autobahn M1, 20 Minuten von Budapest
entfernt, aber doch in der Mitte der Natur! In dieser wilden, romantischen Umgebung in der Nähe von Bicske möchten wir Ihren Aufenthalt in ein Erlebnis verzaubern.Wenn Sie nach Ruhe und Entspannung in einer
natürlichen Umgebung suchen, dann sind Sie bei uns an dem richtigen Ort! Wir empfehlen – Sie wählen!
Ungarische Spezialitäten, Weinkeller mit Weinprobe, Schweineschlachten, Fisch- und Wildspeisen.

Kaiser Sörbár
2060 Bicske, Kossuth tér 3., Tel.: 22/350-715
Nyitva: H-V.: 9.00-22.00 * e-mail: szeplakiarpad@externet.hu

Randevú Cukrászda és Eszpresszó
2060 Bicske, Kossuth u. 8., Tel./Fax: 22/350-158
Nyitva: K-V.: 9.00-18.00 * e-mail: bicskecukraszda@freemail.hu

d

Cece

c

Paradicsom Csárda
7013 Cece, 61-es főút Dunaföldvár felé, Tel.: 20/950-6772
Nyitva: H-V.: 10.00-23.00 * e-mail: inotai.peter@freemail.hu

33

Cs

Csákberény - Csesznek - Csopak

d

Csákberény
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Rácz Pince
8073 Csákberény, Orond Szőlőhegy, Tel.: 22/424-124
Nyitva: bejelentkezés alapján

d

Csesznek

c

Dévényi Vendégház
8419 Csesznek, Sarok köz 1., Tel.: 88/436-067; 30/216-2429
Nyitva: egész évben; web: www.devenyivendeghaz.hu; e-mail: devenyivendeghaz@invitel.hu

d

Csopak

c

Dobó Vendéglő
8229 Csopak, Kossuth u. 103., Tel.: 87/446-425, 70/312-2139, Fax: 87/446-425
Nyitva: hóban - napsütésben - esőben: 12.00-22.00
E-mail: dobovendeglo@gmail.com
165

500

550 m

Anyák és nagymamák főztjét, s azok jó emlékű ízeit szeretnénk mindenkinek kínálni, jó borokkal és régi
vendéglői hangulattal. Kis és nagy társaságok összejövetelének bonyolításában is jártasak vagyunk, akár helyben, akár háznál, vagy másutt. Legyenek vendégeink és váljék egészségükre!
The old-fashioned restaurant offers you the tastes of Hungarian mothers’ and grandmothers’ cooking with
excellent wines. They also accept organising smaller and bigger get-togethers – in the place or in the chosen
one. Visit them and enjoy.
Die Speisen der Mütter und Großmütter und deren Geschmäcker mit guten Erinnerungen möchten wir allen
Gästen bieten, mit guten Weinen und mit einer Stimmung einer alten Gaststätte. Wir haben Erfahrung in
Abwicklung von kleineren und größeren Gesellschaften, sowohl vor Ort als auch außerhalb des Hauses.
Seien Sie unsere Gäste und zum Wohl!
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Csopak

Forrás Hotel**
8229 Csopak, Forrás u. 5.; Tel/Fax: 87/456-339; 20/342-6258
Nyitva: 04.01-11.01.; web: www.hotelforras.t-online.hu; e-mail: henye.anett@hotelforras.t-online.hu
50 m

A Hotel Forrás kedvező lehetőséget kínál nyaralásukhoz, csoportosan vagy egyénileg. Az épület körül zárt
füves terület helyezkedik el, parkolóval, szalonnasütő helyekkel, teniszpályával. Éttermünkben házias ízekre
talál. Felújított, fürdőszobás szobákkal várjuk jelentkezésüket.
Hotel Forrás offers favourable opportunity for your summer holidays, either in groups or individually. The
building is surrounded by a closed grassland with a parking-lot, bacon-frying spots, tennis court. Our restaurant offers Hungarian dishes. Guests are waited in renovated rooms with bathroom.
Das Hotel Forrás bietet Ihnen günstige Möglichkeit zur Erholung, sowohl individuell als auch in Gruppen. Das Gebäude
ist mit einem geschlossenen begrasten Gebiet mit Parkplatz, Speckröststellen, Tennisplatz umgeben. In unserem Restaurant
können Sie echt ungarische Speisen genießen. Wir erwarten Ihre Reservierung für renovierte Zimmer mit Badezimmer.

Kerekedi Csárda
8229 Csopak, 71-es főút mellett; Tel.: 87/705-842, 30/994-1921
Nyitva: egész évben; e-mail: toth.sandor19@chello.hu
Web: www.csopak.hu/kerekedicsarda, www.balatonkapuja.hu/gasztro
180
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Malom Csárda
8229 Csopak, Veszprémi u. 3., 73-as út mellett; Tel./Fax: 87/446-063, Nyitva: egész évben
1500 m
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Bogi Pince és Vendégház
8074 Csókakő, Kossuth L. u. 64.; Tel./Fax: 22/422-033, 30/260-9251
Nyitva: egész évben * Web: www.gribedli.hu/bogipince * e-mail: bogi.pince.csokako@t-online.hu

Erika Vendégház
8074 Csókakő, Kossuth u. 40.; Tel.: 22/422-162; 20/218-3537
Nyitva: egész évben
2/3

Sandokán Étterem és Panzió
8074 Csókakő, 81 főút, 20. km; Tel./Fax: 22/422-259, 70/369-8509
Nyitva: H-V.:7.00-23.00 * Web: www.sandokanpanzio.hu * e-mail: geri7979@freemail.hu
9/22

A csókakői vár
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2510 Dorog, Bécsi út 1/a.; Tel.: 33/513-100, Fax: 33/513-101
Web: www.dunagaz.hu; e-mail: dunagaz@dunagaz.hu
15/40

A Hotelben 15 db 2-3 ágyas szoba található, amely 40 fő kényelmes elhelyezésére kínál lehetőséget. Az
udvaron zárt parkoló áll vendégeink rendelkezésére. Valamennyi szobához zuhanyfülkével ellátott fürdőszoba
tartozik. Szobáink TV-vel, klímával, telefonnal vannak ellátva. Rendezvények szervezésére 2 db 40-60
fő befogadására alkalmas konferanciaterem, 1 db 15-20 fős oktatóterem áll rendelkezésre. Teljes körű
büfészolgáltatással várjuk vendégeinket.
In the Hotel 15 rooms with 2 and 3 beds are available, offering a comfortable accommodation for 40
persons. In the yard there is a closed parking lot for our guests. Each room has a bathroom equipped with
a shower cabin. Our rooms have been furnished with TV, air-conditioning, telephone. For the organization
of arrangements 2 conference-rooms for 40 to 60 persons and 1 training room for 15 to 20 persons are
available. Our guests are welcome with full buffet service.
Das Hotel hat 15 Doppel- und Dreibettzimmer, die eine bequeme Unterkunft für 40 Personen anbieten. Im
Hof steht unseren Gästen eine geschlossene Parkstelle zur Verfügung. Jedem Zimmer gehört ein mit Duschkabine versehene Badezimmer. Unsere Zimmer sind mit TV, Klimaeinrichtung und Telefon ausgerüstet. Für
die Organisierung von Veranstaltungen stehen 2 Konferenzräume für 40-60 Personen und ein Trainingssaal
für 15-20 Personen zur Verfügung. Unsere Gäste sind mit einem vollständigen Buffetservice erwartet.

Fekete Sas Gyorsétkezde
2510 Dorog, Esztergomi út 11.; Tel.: 33/331-537
Nyitva: H-P.:10.00-17.00; Szo.: 10.00-14.00
Web: www.fekete-sas.hu; e-mail: info@fekete-sas.hu

http://szallas.regioregia.hu
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Dorog - Dudar

Póni Fogadó és Szabadidőpark
2510 Dorog, Dorog határában a 10-es úttól 300 m-re, az új csolnoki út mentén;
Tel.: 33/331-438, 30/459-5282, 20/565-0780
Nyitva: H-Cs; V: 11-22; P-Szo: 11-23
Web: www.horvathkert.hu; e-mail: horvathkert@horvathkert.hu
4/11

100+100
5 km

Csodálatos zöldövezetben, a pilisi hegyek között, másfél hektáros buja zöldkertben várjuk Önt, családját
és barátait! Szombaton és vasárnap svédasztal - korlátlan ételfogyasztás, ingyenes pónilovaglás, kocsikázás,
argentin grillbár, kemence, kilátó. Hétköznap étlapunkról a legnépszerűbb magyar ételek közül választhat!
Céges bulik, családi összejövetelek 100 főig magas színvonalon, reális áron. Rendezzen házibulit különtermünkben! A sütit, a tortát, az italt Ön hozhatja, a többit feltűnően kedvező áron mi biztosítjuk Önöknek!
Gorgeous green belt in the mountains of Pilis. On Saturday and Sunday: buffet -you can eat as much as you
want, free pony ride, joyride, Argentine grill bar, outside oven and lookout tower. On the weekdays the most
popular Hungarian meals are served. Family and company meetings up to 100 people on a reasonable price.
Private room is available for parties where you can have your own drinks and cakes – they organise the rest!
In einer wunderbaren Grünanlage, zwischen den Bergen von Pilis, in einem pflanzenreichen Garten von 1,5
Hektar erwarten wir Sie und Ihre Freunde!Am Samstag und am Sonntag kaltes Büfett – unbegrenzter Konsum! Kostenloses Ponyreiten, Herumfahren, argentinische Grillbar, Ofen, Aussichtsturm. An den Werktagen können Sie auf der Speisekarte aus den populärsten ungarischen Speisen wählen! Betriebsfeste, familiäre
Zusamennkünfte bis 100 Personen zu realem Preis. Veranstalten Sie eine Party in unserem separaten Raum!
Sie können Kuchen, Torte, Getränke mitbringen, die anderen sichern wir Ihnen zu auffällig günstiem Preis!
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Nagy Tibor Vendégháza

c

-10%

8416 Dudar, Szív u. 30.; Tel.: 88/487-288; 30/260-3180
Nyitva: egész évben; web: www.nagytibor.gportal.hu; e-mail: holdfenyclub@vitmail.hu
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Dunaalmás
a
Duna
partján,
Komárom és Esztergom
között félúton fekszik. Az őskori,
római-, honfoglalás- és törökkori
emlékek bizonyítják, hogy a terület
ősidők óta lakott. Kellemes, enyhe,
páradús éghajlata, a tiszta levegő,
a Gerecséről letekintve elénk táruló
felséges panoráma ma is vonzza a
turistákat.
Csokonai Vitéz Mihály múzsájának,
Vajda Juliannának emlékszobája és
sírja, a neszmélyi borvidék kiváló nedűi,
a Lovarda szolgáltatásai, a község
gyógyvize, kitűnő szálláshelyei, a Duna
által nyújtott hajózási (személyhajó
kikötő, sétahajókázás) és horgászati
lehetőség és a rendszeres, színes
rendezvények biztosítják az idelátogatók
szórakozását, művelődését.
Legyen Ön is a vendégünk
Dunaalmáson!
Dunaalmás lies at the bank
of the Danube, between
Komárom and Esztergom
midway. The prehistoric, Roman,
in the settlement and Turkish time
formated fossils certify, that the area
is inhabited from time immemorial. The
great, steam-rich weather, the clean air,
the excellent panorama seeing about
Gerecse mountain attract the tourists
nowadays as well.
Vajda Júlia’s (Muse of the

poet: Csokonai Vitéz Mihály) memory
room and grave, the excellent nectars
from the Neszmélyi Wine Country,
the services of the riding-school, the
shipping facility offered by the river
Danube and the permanent, colourful
programmes ensure the entertainment
and education of the visitors.
We wait you in Dunaalmás!
Dunaalmas liegt auf dem
halbem Wege zwischen
Komarom und Esztergom
am Donauufer. Die Funde aus der
Urwelt und der Zeit der Römer,
Landnahme und Türken beweisen, dass
das Gebiet seit uralten Zeiten bewohnt
ist. Das angenehme, milde, dunstige
Klima, die saubere Luft, das herrliche
Panorama von Gerecse ab locken auch
heute die Touristen. Das Gedenkzimmer
und das Grab von Julianna Vajda,
der Muse vom Dichter Mihaly
Csokonai Vitez, die ausgezeichneten
Tränke des Weinbaugebiets von
Neszmely, die Leistungen der
Reitschule, die Schiffsmöglichkeit auf
der Donau und die regelmässigen,
abwechslungsreichen Veranstaltungen
sichern die Unterhaltung, die Bildung
der Besucher. Seien Sie auch unser
Gast in Dunaalmas!

LÁTNIVALÓK / SIGHTSEEINGS / SEHENSWÜRDIGKEITEN
Honfoglaló őseink emlékműve
A homokbánya területén X. századi magyar temető, s egy valószínűleg korábbi (népvándorlás kori)
földvár tekinthető meg.
A török kori és a nagy malom
A község jelentős ipartörténeti emléke a két malom.
Az almási csata emlékműve
Az 1849. augusztus 3-án lezajlott almási csata részhadművelete volt a szabadságharc utolsó
győztes csatájának.
Katolikus templom
A község főutcája fölé magasodó dombon áll a település barokk stílusban épült katolikus temploma.
Református templom
Az eklektikus stílusban épült templom a község ékessége, szépen gondozott kertjében található a
zsitvatoroki béke és a II.világháború áldozatainak emlékköve.
Csokonai-park és a költő szobra
A Csokonai Művelődési Ház szomszédságában kapott helyet Csokonai szobra (Szabados Béla
alkotása) és a körülötte kialakított park.
Petri György sírja
Petri György (1943-2000), Kossuth-díjas költő végakarataként a dunaalmási temetőben lelt
örök nyugalomra. Harmadik felesége, Nagy Mária Maya mellé temették.
A zsitvatoroki béke emlékműve
A szájhagyomány és sok régi forrás úgy tudja, hogy a mai református templom helyén lévő bencés kolostor romjai között írták alá 1606. november 11-én Bocskai közvetítésével Rudolf német-római császár, magyar király és a törökök közötti (a 15 éves háborút lezáró) békekötést.
A római kőhordó út és vízáteresz
A Római Birodalom kőhordó útja. Ezen szállították a követ a hatalmas határvár és város, Brigetio
építéséhez i.u. I-IV. században.
A kőbánya
Mintegy 2 évezredes a kőbányászat Dunaalmáson, nemcsak az édesvízi mészkőrétegsor tanulmányozható itt őslénytani leletekkel együtt, hanem különleges növényvilága is.
Csokonai - Lilla Emlékszoba
A Csokonai Művelődési Ház 1933-ban Lilla lebontott lakóháza helyén épült, itt kapott helyet az emlékszoba.
Nyitva tartás: könyvtári órák alatt: kedd, csütörtök 16-18 óráig. Idegenvezetés: előzetes bejelentkezéssel.
Lilla sírja
Vajda Julianna (Csokonai Lillája) 1798-ban költözött Dunaalmásra. 1855-ben (78 éves korában) itt halt meg, kérésére vele temették Csokonai búcsúlevelét és a Lilla dalok c. verses kötetet.
Lilla sírja (melyhez irányító táblák vezetnek) az irodalomkedvelők zarándokhelye.
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2545 Dunaalmás, Lilla u. 51. Tel./Fax: 34/450-227, 30/361-8025
Nyitva: egész évben; web: www.vadviragpanzio-etterem.hu; e-mail: vadviragpanzio@freemail.hu

A múlt század közepén épült, igényesen panzióvá alakított épületben várjuk azokat, akik szeretik a csendet
és nyugalmat. A 24 személyes, finom ízléssel berendezett étterem muskátlis ablakaiból páratlan kilátás nyílik
a Dunára és a környező présházakra, szőlőkre. A sportszeretők örömére teniszpálya, lovarda található községünkben, 15 km-re golfpálya és 75 km-re nyári bobpálya is várja kedves vendégeinket.
This building, built in the middle of the last century and convered into a pension of high standard , waits for
those, who like peace and quiet. From the windows, decorated with geranium you have an unique vista of the Danube and neighbour grape plantations. To the satisfaction of the sportlovers, tennis field and arena can be found in
our village, 15 kilometres far away there is a golfcourse, 75 kilometres far away there is bobsleigh facility.
Wir erwarten in das vergangene Jahrhundert gebaute, aber neulich anspruchsvoll umgebaute Pension alle,
die stille und ruhe lieben. Von den, mit Pelargonie gepflanzten Fenstern der mit Vornehmen Geschmackssinn
eingerichteter Restaurant öffnet eine ohnegleichen Ansicht an der Donau und an die Kelterhäuser der Umgebung. Für den Sport Liebenden findet Mann in unseren Gemeinde, Tennisplatz und einen Reithof, außerdem 15 km weiter eine Golfanlage und im weiteren 75 weit einen Sommer Bobbahn.

d Dunaszentmiklós c
Rózsa Panzió
2897 Dunaszentmiklós, Új u. 4.; Tel./Fax: 34/491-923, 20/560-7390
Nyitva: egész évben; web: www.rozsapanzio.hu; e-mail: rozsapanzio@t-online.hu
4/11

Dunaszentmiklós télen
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A honfoglaló magyarok a X. század elején telepedtek meg a térségben.
A későbbi korból származó ásatások tárták fel a Dunaújváros elődjének
tekinthető, már az Árpád-korban is létező, máig fennálló Pentelét, amely
egy középkori görög szentről, Szt. Pantaleonról kapta a nevét.
Az MDP 1949 végén döntést hozott egy új, gigantikus vaskohászati kombinát és a
hozzá kapcsolódó lakótelep felépítéséről. Az első ötéves terv legjelentősebb beruházásaként kezdődött tehát az új város - akkori nevén Sztálinváros – építése, melynek neve
– 1961-től – Dunaújváros. A Sztálin vasműből Dunai Vasmű, majd Dunaferr Rt. lett,
a vállalatcsoport ma is az ország egyik legjelentősebb ipari komplexuma.

Hungarian conquerors settled here at the beginning of the 10th century.
The excavations origanite from later ages opened up Pentele which is consider the ancestor of Dunaújváros and is was an existing place at Árpád
age, too. It was named after by a Greek saint, St. Pantaleon. At the end of 1949
MDF made a decision about building a new huge iron smelting combine and a housing
estate. As the most important investment of the first 5-years plan started to build the
new town, has called Dunaújváros since 1961 (in those days called Sztálinváros).
From the Sztálin Ironworks become Dunai Ironworks and later Dunaferr Plc.. Nowadays the company is one of the most important industrial komplex of the country.
Anfang des X. Jahrhunderts siedelten die ungarischen Landnehmer
in dieser Gegend an. Die aus der späteren Zeit stammenden Ausgrabungen in Dunaújváros bestätigen, dass die noch heute bestehende Pantaeleon Kirche, die ihren Namen von einem griechischen Heiligen aus
dem Mittelalter, sein Name war der Heilige Pantaleon, bekam, schon in der
Árpádenzeit vorhanden war. Das MDP traf Ende 1949 die Entscheidung, ein
neues,
gigantisches Eisengusskombinat und ein dazugehörendes Wohnviertel
aufzubauen.Die
im ersten Fünfjahresplan bedeutendste Investierung
fing also mit dem
Aufbau der Stadt – damaliger Name Sztálinváros- an,
deren Name – seit
1961 – Dunaújváros ist. Aus dem Sztalin Eisenwerk
wurde
Donau
Eisenwerk und später Dunaferr AG. Diese Unternehmensgruppe
ist
heute einer der bedeutendesten Industriekomplexe des
Landes.
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Múzeumok:
- Intercisa Múzeum
2400 Dunaújváros, Városháza tér 4.
További részletek: 56. oldal
- Római-kori Katonai Fürdő
2400 Dunaújváros, Öreghegyi u. Tel./Fax: 25/411-315 Tel.: 25/408-970
04.18-10.15-ig: K-V.: 10.00-18.00
e-mail: intercisamuz@freemail.hu
- Római-kori Kőtár és Romkert
2400 Dunaújváros, Római körút
04.18-05.25-ig és 09.05-10.15-ig: K-P.: páros hét: 10.00-14.00, páratlan hét és
Szo-V.: 14.00-18.00; 06.27-09.03-ig: K-V.: 14.00-18.00
Építészet:
- A város legrégebben készült épületei a modernizmus hagyományait ápolják, az ötvenes évek
második felének lakóházai és középületei az akkor “kötelező” szocreál stílusban épültek. Ezek
a részek az országban egyedül álló módon, mintegy szabadtéri múzeumként mutatják be a
korszakra jellemző építészeti irányzat törekvéseit.
- Egy már letűnt világ szimbólumaként érdekes látnivalót kínálnak a Gyártörténeti skanzenben (a
Dunaferr főbejáratától nyugatra, a kiserdőben) kiállított egykori gépmatuzsálemek.

Ybl díjas épületek:
- Szent Panteleon Kórház - Farkasdy Zoltán, 1963
- Barátság u. 2. szám alatti garzonház-klub-ABC áruház - Finta József, 1965
- Fabó Éva Fedett Uszoda - Péchy Imre, 1978
- Ybl díjas építészek munkái:
- Szrogh György - Dózsa György Filmszínház
- Ekler Dezső - Tojásház
- Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, Zilahy István 1951-52
- Budapest Bank székháza, Rombauer Gábor
- Dunaferr Villamosipari Szakközépiskola
Szobrok:
- A Duna parton mintegy hatvan szobor, amelyek az 1974 óta kisebb-nagyobb rendszerességgel szervezett Nemzetközi Acélszobrász Alkotótelep és Szimpózium zsűrizett alkotásai.
- Somogyi József Martinász szobra a város egy korábbi címerében is feltűnt.
- Palotás József: Az 1948/49-es szabadságharc emlékműve
- Barabás Tibor: Ady Lédával
- Vadász Bence, Veres Kálmán, Lehoczky János: Széchenyi Istvánt és Kossuth Lajost ábrázoló
szoborkompozíció.
- Domanovszky Endre: Munkás-Paraszt szövetség
- Iván Szilárd, Matteoni Eszter: Allegória (mozaik)
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Dunaferr Hotel, Office Hotel
2400 Dunaújváros, Építők útja 2.; Tel.: 25/500-479 Fax: 25/412-030
Nyitva: egész évben; e-mail: office.hotel@chello.hu
40/80

A Dunaferr Hotel a központban található, közel a sportlétesítményekhez, uszodához, kulturális intézményekhez, több étterem, szórakozóhely szomszédságában.
The Dunaferr Hotel can be found in the centre near the sporting facilities, swimming-pool, cultural establishments, in the neighbourhood of several restaurants and places of entertainment.
Das Dunaferr Hotel befindet sich im Zentrum, in der Nähe zu den Sportanlagen, zum Schwimmbad und zu
den Kulturinstituten, in der Nachbarschaft zahlreicher Restaurants und Vergnügungsstellen.

Hostel Kerpely
2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 33.; Tel.: 25/551-237, 25/551-155, Fax: 25/410-434
Nyitva: non-stop; web: www.hostelkerpely.duf.hu; e-mail: hostelkerpely@mail.duf.hu
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Dunaújváros

Lille venn Étterem
2400 Dunaújváros, Derkovits u. 8.; Tel./Fax: 25/405-516
Nyitva: H-V.: 11.00-23.00; e-mail: csicsosayem@yahoo.com

Az új dunaújvárosi híd
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Esztergom Magyarország egyik legnagyobb történelmi
múlttal rendelkező városa. Fényes királyi személyek, jeles
események, gazdag paloták, templomok képét kegyetlen csaták öldöklése, tatár és török hordák garázdálkodása - pusztulás,
majd újjáépítés váltakozó képei követik. A város történetében az
egész ország történelme sűrűsödik. A honfoglalástól kialakuló település
nagyobb jelentőségre akkor emelkedik, amikor a 960-as évektől kezdve Géza (a
későbbi fejedelem) Esztergomot választja lakóhelyéül. Itt a Várhegyen, a római castrum
területén kiépített palotájában születik 969-975 táján fia, Vajk, akit 1000-ben I.
(Szent) Istvánként itt koronáztak királlyá. E szép fekvésű és műemlékekben oly gazdag
város, a magyar történelem viharos századainak tanúja ma elsősorban a múlt szépségei
iránt fogékony s a művészetet kedvelő turisták látogatásának célpontja. Ám úgy tűnik,
visszanyer valamit az ország politikai életében betöltött szerepéből és megújulhatnak
régi épületei, gazdag hagyományai is.

Esztergom is one of the oldest historical towns in Hungary. The town is famous for
its famous kings, momentons, rich palaces, churches, cruel battles and so on. All the
Hungarian history thickens in the history of this town. The city has become more
important when Géza (later princesshas lived here since the 1960s. Here in Várhegy
was born his son, Vajk. In 1000 crowned him king: (St.) Stephen I. This town has
lot of monuments. It is ideal place for ones who interested in arts. It seems that in the
near future will renewed its old buildings and traditions.

Esztergom (Gran) ist eine der ungarischen Städte, die zu den Städten mit der
größten historischen Vergangenheit zählt. Berühmte Personen aus dem Königshaus,
bedeutende Geschehnisse, reiche Schlösser, Kirchen mit Bildern von unbarmherzigen Schlachten, das Unwesen Treiben der Türken und Tatáren – Untergang, und
danach die Bilder des Wiederaufbaus. In der Geschichte der Stadt spiegelt sich die
Geschichte des Landes wieder. Die Bedeutung nach der, nach der Landeinnahme
entstehenden Siedlung erhöhte sich, als 960 Géza (der spätere Fürst) Esztergom als
seinen Wohnort wählte. Hier, auf dem Burgberg wurde in dem römischen Castrumgebiet im ausgebauten Schloss im Zeitraum 969-975 sein Sohn Vajk geboren, der im
Jahre 1000 als István I. (Stephan der Erste) zum König gekrönt wurde. In dieser an
Kunstgegenständen reichen Stadt und Zeuge der stürmischen ungarischen Geschichte,
ist heute in erster Linie das Ziel vieler, sich für die Schönheit der Vergangenheit und
Kunst interessierenden Touristen. So scheint die Stadt auch wieder etwas aus dem
politischen Leben zurückzugewinnen und die alten Gebäude werden erneuert, sowie
die reichen Traditionen weitergelebt.
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Bazilika
2500 Esztergom Szent István tér 2.
Telefon: (33) 411-895
www.bazilika-esztergom.hu
Főszékesegyházi kincstár
Tel.: (33) 402-354, Fax.: (33) 402-353
Vármúzeum
2500 Esztergom, Szent István tér. 1.
Telefon : (33) 415-986
Balassa Bálint Múzeum
2500 Esztergom, Mindszenty tér 5.
Telefon : (33) 412 185, (33) 412 584
Keresztény Múzeum
2500 Esztergom, Mindszenty tér 2.
Telefon: (33) 413-880
Babits Emlékház
2500 Esztergom, Babits Mihály u. 15. (Előhegy)
Telefon : (33) 312-185
Szent István király lovas szobra
(Medgyessy Ferenc szobrászművész alkotása)
A Bazilika oszlopcsarnokától északra található a Várhegyen.
Vitéz János érsek (1465-1472) szobra
(Szentirmai Zoltán alkotása)
A Várhegy oldalában, a Tanítóképző Főiskola előtt áll.
Balassa Bálint szobra
(Dózsa Farkas András műve)
A Várhegy városközpont felöli lábánál található.
Liszt Ferenc szobra
(Marosits István munkája)
A Pázmány Péter utca elején áll.
Prímási Palota
2500 Esztergom, Mindszenty tér 2.
Tel.: (33) 311-288
Sobieski emlékmű
(Körmendy Frim Jenő és Nagy János alkotása)
A Prímás Palota mögött a Dunaparton áll a törökverő Sobieski János lengyel király emlékműve.
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Balogh Józsefné Vendégháza
2500 Esztergom, Táti u. 9/a. Tel.: 33/313-741, 20/252-1224
Nyitva: egész évben
5/10

Cathedralis Tours

i

2500 Esztergom, Bajcsy-Zs. u. 26.; Tel.: 33/520-260; 30/216-9249 Fax: 33/520-261
Nyitva: H-P: 9:00-16:00; Szo.: 9:00-12:00; e-mail: cathedralisegom@vnet.hu

Fekete Sas Gyorsétkezde
2500 Esztergom, Bajcsy-Zs. u. 21.; Tel.: 33/414-341
Nyitva: H-P.:10.00-17.00, Szo.: 10.00-14.00;
Web: www.fekete-sas.hu; e-mail: info@fekete-sas.hu
A belvárosban a Bazilikától öt percre, a Művészek terén gyorsétkezdénk házias ízekkel, kerthelyiséggel várja
kedves vendégeit. Levesek, főzelékek, egytálételek, frissensültek, saláták, desszertek, szolid áron, elvitelre is.
Sodexho, Accor és Cheque Dejeuner utalványokat elfogadunk.
Our restaurant waits the guests in the city centre, on the Square of Artists, within five minute walk far away
from the Basilica. We offer house-proud-flavoured meals, have a garden, too. There are soups, vegetables,
one-course meals, dishes from the pan, salads, desserts on the menu. We have reasonable prices, and
takeaway meals. We accept Sodexho, Accor, Cheque Dejeuner vouchers, too.
Der Schnellimbiss erwartet Ihre lieben Gäste in der Innenstadt 5 Minuten von der Basilika, an dem Platz der
Künstler, mit Häuslichen speisen. Suppen, Eintopfgerichte, frisch gebratener Fleischgerichte, Salate, und Desserts, alle für solide Preise. Wir nehmen auch Gutscheine von Sodexho, Accor und Cheque Dejeuner an.
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Gran Camping, Panzió és Ifjúsági Szállás

-10%
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2501 Esztergom, Nagy Duna sétány, Pf: 280
Tel.: 33/402-513, 30/948-9563 Fax: 33/411-953
Nyitva: 04.20-09.30.; web: www.grancamping-fortanex.hu; e-mail: fortanex@t-online.hu
34/180

Kiránduljon a történelmi Esztergomba és szálljon meg a dunaparti GRAN CAMPING - ben! Campingezés,
légkondícionált appartementek, faházak és ifjúsági szállás (4-8 ágyas) 160 - fős kapacitással. Mindez 10
percre a városközponttól, 500 m-re az új élményfürdőtől. Saját uszoda, játszótér, focipálya étterem, stb.
Make an excursion to the historical Esztergom, and get an accomodation by the bank of river Danube, at
GRAN CAMPING SITE! Camping, air-conditioned apartmans, wood-houses and youth hostel ( 4-8 bed )
to a capacity of 160 people. It is 10 minutes away from the downtown, and 500 metres away from the new
experience swimming pools. Own swimming pool, playground, football field, restaurant and so on.
Machen sie einen Ausflug nach der Histotischer Esztergom und Übernachten Sie im an dem Donauufer liegenden GRAN-CAMPING. Camping, klimatisierter Apartments, Holzhütten und der Jugendherberge mit
4-8 Bettzimmern bis 160 Personen. All das ist 10 Minuten von dem Stadtzentrum und 500 m weit von
dem neuen Erlebnisbad. Wir haben eigene Schwimmbecken, Spielplatz, Fußballplatz, Restaurant, usw.

Hotel Grante, Caffe Grante Étterem
2509 Esztergom-Kertváros, Dorogi u. 5-7.,
Tel.: 33/512-465 ; 30/969-1742 Fax: 33/435-265
Nyitva: egész évben * web: www.grante.hu/hotel * e-mail: hotel@grante.hu

Az esztergomi Bazilika
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Kőrösy László Kollégium Esztergom
2500 Esztergom, Szent István tér 6.; Tel./Fax: 33/400-005; Nyitva: tanszünetben, ill.
hétvégente; web: www.korosi-koll.sulinet.hu; e-mail: kolesz@korosi-koll.sulinet.hu
44/132

Kollégiumunk az esztergomi Bazilika közvetlen közelében van, az Élményfürdőtől 10 percre. Osztálykirándulások, gólya- és nyári táborok, egyéni és családi üdülések, valamint egyéb rendezvények részére. Szobáink
egyenként 3 ágyasak. Szintenként közös fürdőszobával, közösségi helyiségekben kábeltévével rendelkezünk.
Parkolási lehetőség: zárt udvarban. 120 fős éttermünk színvonalas konyhával várja csoportosan (50 fő felett) érkező vendégeinket. A környéken remek túrázási lehetőségek vannak. Mindenkit sok szeretettel várunk.
Bővebb információkért keresse fel honlapunkat!

Our college can be found in the immediate vicinity of the Cathedral of Esztergom, 10 minutes away from
the Aqua Park. For school excursions, summer camps, individual and family holidays as well as other arrangements. Our rooms are furnished with 3 beds each. We have a common bathroom at each floor, and cable
TV in the public premises. Parking lot: in a closed yard. Our restaurant for 120 persons is waiting for guests
arriving in groups (over 50 persons) with a high quality kitchen. In the surroundings you can find superb
touring possibilities. Everybody is welcome. For more information, please visit our website.
Unser Studentenwohnheim befindet sich in der unmittelbaren Nähe der Basilika von Esztergom, 10 Minuten
von dem Vergnügungsbad entfernt. Für Schulausflüge, Sommercamps, individuelle und Familienerholungen,
sowie für sonstige Veranstaltungen. Unsere Zimmer sind je mit 3 Betten ausgestattet. Wir verfügen pro
Stockwerk über ein gemeinsames Badezimmer und Kabelfernsehen in den Gemeinschaftsräumen. Parkplätze:
in einem geschlossenen Hof. Unser Restaurant für 120 Personen erwartet die in Gruppen (über 50 Personen) eintreffenden Gäste mit einer niveauvollen Küche. In der Umgebung gibt es großartige Möglichkeiten
zur Wanderung. Jedermann ist herzlich willkommen. Für weitere Informationen sollen Sie unser Homepage
besuchen.

Márta Panzió
2500 Esztergom, Bocskoroskúti u. 1.; Tel./Fax: 33/311-983
Nyitva: szobafoglalás nyáron: 14.00-20.00 télen: 15.00-19.00
web: www.martapanzio.fw.hu; e-mail: martapanzio@t-online.hu
26/56

800m

2 km

Márton Vendégház
2500 Esztergom, Mikszáth K. u. 24.; Tel.: 33/315-485; 20/411-0086
Nyitva: egész évben

http://szallas.regioregia.hu
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Mélytányér Kisvendéglő, Söröző
2500 Esztergom, Pázmány P. u. 1.; Tel.: 33/412-534;
Nyitva: H-V.: 12.00-21.30; web: www.melytanyer.hu; e-mail: melytanyer@t-online.hu
500 m

60

A város egyik legszebb utcájában külső és belső terasszal, családias hangulattal, barátságos kiszolgálással várja
vendégeit a Mélytányér Kisvendéglő Söröző! A városközponttól 5-10 percre, a Bazilika alatt a Keresztény
Múzeum utcájában. Magyaros ízek, csapolt sör, zamatos pálinkák, kitűnő borok!
Located in the most beautiful street in the town (Keresztény Street near the cathedral, 5-minute walk from
the town centre), this pleasant pub offers the real Hungarian taste of draught beers, full-bodied wines and
excellent spirits.
In einer der schöntsten Straßen der Stadt, mit Außen- und Innenterasse, mit familiärer Stimmung, freundlicher Bedienung erwartet die Bierstube der Gaststätte „Mélytányér” die Gäste. Die Gaststätte ist 5-10
Minuten von dem Stadtzentrum entfernt, sie befindet sich unter der Basilika, in der Straße des christlichen
Museums. Ungarische Geschmäcke, feine Schnäpse, ausgezeichnete Weine!

Róza Hotel
2500 Esztergom, Táti u. 28.; Tel.: 33/630-005, 30/203-37-34; Fax: 33/630-005
Nyitva: egész évben; web: www.rozahotel.hu; e-mail: rozahotel@gmail.com
30/80

80

500m

700m

Mindszenty József sírja a Bazilikában
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Sasi Panzió I-II.
2500 Esztergom, Vécsey út 1.(I.) és Kiss J. u. 50. (II.);
Tel.: 33/630-115; 30/52-54-523
Nyitva: egész évben; web: www.sasipanzio.gportal.hu; e-mail: saska.janos@freemail.hu
továbbiak a II-es panzióban:

Panziónk az Esztergomi Bazilikától 200 m-re, az Élményfürdőtől 5 percre található. Az apartmanok egyenként 4, 5, és 6 személyesek, felszerelt amerikai konyhával, fürdőszobával, kábeltévével rendelkeznek,
parkolási lehetőség zárt udvarban. Alsó részében 80 m2-es cukrászda található. A Sasi panzió II. a belvárostól 5 percre található, amelyben 2-3-4 ágyas, fürdőszobás szobával, zárt parkolóval várjuk kedves
vendégeinket. Üdülési csekket elfogadunk. Mindenkit sok szeretettel várunk. Az élmény fürdőbe egész
évben akciós jegyeket biztosítunk.
You can find the resort 1,2 miles from the Basilica of Esztergom and 5-minute walk from the pleasure resort.
The apartments for 4, 5 or 6 people have an American style kitchen, a bathroom, cable television and
parking place in a patio. You can even have a nice cake in the patisserie downstairs of the building. The Sasi
Guesthouse II., 5-minute walk from the city centre, offers 2, 3 and 4-bed rooms, bathrooms and a car park.
Holiday vouchers are accepted and discount tickets to the swimming resort are available all year round.
Unsere Pension befindet sich 200 m von der Basilika, 5 Minuten von dem Erlebnsibad. Die Apartments
sind für 4, 5 und 6 Personen, mit amerikanischer Küche, Badezimmer ausgestattet, verfügen über Kabelfernseher, es gibt Parkmöglichkeit auf dem geschloßenen Hof. In unterem Bereich befindet sich eine Konditorei
mit 80 Quadratmeter. Die Pension Sasi II. befindet sich 5 Minuten von der Innenstadt, die Zimmer mit
Dusche sind für 2, 3 und 4 Personen, wir erwarten unsere lieben Gäste mit geschlossenem Parkplatz.
Voucher können wir annehmen. Bei uns sind alle Gäste herzlich willkommen. Ins Erlebnisbad können wir das
ganze Jahr Eintrittskarten zu ermäßigtem Preis sichern.

Tropical Café és Étterem
2500 Esztergom, Simor J. u. 46.; Tel.: 33/630-115, 30/525-4523 Fax: 33/311-475
Nyitva: non stop * web: www.tropicalpizza.hu * e-mail: valekkerkft@invitel.hu
100

A város központjában, a buszvégállomáson, jó parkolási lehetőséggel, dohányzó és nem dohányzó
helyiségekkel, nyáron grill terasszal, ételkülönlegességekkel, koktélokkal, kávékülönlegességekkel, non-stop
várjuk kedves vendégeinket rendezvényekkel 100 főig.
In the heart of the town at the end of the bus route, the Tropical offers good parking facilities, smoking
and non-smoking rooms, grill terrace in the summer, food and coffee specialities and cocktails. Up to 100
guests.
Im Zentrum der Stadt, an der Busendstation, mit guter Parkmöglichkeit, mit Raucher- und
Nichtraucherabteilungen, im Sommer mit Grillterasse, Spezialitäten Coctails und Kaffeespezialitäten nonstop
erwarten wir unsere lieben Gäste mit unseren Veranstaltungen bis 100 Personen.
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Buzál - Mórocza Pincészet
2091 Etyek, Váli u. hrsz. 2004.; Tel.: 20/961-8038, 20/957-9653
Nyitva: egész évben * e-mail: buzal.beata@fibermail.hu
4/3

A természet és a város határán, könnyen megközelíthető helyen, kényelmes, hangulatos környezetben
szeretettel várjuk kedves vendégeinket borpincészetünkben. Tágas szobáink szaunával egészültek ki.
Our guests are welcome at the border of nature and the town at an easily accessible place in a comfortable
and friendly environment in our wine cellar. Our spacious rooms have been completed with sauna.
An der Grenze der Natur und der Stadt sind unsere Gäste an einer leicht zugänglichen Stelle, in einer
bequemen und stimmungsvollen Umgebung in unserer Weinkellerei willkommen. Unsere geräumigen Zimmer
sind mit Sauna erweitert worden.

Kácsor Fogadó
2091 Etyek, Alcsúti u. 12.; Tel.: 22/353-641, Fax: 22/223-528
Nyitva: H-V.: 12.00-22.00 * e-mail: kacsor_fogado@citromail.hu
50

21/50

Szobáink fürdővel és toalettel vannak felszerelve mind a 2 és 4 ágyas szobák. Csoportok számára:
Borkostolás, Grillezés, Disznóvágás(télen), Tekebajnokság szervezése.
Rooms with bathroom and toilet for 2 and 4 people. For groups: wine tasting, grill, pigsticking (in winter)
and bowling competition.
Sowohl die 2-Bettzimmer als auch die 4-Bettzimmer sind mit Bad und Toalett ausgerüstet. Für Gruppen:
Weinprobe, Grillen, Schweineschlachten (im Winter), Kegelspiel.

http://szallas.regioregia.hu
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Noll Tanya
8086 Felcsút, Noll Tanya, Tel.: 22/701-115, 20/217-3728
Nyitva: egész évben * web: www.noll.hu * e-mail: zoltan@noll.hu
14/60

Szeretettel várjuk a kikapcsolódni vágyókat tanyánkon, melyet nagyszüleink alapítottak 1920-ban, a fővárostól 40 km-re, Fejér megye északkeleti részén a Vértes hegység lábánál, a Váli völgyben. 15 hektárnyi
területen /erdő,rét,nádas,tó/ gondtalanul töltheti szabadságát. Nyugalmat biztosít azoknak, akik a hétköznapok gondjai, fáradalmai elöl a természet csendjére vágynak.
A farm built by the owners’ grandparents in 1920 is waiting for those who would like to relax. Located
in the valley of Vál, at the foot of the mountain Vértes, 25 miles from Budapest. You can enjoy your holiday in a 150,000 m2 area while wandering in the forest, the reedy, the meadow and around the pond
free from care.
Wir erwarten unsere lieben Gäste auf unserem Gehöft, wo Sie sich ausruhen und entspannen können. Es
wurde von unseren Großeltern, im Jahre 1920 gegründet, 40 km von der Hauptstadt entfernt, im nordöstlichen Teil des Komitats Fejér, am Fuße des Gebirges Vértes, im Tal „Vál”. Auf dem Gebiet von 15
Hektar (Wald, Wiese, Röhricht, See) können Sie Ihren Urlaub ohne Sorgen verbringen.
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Udvarház Étterem
8227 Felsőörs, Fő u. 22., Tel.: 87/477-521, 30/640-7146 Fax: 87/577-003
Nyitva: nyáron: Sze-H.: 11.00-22.00 télen: Sze-H.: 12-00-20.00, Szünnap: kedd
Web: www.udvarhaz.hu * e-mail: udvarhaz@udvarhaz.hu
A váli erdőben...
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Vértes Vendéglő és Fogadó
8082 Gánt, Hegyalja u. 59.; Tel/Fax: 22/354-013; 20/919-2813
Nyitva: H-V.: 6.00-22.00; e-mail: vertesvendeglo@freeweb.hu
150

Vendéglőnk 1915 óta családi vállalkozás a Vértesi Naturpark szívében. Fogadónkban 16 vendéget tudunk
elszállásolni. 150 főt befogadó éttermünkben házias ízekkel és vadétel-különlegességekkel várjuk a kedves
vendégeket.
Our inn has been a family business since 1915 in the heart of Vértesi Naturpark for 16 person. We are
waiting for our guests in our 150-seat restaurant with home like meals and game specialities.
Unsere Gaststätte ist seit 1915 ein Familienunternehmen im Herzen des Naturparks Vértes. In unserer
Herberge können wir 16 Gäste unterbringen. In unserem Restaurant für 150 Personen erwarten wir unsere
lieben Gäste mit heimatlichen Genüssen und Wildspezialitäten.

Látogatás a Vitány-várban

55

A
Velencei-tó
déli
partján
elhelyezkedő
kedvelt turisztikai célpont,
gyógyés
üdülőhely.
Az év minden évszakában sokszínű
szórakozási,
kikapcsolódási
lehetőségeket kínál fesztiváljaival, kulturális
és sport programjaival egyaránt.
Közvetlenül a tóparton szállodák,
kempingek, kitűnő éttermek várják az
ide érkezőket.
A város legfőbb vonzerejét gyógyhatású termálvize adja. Fejér megye
legjelentősebb gyógyfürdője Agárdon
található, melynek vize elsősorban
mozgásszervi
és
nőgyógyászati
betegségek kezelésére igen jótékony
hatással van.
Gárdonyi Géza híres regényíró emlékháza Agárdon található, relikviái
a Gárdonyi Galériában tekinthetők
meg, érdekes képzőművészeti alkotások
mellett.
An dem Südufer der
Velence See liegende
beliebte
touristische
Zielpunkt, Heil und Ferienort. Bietet in
jeder Jahreszeit bunte Vergnügung und
Abspannungsmöglichkeiten mit Ihren
Festivals, kulturellen und Sportveranstaltungen. Am Ufer der See erwarten
Hotels, Campings und ausgezeichneter
Restaurants warten
auf die

Besucher. Den größten Anziehungskraft für die Stadt ist, der heilwirkenden
Quellwasser. In ganzen Bezirk ist der
Agarder die bedeutendstem Heilbad,
dessen Wasser zuallererst auf Bewegungskrankheiten wirkungsvoll ist.
Das Gedenkhaus, von dem berühmter
Schriftsteller Géza Gárdonyi ist, auch
im Agárd, in der Gárdonyi Galerie,
neben interessante Kunststücke, kann
mann auch alte Reliquien von ihm
besichtigen.
The beloved target of
tourism, holiday resort on
the southern side of Lake
Velence. It offers all year varied opportunities to entertain with its festivals and
its culture and sport programmes, too.
Direct on the shore of the lake, hotels,
camping sites and excellent restaurants
wait the visitors.
The biggest attraction of the city is the
healthy thermal water. The most significant thermal bath of Fejér county can
be found in Agárd. The water first of
all has a beneficent effect on handling
locomotor disorders.
The house of the famous novel
writer, Géza Gárdonyi can be found in
Agárd, his antiques and other exciting
works of fine arts can be visited in the
Gárdonyi Galery.

LÁTNIVALÓK / SIGHTSEEINGS / SEHENSWÜRDIGKEITEN
Agárdi Termál- és Gyógyfürdő
2484 Agárd, Határ út
Nyitva: H-Szo.: 08.00-22.00 óráig, V.: 08.00-19.00 óráig
Tel.: 22/579-230, E-mail: agvart@t-online.hu
Dinnyési Fertő Természetvédelmi Terület
Csak előzetes bejelentkezéssel, szakvezetéssel látogatható.
Tel.: 30/663-4630
Gárdonyi Géza szülőháza jelenleg nem látogatható, emléktárgyai a Gárdony Galériában
tekinthetők meg.
Gárdony Galéria
2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 44.
Telefon/Fax: 22/355-013
Nyitva: H-P.: 10.00-17.00 óráig, Szo.-V.: 13.00-17.00 óráig
Napsugár strand
2484 Agárd, Chernel u. 1.
Tel.: 22/370-026
Parkstrand-Camping
2484 Agárd, Chernel u. 52.
Tel.: 22/370-308
Popstrand-Agárd
2484 Agárd, Chernel u. 1.
Tel.: 22/579-999
Egész nyáron színvonalas könnyűzenei rendezvények várják a fiatalokat, és idősebbeket.
Sport Beach Gárdony
2483 Gárdony, Harcsa u. 2.
Tel.: 22/355-044
Egész nyáron színvonalas könnyűzenei rendezvények, sport programok várják a fiatalokat, és
idősebbeket.
Református templom - Gárdony
2484 Gárdony, Bóné K. u. 10.
Az 1784-ben épített református templom híres műemléki épület. Itt keresztelték meg az
Agárdon született nagy magyar írót, Gárdonyi Gézát.
Szent Anna római katolikus templom - Szent Anna kápolna
Az agárdpusztai katolikus templom 1814-ben épült, alkotója Hesz János Mihály.
További információ:
Tourinform-Gárdony
Tel: 22/570-078
E-mail: gardony@tourinform.hu
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Nádas Étterem és Disco
2484 Gárdony-Agárd, Balatoni u. 60.; Tel./Fax: 22/370-006
Nyitva: étterem: egész évben 12.00-22.00, disco: 05.01-08.31-ig 22.00-05.00
web: www.nadasetterem.hu; e-mail: nadas@t-online.hu
Az agárdi Nádas Étterem a Velencei-tó legnagyobb étterme. Hal- és vadspecialitásokkal várja kedves vendégeit az Agárdi Gyógyfürdőtől 1 percre. Befogadó képességünk: Vadászterem: 120 fő; Terasz: 120 fő;
Nagyterem:250 fő; Disco:1500 fő.Vállalati rendezvények és esküvők lebonyolítását vállaljuk.
Restaurant Nádas in Agárd is the biggest restaurant of Lake Velence. It waits the guests with fish and game
specialities, one minute far away from the thermal bath of Agárd. Our capacity: Hunting room: 120 people, Terrace: 120 people, Big room: 250 people, Disco: 1500 people. We undertake the organization
of business programmes, and wedding ceremonies.
Der „Nádas” Restaurant im Agárd ist das größte Restaurant an der Velence See. Wir erwarten unserer
lieben Gäste mit Fisch und Wild Spezialitäten, nur eine Minute von der Agarder Heilbad entfernt. Der
Fassungsvermögen : Jägersaal: 120 Personen, Terrasse: 120 Personen, der Großsaal: 250 Personen, der
Disco 1500 Personen. Wir übernehmen auch Abwicklungen von Hochzeiten und Firmenfeierlichkeiten.

Romantika Vendégházak és Meseház”
“

-20%

2484 Gárdony-Agárd, Árpád fejedelem útja 76/a.;
Tel.: 22/271-085; 30/323-5035; 70/219-7269, Fax: 22/271-085
Nyitva: vendégházak: egész évben, vendéglő: 05.01-09.30.: H-P.: 17-22 Szo-V.: 12-22
Web: www.romantikavendeghazak.hu
9/20

A “Meseház”-zal egy udvaron várják Önt a Romantika Vendégházak, több önálló apartmannal. A családias
hangulatú házakhoz kerthelyiség, grillező, bográcsozóhely, játszótér, hintaágy, parkoló tartozik. Magyaros
jellegű éttermünkben reggelit, vagy félpanziós ellátást is kínálunk. Üdülési csekket elfogadunk.
The Guesthouse ‘Romantika’ and on the same yard with the ‘Meseház’ offer you staying in one of the single
apartments. In this family atmosphere you can find a beer garden, a cauldron place, a playground, a rocking
bed and a car park as well. The restaurant serves typical Hungarian meals, breakfast and half-board available.
Holiday vouchers accepted.
Auf einem gemeinsamen Hof mit dem „Märchenhaus” erwarten die Gästehäuser „Romantika” mit mehreen
selsbtsändigen Appartements Ihre lieben Gäste. Zu den gemütlichen Häusern gehören Gartenlokale, Grillplatz, Platz zum Kochen im Kessel, Spielplatz, Schaukelbett, Parkplatz. In unserem ungarischen Restaurant
bieten wir Ihnen Frühstück oder eine Halbpension-Verpflegung. Voucher nehmen wir an.
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Hegymagas - Szent György-hegy
Badacsonyi borvidék

c

Horváth Pince
8265 Hegymagas, Szent György-hegy 1115 hrsz.,
Tel.: 87/709-796, 30/226-8412 Fax: 87/709-796
Nyitva: egész évben * web: www.horvathpince.hu; e-mail: h_arpi@t-online.hu
Szeretettel várjuk borkedvelő vendégeinket a Szent György-hegy déli oldalán működő pincénkbe, ahol megkóstolhatják zamatos fehér, rozé, és vörösborainkat. Vásárolhatnak palackos vagy folyó kiszerelésben, és a
teraszon üldögélve a balatoni panorámában gyönyörködve élvezhetik boraink illatát, ízeit.Csoportok részére
ajánljuk borkóstoló programjainkat borkorcsolyával, kérésre hidegtállal vagy egytálétellel.
We wait our wine-lover guests in our cellar on the southern side of Szent-György Mountain, where you can
taste the aromatic white, rozé and red wines. You can buy wine in bottles and you can fill your own bottle,
too, and sitting on the terrace you can enjoy the sight of Lake Balaton and the flavor and the taste of our
wine. We can recommend the wine-tasting programmes for groups with cold buffet or one-course dish.
Wir warten alle Weinfreunden in unserem Keller auf der südlichen Seite des Szent György Berges. Im Keller
können Sie unsere aromatischen Weißweine, Roseweine und Rotweine schmecken. Flaschenweine und ausgeschenkte Weine sind auch erhältlich. Sie können den Duft und Geschmack unserer Weine auf der Terrasse
sitzend genießen und das Panorama des Balatons bewundern. Weinprobeprogramme mit Weinbeißer für
Gruppen. Auf Wunsch servieren wir auch kalte Platten oder Eintopfgerichte.

Szent György Pince
8265 Hegymagas, Szent György-hegy 12.,
Tel.: 87/710-885, 30/333-4444 Fax: 87/710-884
6/16

A Szent-György-hegy déli oldalán, festői környezetben, csodálatos balatoni panorámával, házias ételekkel,
saját termelésű kitűnő borokkal várjuk kedves vendégeinket. Csoportok, cégek részére programok szervezése
egész évben: hajókirándulás, néptánc program, bortúrák helyben és a Dunántúl tanúhegyein.
We are waiting for our visitors home like meals, quality wine. It can be found the south part of Szent-György
Hill in a picturesque sight, with beautiful panorama over the Lake Balaton. Boat trips, folk dance programmes, wine tours on the hills of Transdanubia.
Wir erwarten unsere Gäste auf dem Szent- György- Berg (Heiliger Georg- Berg) auf der südlichen Seite, in
einer malerischen Umgebung, und wundervollem Panorama des Balatons, mit hausgemachten Speisen, eigenem gekeltertem und Museeumswein. Für Gruppen Programmorganisation: Schiffsausflüge, Volkstanzprogramm, Weintouren in die Berge über die Donau hinaus.
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Helytörténeti Kovács- és Ásványkiállítás
2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi u. 13., Tel.: 20/425-1275
Nyitva: előzetes bejelentkezéssel * e-mail: furtosiibolya@freemail.hu
Kápolnásnyék történetének bemutatása a múlt emlékein keresztül. Vörösmarty Mihály és Nyék kapcsolatának
ismertetése. A Velencei-tó halászati eszközei, a tó élővilága és a terület néprajzi hagyatéka láthatók a gyűjteményben. Kovács múzeum: A múlt század elejét idéző kovácsműhely, az eredeti kovács szerszámokkal és a
hozzá kapcsolódó egyéb szerszámokkal együtt látható. Ásványkiállítás: Az ásványvilág sokszínű és formagazdag
kristályai, ősmaradványok és őskövületek, valamint a Velencei-hegység bányászati emlékeinek bemutatása.
Historical collection of Kápolnásnyék through memories of the past: a famous Hungarian poet, Vörösmarty
Mihály’s relations to this place, fishing equipments and the fauna of the pond Velence and ethnographic inheritance. Blacksmith museum. Forge from the beginning of the 20th century original smith tools. Collection
of minerals where you can see a wide range of minerals, fossils and the mining finds.
Die Vorstellung der Geschichte von Kápolnásnyék durch die Errinnerungen der Vergangenheit. Die Bekanntmachung der Beziehung von Mihály Vörösmarty und Nyék. In der Sammlung können die Fischereizeuge
des Velence-Sees, die Lebewesen des Sees und der ethnische Nachlaß des Gebietes angeschaut werden.
Museum Kovács: Die den Anfang des vergangenen Jahrhunderts nachgeahmten Schmiede mit den originellen Schmiedewerkzeugen und die dazu gehörenden sonstigen Werkzeugen können betrachtet werden.
Mineralsteinaustellung: Die Kristalle der vielfarbigen und formenreichen Mineralienwelt, die Fossilien und
Urgesteine, sowie die Vorstellung der bergmännischen Errinnerungen des Velencei-Gebirges.

Naplemente a Velencei-tavon
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Kesztölc

Borház Étterem és Panzió
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-10%

2517 Kesztölc, Klastrom u. 2. Tel.: 33/484-765, 20/996-9173 Fax: 33/507-325
web: www.borhazetterem.hu; e-mail: info@borhazetterem.hu

Panziónk, Esztergomtól 5 km-re a Pilis egyik legszebb településén, Kesztölcön található, a Kétágú-hegy lábánál a
történelmi hangulatot árasztó pincesoron. Csendes szobákkal, családbarát szolgáltatásokkal.Igényesen berendezett kétágyas szobákkal és konyhával felszerelt tágas apartmanokkal várjuk egész évben kedves vendégeinket.
Our guest-house can be found 5 km away from Esztergom, in a beautiful settlement of Pilis, in Kesztölc,
at the foot of the Kétágyú-hill, along the wine cellars recalling a historic atmosphere. With quiet rooms
and family-friendly services. Our guests are welcome all the year round with demanding equipped double
bedrooms and with spacious apartments with kitchen.
Unser Gasthaus befindet sich 5 km von Esztergom entfernt, in einer der schönsten Orte von Pilis, in Kesztölc,
am Fuße des Kétágú-Berges, bei der eine historische Atmosphäre ausströmenden Kellerreihe. Mit stillen Zimmern und familienfreundlichen Dienstleistungen. Unsere Gäste sind das ganze Jahr hindurch mit anspruchsvoll
eingerichteten Doppelzimmern sowie mit Küche ausgestatteten geräumigen Appartements willkommen.
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Királyszentistván

Vincellér Vendégház

c

-20%

8195 Királyszentistván, Malomvölgy; Tel.: 88/434-151, 30/407-4666, 30/414-1505
Nyitva: egész évben * e-mail: redlagnes@freemail.hu
2/6

5 km

http://szallas.regioregia.hu
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Kisbér a Bakony – Vértes
– Kisalföld közötti térség
kereskedelmi és kulturális
centruma. A gazdag történelmi
múlttal rendelkező, borairól és
lótenyésztéséről híres város a 18.
században a Batthyány család birtokába került. A település szívében
található angolpark patakkal, a tó
vízeséssel, és a kastély épülete még
ma is gyönyörű látvány. 1853-ban
Ferenc József itt alapította meg a
Kisbéri Királyi Ménest: itt született
Kincsem, a világhírű csodakanca.
Közép-Európa legnagyobb fesztávú fedett lovardáját 1856-ban
építették. A Lovarda és MűemlékEgyüttese valamint az új művelődési
központ 400 fős színháztermével
számos szórakozási lehetőséggel,
kulturális rendezvénnyel, és fesztivállal várja kedves vendégeit egész
évben!
Kisbér is the commercial
and cultural centre of
Bakony – Vértes and
the Small Hungarian Plain region.
The town,having rich historical
past, famous for its wines and horse
breeding, was the property of the
Batthyány family from the XVIII.
century. The wonderful view of the
English park with brook, with a lake
with waterfall,which can be found
in the heart of the town, and the
castle give memorable experience.
In 1853 József Ferenc founded
here the Kisbér Royal Stud: „Kincsem” was born here, the world
famous marvel mare. The biggest
covered riding arena was built here
in 1856. The riding arena „complexum” and the new cultural cen-

tre with
its theatre-room
( u p
to 400
people ) and
countless opportunities to entertain, cultural
programmes and festival wait the
guests all year.
Kisbér ist das Handels- und Kulturzentrum
der zwischen Bakony
Gebirge - Vértes Gebirge und
der Kleinen Tiefebene befindlichen
Region. Die über reiche historische
Vergangenheit verfügende, von
ihren Weinen und von der Pferdezucht bekannte Stadt gelangt im
18. Jahrhundert in den Besitz der
Familie Batthyány. Der im Herzen
der Siedlung liegende Englische
Park mit dem Bach, Wasserfall und
Schloßgebäude gewährt auch heute
einen wunderschönen Anblick.
König Franz Josef errichtete im
Jahr 1853 das Königliche Gestüt
von Kisbér. Hier ist Kincsem,
die weltberühmte Wunderstute
geboren. Das gedeckte Gebäude
der Reitschule mit dem größten
Bodenweite Europas wurde im
Jahr 1856 gebaut. Im Gebäudekomplex der Reitschule und im für
400 personen geeigneten Theatersaal des neuen Kulturzentrums
sind zahlreiche Vergnügungsmöglichkeiten. Wir warten im ganzen
Jahr mit Kulturveranstaltungen und
Festivalveranstaltungen auf unsere
lieben Gäste.

LÁTNIVALÓK /
SIGHTSEEINGS /

SEHENSWÜRDIGKEITEN
Batthyány Kastély
2870 Kisbér, Angolkert 6.
Tel.: 34/ 552 600
Helytörténeti Gyűjtemény, Kiskastély
– volt ménes parancsnoki épület
2870 Kisbér, Angolkert 7.
Tel./fax: 34/ 552 084
Lovarda és Műemlék Együttese
2870 Kisbér, Angolkert 2-3.
Tel: 34/ 552 084
Református Templom
2870 Kisbér, Széchenyi u. 4/A
Tel.: 34/ 354 387
Római Katolikus Templom és Plébánia
2870 Kisbér, Batthyány tér 5.
Tel.:34/ 352 383
Tiszti Kaszinó épülete
2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.
Tel.: 34/ 352 360
Wass Albert Művelődési Központ és
Városi Könyvtár
2870 Kisbér, Városház tér 1., Pf.: 24
Tel./fax: 34/ 552 084
Pongrácz Tanya
2870 Kisbér, Haladás major 1.
Tel.: 34/ 352 762
Szobrok:
- Batthyány Kázmér szobra a Római
Katolikus Templom előtt
- Fadrusz János lovas szobra a Lovarda
épülete előtt

- Kossuth Lajos szobor az Angol
parkban
- Kozma Ferenc szobra a Batthyány
Kastély udvarában
- Nepomuki Szent János szobor az
Angol kertben
- Széchenyi István szobor a volt Tiszti
Kaszinó előtt
- I. Világháborús Emlékmű, Trianoni Emlékmű a Római Katolikus Templom előtt

PROGRAMOK /
PROGRAMMES /
PROGRAMMEN

július 5-13.: IX. Kisbéri Napok
július 11-12-13.:
IX. Kisbér Open Sakkverseny
július 10.:
Nemzetközi Fogyatékos Fesztivál
július 14-20.:
Egyes Fogathajtó Lovas Világkupa Kisbér
augusztus 10.:
Augusztusi nyáresti muzsika
szeptember 20.:
Simon László Emléknap
szeptember 20-21.:
Kulturális Örökség Napja - Barangolás
Kisbéren - Szőlő – bor ünnepe – Bordal
verseny – szüreti kiállítás
október 3.:
„Aradi 13 és kortársai” címmel Simon
M. Veronika festő kiállítása –a Wass
Albert Művelődési Központban
október 13-17.:
„Reneszánsz év” – „Mátyás király zenés
emlékezete”
október 23.:
Megemlékezés Nemzeti Ünnepünk
alkalmából
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Bakony Étterem
2870 Kisbér, Kossuth L. u. 23.; Tel.: 34/353-905; 20/353-9694, Fax: 34/353-905
E-mail: belany@mail.tvnet.hu * web: www.bakonyetterem.hu

Kincsem Wellness Hotel ***
2870 Kisbér, Kossuth L. u. 69-71. Tel.: 34/352-207, 30/278-9328 Fax: 34/352-916
Nyitva: egész évben
web: www.kincsemhotel.hu; www.hotels.hu/kincsem; e-mail: info@kincsemhotel.hu
28/62

A kisbéri Kincsem Wellness Hotel családias környezetben, kényelmes szobáival és az alábbi szolgáltatásokkal
várja a pihenésre, kikapcsolódásra vágyó vendégeit: egész évben kedvezményes ajánlatok, bababarát szolgáltatások, rendezvények szervezése és lebonyolítása, wellness szolgáltatások: fedett medence, gyermekmedence, pezsgőfürdő nyakzuhannyal, merülő medence, infra szauna, finn szauna, gőzkabin, masszázs lehetőség. A
hotel étterme a magyaros és vegetáriánus konyhát kedvelő ínyencek kedvelt helye, ahol igényeiknek megfelelő ételekből választhatnak. Legyen a vendégünk a Bakony kapujában, győződjön meg vendégszeretetünkről! Élvezze egész évben a Bakony nyugalmát!

The Kincsem Wellness Hotel in Kibér offers you comfortable rooms, discounts all year round, baby-friendly
services and organising meetings. Wellness services: indoor swimming pool, teaching pool, bubble bath with
neck massage shower, infrared sauna, finish sauna, steam room and massage. The restaurant serves traditional
Hungarian meals and a wide range of food for vegetarians. Enjoy the tranquillity of the mountains Bakony
the whole year.
Das Wellness Hotel Kincsem erwartet seine lieben, auf Erholung, Entspannung wartenden Gäste in einer
familiären Umgebung, mit bequemen Zimmern: ganzes Jahr günstige Angebote, kinderfreundliche Dienstleistungen, Kinderplanschbecken, Sprudelbad mit Halsdusche, Becken, Infrasauna, Finnsauna, Dampfkabine,
Massage. Das Restaurant ist ein beliebter Ort der Feinschmecker, die die ungarische und vegatarische Küche
gern haben, wo sie ihren Ansprüchen entsprechenden Speisen wählen können. Seien Sie unser Gast im
Tor von Bakony, überzeugen Sie sich über unsere Gastfreundlichkeit! Genießen Sie ganzes Jahr die Ruhe
von Bakony!

http://szallas.regioregia.hu
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Morvai Vendégház
2870 Kisbér, Komáromi u. 23. Tel.: 34/354-263, 20/916-2722
web: www.szallasjegyzek.hu; e-mail: morvaivendeghaz@freemail.hu; morvaia@rednet.hu
A Bakony lábánál, főútvonal mellett a Balatontól 70, termál fürdőtől 35 km-re található a családias hangulatú Morvai
Vendégház. A három épületben 5 külön bejáratú szobához felszerelt konyha és saját fürdő tartozik. Közelben:
sportpálya, sportcsarnok, teniszpálya, vendéglő, posta, pénzautomata, 1 km-re horgásztó, lovaglás, vadászat.
70 km from the Lake Balaton, 35 km from the spa can be found the Guesthouse of Morva with family-like
atmosphere. In the 3 buildings you can find 5 rooms with kitchen and own bath. Sportfacilities, tennis court,
restaurant, post office, ATM, angle lake, horse-riding facilities are in the near. Hunting opportunities.
Das familienzentrische Morvai Gasthaus ist 70 km vom Balaton und 35 km vom Thermalbad zu finden. Zu den,
in den drei Gebäuden mit 5 getrennten Eingängen zu findenden Zimmerngehören eine ausgestattete Küche und ein
eigenes Badezimmer. In der Nähe findet man einen Sportplatz, eine Sporthalle, einen Tennisplatz, ein Gasthaus,
eine Post, einen Geldautomaten, einen 1 km entfernten Angelsee und Möglichkeit zum Reiten und Jagen.

Az új Wass Albert Művelődési Központ Kisbéren
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Komárom mintegy 20.000
lakosú kulturális, idegenforgalmi,
kereskedelmi
központ a Duna jobb partján.
A nyugatról érkezőt a mai Komárom
üdülő
övezete,
Koppánymonostor, régebbi nevén Katapán monostora, a kelet felől érkezőket
a rómaiak alapította Brigetio helyén
kialakult, s Komáromhoz tartozó Szőny
fogadja.
Az északról vagy délről érkező vendég
a mai városmag területére lép. A Duna
bal partján fekvő Komárom és a jobb
parton fekvő Újszőny 1896-tól a
trianoni békeszerződésig, illetőleg
1939–1945-ig Komárom néven
egységes várost alkotott. 1920–
1939-ig, valamint 1945-től Komárom,
illetve Komárno határvárosok. E sajátos
helyzetű település városi léte ily módon
alig számlál száztíz esztendőt.
Komárom is located on the
right bank of the Danube.
The population is about
20 000. It is a cultural, tourism and
trade centre. From the west Koppánymonostor and from the east Szőny welcome
tourists. Visitors from the north and
south arrive at the centre of the town.
Komárom – on the left bank of the
Danube – and Újszőny – on the right

bank of the
Danube – was a
unified town from
1896 to the
Treaty of Trianon.
Komárom and Komárno have
been border towns since 1945.
So this place has been a town for
110 years.
Komárom ist mit seinen nahezu 20.000 Bewohnern
das Zentrum der Kultur,
des Fremdenverkehrs, Zentrum des
Handels am rechten Ufer der Donau.
Die vom Westen Ankommenden
umgibt heute das Urlaubszentrum von
Komárom, Koppánymonostor, der
alte Name war Katapánmonostor,die
aus dem Osten Kommenden, das von
den Römern gegründete Brigetio, und
das zu Komárom gehörende Szőny
empfängt sie. Gäste aus dem Norden
oder Süden betreten das Gebiet von
dem heutigen Stadtkern. An dem
linken Ufer der Donau liegt Újszőny,
seit 1869 Trianoner Friedensvertrag,
bzw. von 1939 – 1945 bildeten
sie das einheitliche Komárom. Von
1920 – 1939, sowie von 1945
wurden Komárom bzw. Komárnó
Grenzstädte. Mit dieser eigenen Geschichte der Ansiedlung ist die Stadt
kaum 110 Jahre.

LÁTNIVALÓK / SIGHTSEEINGS / SEHENSWÜRDIGKEITEN
Dr. Juba Ferencz Magyar tengerhajózási gyűjteménye
2900 Komárom, Szabadság tér 1.
Tel.: 34/541-340
Nyitva:IV.26 - IX.30. között: K-V.: 10.00-18.00 óráig
X.1- IV.25. között: K-V.: 10.00-16.00 óráig
Igmándi Erőd Római Kőtár (Lapidarium Brigetionese)
2900 Komárom, Igmándi Erőd
Tel.: 30/5085-097
Nyitva: IV.26 - IX.30.között: K-V.: 10.00-16.00 óráig
Klapka György Múzeum
2900 Komárom, Kelemen L. u. 22.
Tel.: 34/344-697
Nyitva: IV.26 - IX.30. között: K-V.: 10.00-18.00 óráig
X.1 - IV.25 között: K-V.: 10.00-16.00 óráig
Komáromi Kisgaléria (Csokonai Művelődési Központ)
2900 Komárom, Kelemen L. u. 7.
Tel.: 34/540-064
Nyitva: H-P: 08.00-20.00 óráig
Szo-V.: 13.00-18.00 óráig
Csillagerõd
2900 Komárom, Dunapart
Érdeklõdni a Monostori Erõd telefonszámán lehet: 34/540-582
Lásd: 108. oldal
Czibor emlékszoba
2900 Komárom, Sport utca, Sportiroda
Tel.: 34/344-986

ÉSZAK – KOMÁROM (KOMÁRNO):
A Magyar Kultúra és a Duna-mente Múzeuma
Komárno, Nádor utca 13.; Nyitva: K-Szo.: 9.00-17.00
Tel.: 00/421/35/7731476; e-mail: muzeum@extra.sk
Zichy-Palota
Komárom neves szülötteinek emlékszobája: Jókai, Lehár
Komárno, Klapka tér 9.; Tel.: 00/421/35/7730055; Nyitva: K-Szo: 9.00-17.00
VI. számú erőd
Komárno, Körút; Tel.: 00/421/35/7731476
V.1 - X.31. között: K-V.: 10.00-17.00
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Csokonai Művelődési Központ, Fenyvestábor

i

2900 Komárom, Kelemen L. u. 7.; Tel.: 34/342-208 Fax: 34/540-064
Web: www.komaromcsmk.hu * e-mail: csmk@vnet.hu

Duna Hotel és Étterem
2900 Komárom, Marek u. 1/b.; Tel.: 34/526-996, 30/956-0283 Fax: 34/540-008
Nyitva: H-Cs.: 11.00-22.00; P-Szo.: 11.00-24.00; V.: 11.00-21.00
Web: www.hotelduna.t-online.hu,e-mail: hotelduna@hotelduna.t-online.hu

Hotel Aqua
2900 Komárom, Táncsics u. 34.; Tel.: 34/342-190; Fax: 34/344-033
Nyitva: Egész évben
web: www.hotelaqua.hu; e-mail: aqua@nzs.t-online.hu

Hotel Karát
2900 Komárom, Czuczor G. u. 54.; Tel.: 34/342-222; Fax: 34/344-500
Nyitva: Egész évben
web: www.hotel-karat.de; e-mail: info@hotel-karat.de
24/48
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Komáromi Gyógyfürdő
2900 Komárom, Táncsics M. u. 34-36.; Tel.: 34/342-551, 344-696 Fax: 34/345-578
Nyitva: H-V.: 9.00-20.00 * web: www.komthermal.hu * e-mail: komthermal@komthermal.hu

Komárom Városi Sportiroda és Sportcsarnok
2900 Komárom, Czuczor G. u. 62., Sport u. 54. Tel./Fax: 34/344-986; 30/348-3234
Nyitva: H-V.: 7.00-21.00; e-mail: sportiroda.kom@citromail.hu
A termálfürdő és a szállodák közvetlen közelében, szabadtéri és fedett pályáinkkal várunk minden aktív
kikapcsolódásra vágyó vendéget. Szolgáltatásaink: füves labdarúgópálya, fedett kézilabdapálya, tenisz-,
kosár- és röplabdapálya, konditerem. Edzőtáborozási feltételek biztosítottak.
Nearby the thermal bath and the hotels we wait guests, who are longing for relaxation in our open-air and
covered grounds. Our services: grassy football ground, covered handball field, tennis-, basketball-, and
volleyball field, gym. Training camp possibilities are provided.
Wir erwarten unserer, lieben Gäste - für aktive Erholung - nähe des Thermalbades und die Hotels, mit
Freiluft und überdachte - Sportplätze. Wir bieten an zur Benutzung ein Fußballplatz mit Rasenfläche, eine
Sporthalle für Handball, Tennis, Basketball und Volleyball Möglichkeiten.
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Középfokú Kollégium
2900 Komárom, Laboráns u. 1.; Tel.: 34/540-780 Fax: 34/540-782
e-mail: komaromi.kolesz@freemail.hu; web: www.kollegium.kom.sulinet.hu

Mérges Penne Gastro Pub
2900 Komárom, Kelemen L. u. 4.; Tel.: 34/347-888, 30/494-1040
Nyitva: H-Cs., V.: 11.00-24.00, P-Szo.: 11.00-02.00
70

Monostori Erőd Hadkultúra Központ Kht.

i

2900 Komárom, Dunapart 1. Tel.: 34/540-582 Fax: 34/540-583
Nyitva: 03.09-11.19: K-V.:9-17; H.: szünnap
web: www.fort-monostor.hu; e-mail: info@fort-monostor.hu
30

Közép-európa legnagyobb erődje a monostori erőd várja a látogatókat. Múzeumi szolgáltatások: hadtörténeti kiállítás, kenyérmúzeum, erődlátogatás tárlatvezetéssel és egyénileg. Bérelhető rendezvény- és
konferenciatermek.
The largest fortress of Central Europe, the fortress of Monostor is waiting for guests. Museum services, war
history exhibition, bread museum, visit in the fortress with exhibition guiding and individually. Program- and
conference-rooms may be hired.
Die Besucher werden in der Festung von Monostor, der größten Festung Mitteleuropas erwartet. Museumsdienstleistungen, kriegshistorische Ausstellung, Brotmuseum, Festungsbesuch individuell und auch mit
Fremdenführung. Veranstaltungs- und Konferenzräume können gemietet werden.

Neptun Vízi- és Szabadidősport Klub
2903 Komárom-Koppánymonostor, Hajóvontató part 88. Tel/Fax: 34/344-986 30/348-3234
Nyitva: telefonos egyeztetés alapján * e-mail: neptun.kom@citromail.hu
Vízitúra szervezés, túravezetés, túraterv készítés, evezésoktatás, táborozási tanácsadás. Vízitúra felszerelés és
kempingcikk kölcsönzés - szállítással is. Csónakház címe: 2903 Komárom-Koppánymonostor, Hajóvontató
part 88., a Duna 1772 fkm-nél.
Water-tour organization, tour-guiding, making tour-plans, row training, camping advice-giving, borrowing
water-tour equipments and camping items and transportation, too. Address of boathouse: 2903, Komárom-Koppánymonostor, Hajóvontató part 88.
Wanderungsplanherstellung, Planung, Organisation, einer Wasserwanderung, Ruderunterricht, Beratung
von Campingsmöglichkeiten, Ausleihung der Ausrüstungsteile für Wasserwanderung, auch mit Transport.
Adresse des Bootshauses: 2903 Komárom-Koppánymonostor, Hajóvontató part 88. an der Donau am
Flusskilometer 1772.

http://szallas.regioregia.hu
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Pingvin Étterem és Hidegkonyha
2900 Komárom, Vág u. 14.; Tel/Fax: 34/340-503; 70/272-2563
e-mail: pingvine@enternet.hu; web: www.pingvinetterem.hu
Magyaros, és grill ételekkel, hidegkonyhai finomságokkal várjuk Vendégeink. Éttermünk 45 fő, fedett
teraszunk 25 fő befogadására alkalmas. Egyéni és csoportos asztalfoglalás lehetséges, valamint rendezvények
lebonyolítását vállaljuk.
Guests are welcome with Hungarian and grilled dishes and snack meals. Our restaurant has a capacity for
the reception of 45 persons, and our covered terrace for 25 persons. Reservation for individuals and for
groups. Organization of programs is possible.
Mit echt ungarischen Gerichten und Grillgerichten sowie Kaltleckerbissen sind unsere Gäste erwartet. Unser
Restaurant hat eine Kapazität für 45 Personen, und die bedeckte Terrasse für 25 Personen. Tischreservierung
individuell und in Gruppen ist möglich. Außerdem übernehmen wir die Abwicklung von Veranstaltungen.

Vasmacska Étterem Panzió
2900 Komárom, Erzsébet tér 2.; Tel/Fax: 34/341-342
Nyitva: egész évben * e-mail: vasmacskapanzio@vivamail.hu; web: www.vasmacskapanzio.hu
A Monostori erőd Komáromban
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WF Szabadidőpark - Park Étterem
2900 Komárom, Puskaporosi u. 24. Tel.: 34/347-233, 34/347-235, Fax:34/347-236
Nyitva: egész évben * web: www.wfpark.hu; e-mail: wf.park@t-online.hu
18/82

Komárom, az “erődök városa” Budapest és Hegyeshalom közt félúton a Duna partján fekszik. A WF Szabadidőpark
festői környezetben, a város központjától 2 km-re található, 28 hektáros területen várjuk spor-tolásra, strandolásra,
kikapcsolódásra, kempingezésre vágyó vendégeinket.150 fős exkluzív éttermünkben és 100 fős tóra nyúló hangulatos teraszunkon jeles borvidékeink híres boraival, minőségi italokkal és fenséges ételekkel várjuk vendégeinket.
Komárom, „the city of the forts” lies next to the bank of the Danube between Budapest and Hegyeshalom
midway. The WF free time park lies in picturesque environment, 2 kilometres far away from the city centre.
We wait in a 28 hectare large area our guests, who want to do sport, swim, relax fishing or stay in our camping. We offer famous wine from famous wine countries, quality drinks and excellent dishes in our exclusive
restaurant suitable for 150 people and on our intimate terrace suitable for 100 people near the lake.
Komárom, „die Stadt der Festungen” liegt auf halbem Wege zwischen Budapest und Hegyeshalom am Donauufer. Der WF Freizeitpark befindet sich in malerischer Umgebung, 2 Kilometer weit vom Stadtzentrum, auf einem
Gebiet von 28 Hektaren. Hier warten wir auf unsere Gäste, die sich ausschalten, Sport treiben, am Strand baden, angeln wollen oder nächtigen in unsere Camping. In unserem 150 Personen fassenden exklusiven Restaurant
und auf unserer über den See streckenden, stimmungsvollen Terrasse für 100 Menschen bedienen wir Sie mit
berühmten Weinsorten unserer ausgezeichneten Weinbaugebiete, Qualitätsgetränken und herrlichen Speisen.

d

Köveskál

Ódon Pince, Tomborház
8274 Köveskál, 1218 hrsz.;
Tel.: 87/706-176, 30/353-1227; Fax: 87/706-192
E-mail: tomborhaz@freemail.hu
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Hullám Vendéglő - Bartos Kft.
2541 Lábatlan, Rákóczi u. 83.; Tel.: 33/507-650, 30/940-8703 Fax: 33/507-653
Nyitva: H-V.: 9.00-21.00; e-mail: bartoskft@piszkenet.hu
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Zöldfa Étterem
2422 Mezőfalva, József nádor u. 10.; Tel.: 30/346-3526
Nyitva: H-V.: 12.00-22.00
130

d Mezőkomárom c
Gesztenyefa Vendéglő
8137 Mezőkomárom, Jókai u. 23., Tel.: 25/246-219; 30/748-5511
Nyitva: H-V.: 9.00-22.00 * e-mail: narayne@freemail.hu
Mezőkomáromban a főúttól 300 m-re található falusi kisvendéglő, amely újonnan épült 130 fő befogadására
alkalmas galériás rendezvényteremmel bővült. Vállaljuk családi rendezvények, születésnapok és egyéb összejövetelek lebonyolítását.
Rustic restaurant in Mezőkomárom, 180 miles from the high street. It was extended with a newly built gallery
where 130 people can enjoy family meetings, birthday parties or other get-togethers.
In Mezőkomárom, 300 m von der Haupstraße befindet sich diese dörfliche Gastwirtschaft. Sie wurde mit
einer neu gebauten Galerie-Veranstaltungsraum für 130 Personen erweitert. Wir unternehmen die Abwicklung
von Geburtstagen, familiären Veranstaltungen und sonstigen Zusammenkünften.
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Halász Pince
8060 Mór, Bajcsy Zs. u. 3.; Tel.: 22/408-631; 20/475-7219
Nyitva: előzetes egyeztetés alapján; e-mail: halaszpince@freemail.hu

d Nagyvázsony c
Lujza Háza
8291 Nagyvázsony, Baráti-Puszta 2., Tel.: 70/609-2489
Nyitva: egész évben
4/10
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555 Sport Söröző
2899 Naszály, Rákóczi u. 26.
Nyitva: H-P.: 9.00-24.00 Szo-V.: 10.00-24.00

http://szallas.regioregia.hu
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Hajómúzeum, Skanzen
2544 Neszmély, Szent Ilona öböl; Tel.: 20/549-7393
Nyitva: 04.01-10.30 telefonos bejelentkezéssel
Web: www.zoltanalapitvany.hu * e-mail: neszmely@zoltanalapitvany.hu
12/48
48
A Neszmélyen horgonyzó “Neszmély” lapátkerekes gőzhajó várja tartalmas kikapcsolódásra vágyó vendégeit
48+2 fő számára kialakított, főként négyágyas kabinjaival, helyben megoldható étkezéssel.

Anchoring on the river Neszmély, a steamboat called ‘Neszmély’ is waiting for you with its rooms for 4 and a
dining saloon. 48+2 can sleep here.
Das in Neszmély verankerte „Neszmély” Dampfschiff mit Schaufelrad erwartet Ihre Gäste, die sich nach einer
inhaltsreichen Entspannung sehnen. Das Dampfschiff verfügt haupsächlich über 4-Bett-Kabine für 48+2
Personen, die Eßmöglichkeit kann vor Ort gesichert werden.

Hilltop Borhotel és Étterem

-10%

2544 Neszmély, Melegeshegy Pf. 4.; Tel.: 34/550-440; Fax: 34/550-441
Nyitva: H-V.: 11.00-23.00 óráig * web: www.hilltop.hu; e-mail: hotel@hilltop.hu
8/18
Tatától mindössze 10 km-re a Melegeshegy tetején lévő kibővült éttermünk teraszáról és a hotel szobáiból
páratlan - majd 30 km hosszú - dunai panoráma tárul a látogatók elé. Magyar hagyományokat és helyi
specialitásokat ötvöző konyhánk mellett borkóstoló-túráinkra is várjuk vendégeinket. Kilátótornyunk,
szabadtéri uszodáink, belső teraszunk, gyermekjátszóterünk tovább szélesíti kínálatunkat. Borszaküzletünk
egész évben várja a Hilltop borok kedvelőit.

Located on the top of the hill Melegeshegy, 6,5 miles from Tata, you will have a beautiful view - 20
miles long – from the restaurant terrace or from the windows of the hotel. Hungarian cuisine, home-made
specialities are served and wine tasting excursions. You can even visit a lookout tower, outside swimming
pools, a playground and a wine store with the best Hilltop wines.
Von der Terrasse und aus den Zimmern unseres erweiterten Restaurants, das sich nur 10 km entfernt von
Tata, auf „Melegeshegy” befindet, tut sich am Donauufer ein einzigartiges Panorama – fast 30 km lang
– vor die Besucher auf. Neben unserer Küche, die sowohl ungarische als auch örtliche Spezialitäten aufweist,
erwarten wir die Gäste auch zu einer Weinprobe. Unser Aussichtsturm, unser Freibad, unsere innere Terrasse
und unser Kinderspielplatz erweitern unsere Angebote. Unser Fachgeschäft für Weine steht ganzes Jahr den
Feinschmecker von Hilltop-Weine zur Verfügung.
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Zöld Kakas Vendéglő
2544 Neszmély, Fő u. 223.; Tel.: 34/451-983, 70/627-0845
Nyitva: H-V: 10.00-22.00 * e-mail: zoldkakas@gmail.com

-10%

Egész évben nyitva tartó vendéglőnkben házias ételekkel, finom halászlével, hangulatos, árnyas terasszal várjuk
vendégeinket. Bőséges választékunk mellett hétköznap (570 Ft) és hétvégén (900 Ft) menüs étkeztetést is
kínálunk. Céges, baráti, családi összejövetelek, rendezvények lebonyolítását szívesen vállajuk. Csoportoknak
kedvezmény.
A pleasant spot for having home-made food, delicious fish meals. Menu for 570 HUF on weekdays and 900
HUF at weekends. They offer to arrange family, company and friendly gatherings and discount for groups.

Ganzes Jahr erwarten wir unsere Gäste mit hausgemachten Speisen, feinen Fischgerichten, stimmungsvoller,
schattiger Terrasse. Neben unserem reichhaltigen Angebot bieten wir an den Werktagen Menüs für 570 Ft,
am Wochenende für 900 Ft. Wir unternehmen gerne die Abwicklung von Betriebsfesten, freudschaftlichen und
familiären Zusammenkünften, Veranstaltungen. Für Gruppen Ermäßigung.

A borrendek felvonulása Neszmélyen
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Pápa városa a Bakony-hegység és a Kisalföld
sík vidéke találkozásánál fekszik. Hazánk
egyik legszebb barokk kisvárosa, a Dunántúl
Athénjeként szokták emlegetni. A városképet
meghatározó Fő tér a plébániatemplommal, az
Arany Griff irodalmi és kulturális emlékeket
őrző épülete, az Esterházy-kastély, a Kékfestő
Múzeum, a Zsinagóga, a Fő tér legpatinásabb épülete; a Zichy-ház, a Kapuszín, a
Lábasház, a templomok és a barokk szobrok
mind díszei, ékkövei a városnak. Pápa
következetesen őrzi a múlt hagyományait,
melynek eredményeként egyre inkább visszanyeri a régióban évszázadok alatt kivívott
oktatási, kulturális és gazdasági jelentőségét.
A termálvíz hasznosítására Pápa Város
Önkormányzata egy egész évben üzemelő,
komplex termálfürdő, valamint egy hozzá
kapcsolódó strandfürdőt alakított ki. A fitness-welness szolgáltatások sokaságát kínáló,
élményfürdőt is magában foglaló modern
komplexum megfelel a kor elvárásainak.
Pápa town lies at the meeting of Bakony
Mountain and the Small Hungarian Plain.
It is one of the most beautiful baroque town
of the country, it is often mentioned as the
Athen of Transdanubia. The Main Square
with the church, which determines the face
of the town, the building of Gold Griff (
Arany Griff ), which take care of literary and
cultural memories, the Esterházy-Castle, the
„Kékfestő” Museum, Synagogue, the most
attractive building of the Main Square, the
Zichy-house, the Doorway, the so called
„Lábasház” (Lábas-house), the churches, baroque statues are the ornaments of the town.
Pápa consequently takes care of the traditions of the past, that’s why it begins to get
back its educational, cultural and economic
significance in the region. The Town Council
of Pápa has opened a complex thermal bad
to utilise the thermal water, and a
beach connected to the thermal
bad. The

building
complex offers
fitness-welness service (and so on), which is
up to the expectations.
Die Stadt Pápa liegt am Treffpunkt des
Bakony Gebirges und der Kleinen Tiefebene
(Kisalföld). Die oft als Athen Transdanubiens
genannte Stadt ist eine der schönsten barocken Kleinstädte unseres Landes. Der das
Stadtbild bestimmende Hauptplatz mit der
Parochialkirche, das Arany Griff Gebäude
mit literarischen und kulturellen Denkmälern,
der Schloss Eszterházy, das Blaudruck Museum, die Synagoge, welche das altehrwürdigste Gebäude des Hauptplatzes ist, das Zichy
Haus, das Torgebäude, das Säulengebäude,
die Kirchen und die barocken Skulpturen sind
alle Schmuckstücke der Stadt.
Die Traditionen der Vergangenheit werden
in der Stadt konsequent aufbewahrt. Als
Ergebnis gewinnt die Stadt ihre im Laufe
der Jahrhunderten in der Region erkämpfte
Wichtigkeit im Bereich der Bildung, Kultur
und Wirtschaft immer mehr zurück. Die
Selbstverwaltung der Stadt Pápa hat zwecks
Nutzbarmachung des Thermalwassers ein im
ganzen Jahr geöffnetes Thermalbad und ein
Strandbad gebaut. Der moderne Gebäudekomplex mit Erlebnisbad bietet viele FitnessWellness Dienstleistungen an und entspricht
den
Anforderungen unserer Zeit.

LÁTNIVALÓK / SIGHTSEEINGS / SEHENSWÜRDIGKEITEN
Nagytemplom
Annak a középkori templomnak a helyén épült 1774 és 1786 között, melyet
1397-től említenek különböző oklevelek.
Griff Szálló
A Fő tér és a Fő utca sarkán álló épület nevét az Esterházy-család címerében szereplő madárról kapta.
Esterházy kastély (Kastély- és tájmúzeum)
Az Esterházy-kastély az egykori vár alapjainak felhasználásával épült fel.
Petőfi és Jókai szobor
A kastély előtti parkban Petőfi Sándor bronzszobra, valamint Szervátiusz Jenő Jókai
Mórnak emléket állító műve található.
Református templom
Az 1783-ban épített templom ma Református Egyházművészeti és Egyháztörténeti
Múzeum, és a dunántúli emlékeknek ad helyet.
Kékfestő múzeum
A mai Kékfestő Múzeum helyén Carl Friedrich Kluge alapította meg műhelyét
1786-ban. A múzeum 1962-ben nyílt meg.
Református Kollégium
1531-ben alapították a Pápai Református Kollégiumot. Jókai utcai épületszárnyában található ma a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei
és Könyvtára.
Bábsütők céhháza
1790 körül építették a bábsütők (mézeskalácsosok) céhházát.
Református Ókollégium
1783-ban építették a Szent László utcában álló – ma Leányinternátusként működő
- épületet, amelyet többnyire Református Ókollégium néven ismernek. Az 1841/
42-es tanévben e falak között tanult: Petőfi Sándor költő, Jókai Mór író és Orlai
Petrich Soma festőművész.
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A Malomtó Horgásztó és Szabadidőpark
8500 Pápa, Igali u. 739/10.; Tel.: 30/574-0141
Nyitva: télen: 8.00-16.00, idényben: 6.00-20.00
Web: www.malomhorgaszto.hu * e-mail: info@malomhorgaszto.hu
Szabadidőparkunkban családias vendéglátással várunk mindenkit: horgászatra, rendezvényeinkre, baráti- és
üzleti találkozókra! Amit még megtalálhat: salakos focipálya, kemping, állatsimogató és remek esküvői
színhely. “Mintha otthon lennél!”
Leisure centre for programmes, fishing, gathering or business meetings. You can even find a football pitch, a
camping and a place where can stroke animals. Gorgeous scene for weddings.
In unserem Freizeitpark erwarten wir alle Gäste mit familiärer Gastfreundlichkeit: zum Angeln, zu unseren
Veranstaltungen, zu freundschaftlichen und Firmenzusammenkünfte! Was Sie noch finden können:
Aschenfußballplatz, Camping, Tierstreicheln und einen fantastischen Ort zur Hochzeit.”Als wärest Du
zu Hause!”

Caesar Panzió
8500 Pápa, Kossuth u. 32.; Tel.: 89/320-320, 20/369-7902; Fax: 89/320-640
Nyitva: non-stop * web: www.caesarpanzio.hu; e-mail: mail@caesarpanzio.hu
6/12
Pápa barokk belvárosának szívében a sétálóutcán, nyugodt mégis központi helyen találhatja meg a Caesar
Panziót. A ház, mely a századforduló tájékán épült, a történelmi városrészben található és a kor stílusát
tükrözi. Ideális kiindulópont, hogy megismerje ezt a gyönyörű barokk várost. Pápa legújabb idegenforgalmi
létesítménye a Várkertfürdő, mely tőlünk csak 10 perces sétára van, kellemes pihenést és felfrissülést nyújt
vendégeinknek. A Bakony közelsége pedig lehetőséget nyújt vadászatra, lovaglásra, kirándulásra.
Located in the Baroque city centre of Pápa, you can find this guesthouse in a tranquil place. It was built in
the historical part of the city in the turn of the century. Ideal starting point to discover the Baroque places.
The latest touristical attraction, the Várkertfürdő is 10-minute walk from here if you would like to rest and
refresh yourself. The mountain Bakony is close enough to go hunting, riding a horse or having a trip.
Im Herzen der barocken Innenstadt von Pápa, in der Fußgängerzone, in einer ruhigen Umgebung aber doch
im Zentrum können Sie die Pension Caesar finden. Das Haus, das um die Jahrhundertwende gebaut wurde,
befindet sich in dem historischen Stadtteil und wiederspiegelt den Stil der Zeit. Ein idealer Ausgangspunkt
zum Kennenlernen dieser wunderbaren barocken Stadt. Die neueste Fremdenverkehrsanlage von Pápa ist
das Bad im Burgarten, dazu brauchen Sie einen Spaziergang von 10 Minuten. Das Bad bietet den Gästen
angenehme Erholung und Erfrischung. Die Nähe des Gebirges Bakony bietet die Möglichkeit zur Jagd, zum
Reiten und zum Ausflug.
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Euro-Food Önkiszolgáló Gyorsétterem
8500 Pápa, Fő tér 27.; Tel.: 20/585-8255
Nyitva: H-P.: 9.30-16.00, Szo.: 10.00-14.00

Gólyafészek Vendéglő
8500 Pápa, Jókai u. 45.; Tel./Fax: 89/313-850, 70/334-2665
Nyitva: H-V.: 11.00-22.00; e-mail: balazsnemeth@vipmail.hu
120
Családias környezetben várjuk kedves vendégeinket, a magyaros konyha legjavát felvonultató bőséges
étlapunkkal.
Our guests are welcome in an atmosphere of intimacy, with a plentiful menu offering the best part of the typical
Hungarian kitchen.
Wir erwarten unsere Gäste in einer familiären Atmosphäre, mit unserer das Allerbeste der echt ungarischen
Küche anbietenden reichen Speisekarte.

Az Eszterházy kastély Pápán
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Gróf Söröző-Panzió
8500 Pápa, Kolozsvári u. 14.; Tel.: 30/8535-338
Nyitva: H-V.: 6.00-23.00, panzió: non-stop
Web: www.grof-panzio.hu * e-mail: grofpanzio@freemail.hu
7/16
A várkertfürdő közelében, 2004-ben épült sörözőnkben bőséges italkínálattal, négyféle csapolt sörrel
várjuk kedves vendégeinket. Az egész évben nyitva tartó panziónkban 2-3-4 ágyas szobákban 16 fő
elhelyezésére van lehetőség. A szobák fürdőszobával, TV-vel, hűtőszekrénnyel, internet csatlakozási
lehetőséggel ellátottak.
Near the várkertfürdő, a pub built in 2004 is waiting for you with various beverages and 4 kinds of draught
beer. The guesthouse, open all the year, can sleep 16 in 2, 3 or 4-bed room rooms. Bathroom, television,
fridge and Internet access.
In der Nähe des Bades im Burggarten, in unserer Bierstube, die im Jahre 2004 gebaut wurde, erwarten wir
unsere lieben Gäste mit reichen Getränkeangebot, viererlei Bier vom Faß. Die Pension ist in ganzem Jahr
geöffnet, verfügt über 2-3-4-Bettzimmer, in denen 16 Personen untergebracht werden können. Die Zimmer
sind mit Bad, Fernseher, Kühlschrank, Internetanschluß ausgestattet.

Kellers Étterem
8500 Pápa, Celli u. 65. Tel.: 89/313-842 Fax: 89/324-505
Nyitva: H-Cs.: 8.00-22.00, P-Szo.: 10.00-23.00, V.: 10.00-22.00
E-mail: lili.@freemail.hu

Klimatizált melegkonyhás étterem, magyaros és kínai ízek mellett pizza, gyros, friss saláta. Házhoz szállítással
is, heti menü ajánlattal. Péntek, szombat élőzene. Őrzött parkolási lehetőség. Lakodalmak, rendezvények,
állófogadások lebonyolítását vállaljuk 200 főig, kitelepüléssel is.
This is an air-conditioned warm-food restaurant, over Hungarian food pizza, gyros and fresh salad. Takeaway
food, weekly menu offer are also possible. On Fridays and Saturdays some bands play at our restaurant. We
ensure safe parking facilities. We accept organizing nuptials, any kind of programmes, up to 200 people.
Klimatisiertes Restaurant mit warmen Speisen neben ungarischen Spezialitäten, Pizza, Gyros, frische Salate.
Anlieferung zur Haus, wöchentliches Menü Angebot. Freitag, Samstag live Musik. Bewachter Parkplatz. Wir
nehmen Bestellungen für Abwicklungen von Hochzeiten, besondere Veranstaltungen, Empfängen an.
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Teddy Bear Café
8500 Pápa, Fő tér 27.; Tel.: 20/952-1595
Nyitva: H-Cs.: 13.00-22.00, P.: 13.00-02.00, Szo.: 16.00-04.00
web: www.teddybear.ini.hu, e-mail: teddybearcafe@freemail.hu
Ha meghitt beszélgetésre vágysz, elfogyasztanál egy jó kávét, koktélt vagy egy pohár ital mellett hallgatnád
az 50’-60’ évek dallamait vagy táncolni vágysz akár élő zenére is nálunk a helyed! Hétköznap is szeretettel
várunk!
If you would enjoy a heart-to-heart talk, have a nice coffee, a cocktail or any other drink or even dance to the
music of the 50s and 60s or live music, it is worth to visit. Open on every weekday.
Wenn Du nach einem gemächlichen Gespräch sehst, wenn Du einen guten Kaffee oder ein Cocktail trinken
möchtest oder wenn Du dir an einem Glas Getränk die Melodien der 50-60er Jahren anhören möchtest oder
zu Livemusik tanzen möchtest, dann bist Du bei uns an dem richtigen Platz. Auch an den Werktagen bist Du
bei uns herzlich willkommen!

d

Porva

c

Hóvirág Panzió és Étterem
8429 Porva, Pápai u.1.; Tel.: 88/586-720,30/258-2030 Fax:88/586-721
Nyitva: egész évben * web: www.hovirag.sajathonlap.hu, e-mail: merlegkft@vnet.hu

Pápa főtere madártávlatból
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Malomerdő Panzió és Üdülőház
8066 Pusztavám, Petőfi u. 162.; Tel./Fax: 22/417-786; 30/400-9099
Nyitva: egész évben; web: www.malomerdo.hu; e-mail: info@malomerdo.hu
14/42

Két épületünkben összesen 42 fő részére nyújtunk szállást. Az aktív pihenést a lovaglási, túrázási, sportolási
lehetőség, a kikapcsolódást a szauna, jakuzzi, biliárd szolgálja. Konferenciatermünk alkalmas előadások,
üzleti ebédek, fogadások és egyéb vállalati rendezvények mellett családi, baráti összejövetelek, esküvők
megrendezésére is.

In two buildings of us we offer accommodation for a total of 42 persons. For active recreation you may ride,
pursue some sports, and if you wish to have some relaxation you may use the sauna with Jacuzzi or play
billiards. Our conference room is, in addition to lectures, business lunches, receptions and other corporate
arrangements, suitable for the organization of family and friends meetings and wedding ceremonies, as well.
In zwei Gebäuden bieten wir Unterkunft insgesamt für 42 Personen an. Die aktive Erholung wird durch Reit, Wanderungs- Sportmöglichkeiten und die Rekreation durch Sauna, Jacuzzi, Billard sichergestellt. Unser
Konferenzsaal ist neben Vorlesungen, Business-Mittagessen, Empfängen und anderen Firmenprogrammen
auch zur Organisierung von Familien- und Freundestreffen sowie Hochzeitszeremonien geeignet.

Vértesi hangulat
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Lila Akác Vendégház
2886 Réde, Rákóczi tér 12.; Tel./Fax: 34/374-109, 30/245-2845
E-mail: roland.365@freemail.hu

Major Fogadó
2886 Réde, Lesalja Major; Tel.: 34/574-116; Fax: 34/374-074
Nyitva: 04.01-11.30.; web: www.majorfogado.hu; e-mail:majorfogado@kertimag.hu
30
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Bakonyi rengeteg
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Kál-Vin Pincészet és Mákvirág Borház
8253 Révfülöp, Petőfi u. 4.; Tel.: 30/217-5478
Nyitva: H-V.: 11.00-14.00, 17.00-23.00
Web: www.kali.hu/kal-vin * e-mail: kal-vin@t-online.hu
100

800m

Borászati üzemünket Révfülöpön a hagyományosan “Mákvirág” pincének nevezett 100 éves épület
együttesből fejlesztettük. Az üzem a borászat teljes folyamatát magába foglalja, a korszerű szőlőfeldolgozáscefre és mustkezelés - irányított erjesztéstől az automata palackozóig. Májustól októberig a la carte vendéglő
minden kedves betérő vendég számára, kiket szabadtéren sült grillételekkel, házias egytálételekkel, finom
borokkal várunk kellemes környezetben. Baráti, családi, céges rendezvények bonyolítása egész évben
bejelentkezés szerint. Gyertyafényes borkóstoló borászati üzem és pincelátogatással, menü alakítása
megbeszélés szerint.

The wine factory was rebuilt from the 100-year-old complex wine cellar called Mákvirág in Révfülöp. It
deals with the whole procedure of making wine from the grape gathering to the bottling. From May to
October you can enjoy the courses a la carte, outside grilled or home-made meals and delicious wines.
Friendly, family and company get-togethers can be held here. If you are interested in wine tasting with
candlelight or visiting the factory, just ask for an appointment.
Unser Weinbetrieb wurde in Révfülöp, aus dem 100jährigen Gebäudekomplex, der traditionell „Mákvirág”
genannt wurde, entwickelt. Der Betrieb schließt den ganzen Verlauf der Weinkunde ein – von der modernen
Weinverarbeitung (Maischen- und Mostbehandlung) über die gelenkte Fermentation bis zur automatischen
Flaschenabfüllung. Von Mai bis Oktober gibt es a la carte für alle Gäste, die wir im Freien mit Grillspeisen,
hausgemachten Eintopfgerichten, feinen Weinen in einer gemütlichen Umgebung erwarten. Abwicklung von
freundschaftlichen, familiären und Firmenveranstaltungen im ganzen Jahr nach Verabredung. Besuch des
Weinbetriebes mit Weinprobe bei Kerzenschein, Menü nach Verabredung.

Tóth Vendéglő Restaurant
8253 Révfülöp, Kacsajtosi u. 16.; Tel.: 87/464-368, 30/946-0344
Nyitva: H-V.: 11.00-22.00
Web: www.tothvendeglo.hu * e-mail: tothvendeglo@tothvendeglo.hu
180

200m

1000m
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A Bakony délnyugati csücskén, a Keszthelyihegységet a Kisalfölddel és a Tapolcaimedencével
összekapcsoló
völgyben
fekszik
Sümeg.
A
várost
könnyen meg lehet közelíteni úgy a Balaton
északi partjáról, mint Zalaegerszeg, Győr,
Veszprém irányából. Sümeg határában
őskori kovakőbányát (ma természetvédelmi
terület és múzeum), római kori települést
és ókeresztény bazilikát tártak fel. Országosan ismert várát a tatárjárást követően
IV. Béla király kezdte el építtetni, amelyet
a következő évszázadokban a veszprémi
püspökök egészítettek ki. A Rákóczi
vezette szabadságharc leverése után az osztrákok felgyújtották és részben lerombolták.
A Vár napjainkban várjátékok, kiállítások
helyszíne. A helyi lovagi tornák, májustól
egészen novemberig pezsgő történelmi és
kulturális rendezvényeken kívül Sümeg
környéke is kiváló programlehetőségeket
kínál, hiszen könnyen elérhető a
Balaton, Hévíz - Európa legnagyobb
termálvizű tava-, a tapolcai tavasbarlang,
a Művészetek Völgye fesztiválsorozat
helyszínei, a keszthelyi Festetics kastély,
Babamúzeum, Csigapalota és Marcipánmúzeum.
Sümeg lies in the southern-west corner
of Bakony Mountain, in a valley, which
connect the the Keszthelyi Mountain with
the Tapolca-basin and the Small Hungarian
Plain. The town can be easily reached from
the northern side of Lake Balaton, or from
Zalaegerszeg, Győr or Veszprém. In the
border of Sümeg, prehistoric flint mines
( now it is a nature reserve and museum
), settlement from the Roman Ages and
Christian basilica have been discovered.
IV. Béla after the attack of the Tartars began to built the nationwide famous castle,
which in the next centuries was completed
by bishops of Veszprém. After the suppress of the Rákóczi war of independence
the Austrians fired the castle, and partly
destroyed it. The Castle is the place of

knight games, exhibitions. Beside the
local knight games, historic and cultural
programmes from May to November, the
neighbourhood of Sümeg offers pleasant
programmes; Lake Balaton, Hévíz, which
is the biggest thermal water lake of Europe,
the lake cave in Tapolca, the scenes of
festival of the Valley of Fine Arts, the Festetics-Castle in Keszthely, Baby Museum,
Csigapalota ( Snail palace ) and the Marzipan Museum can be easily reached.
Sümeg liegt in der südwestlichen Ecke
des Bakony Gebirges in einem Tal, das
das Keszthely Gebirge mit der Kleinen
Tiefebene und mit dem Tapolca Becken
verbindet. Die Stadt kann sowohl vom
nördlichen Ufer des Balatons als auch
von der Richtung Zalaegerszeg, Győr und
Veszprém einfach angenähert werden. Am
Stadtgebiet wurde eine Kiselsteingrube
aus der Vorzeit (heute Naturschutzgebiet
und Museum), eine Siedlung aus dem römischen Alter sowie eine altkatholische
Basilika freigelegt. König Béla IV. hat die
im ganzen Land bekannte Burg nach dem
Tatarensturm bauen lassen. Die Burg wurde
in den späteren Jahrhunderten durch die
Bischöfe von Veszprém ergänzt. Nach
Niederschlagung des Rákóczi Freiheitskampfes wurde die Burg von österreichischen Truppen angezündet und teilweise
demoliert. Heutzutage ist die Burg der
Ort von Burgspielen und Ausstellungen.
Neben den lokalen Ritterspielen und
den von Mai bis November abgehaltenen
historischen und kulturellen Veranstaltungen
gibt es in der Umgebung der Stadt auch
viele prachtvolle Programmöglichkeiten.
Der Balaton, Hévíz - der größte Thermalsee Europas -, die Seehöhle von
Tapolca, die Orten beim Festival „Tal der
Künste”, der Festetics Schloss in Keszthely,
das Puppenmuseum, der Schneckenpalast
und das Marzipanmuseum kann von hier
einfach und schnell erreicht werden.

LÁTNIVALÓK /
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SEHENSWÜRDIGKEITEN
Sümeg határában őskori kovakőbányát
(ma természetvédelmi terület és múzeum), római kori települést és ókeresztény
bazilikát tártak fel.
Országosan ismert várát a tatárjárást követően IV. Béla király kezdte el építtetni, amelyet a következő évszázadokban
a veszprémi püspökök egészítettek ki.
A XVI. század folyamán, Fehérvár és
Veszprém török kézre kerülésével Sümeg vára Dunántúl egyik legfontosabb
központjává vált. A Rákóczi vezette
szabadságharc leverése után az osztrákok
felgyújtották és részben lerombolták.

lábánál áll a XVIII. században épített
vár-istálló, területén egy idegenforgalmi
lovas központ működik. Egyik helyiségében Huszármúzeum látható.
A belvárostól nyugatra, a középkori
alapokon fejlődő ún. TizenháromVáros
városrészben áll a Padányi püskök által
1756 és 1759 között építtetett és
az osztrák származású Franz Anton
Maulbertsch freskóival díszített plébániatemplom, a hazai barokk művészet egyik
legismertebb alkotása.
Sümeg festői pontján találjuk a város temetőjét. Az 1816-ban épült temetőkápolna körül késő barokk, empire, copf
és klasszicista síremlékek sora őrzi a Kisfaludyak, Darnayak, Eitnerek, Ramasetterek, Bogyaikak, Csehek stb. nemesek,
mesteremberek és egyszerű polgárok
emlékét.

P

/

ROGRAMOK
1656 és 1658 között Széchenyi
György püspök kőfalakkal kerítette be
PROGRAMMES /
Sümeg városát. Az egykor 1100 méter
PROGRAMMEN
hosszú, bástyákkal megerősített kőfal egy
része ma is látható. E falakon belül, a
XVIII. század folyamán épült ki az ún. Gyermeknapi Vártámadás, május
nemesi belváros. Keleti határát a Várhegy meredek oldala zárja.
Radetzky Nap, május
Központjában az 1649 után épített
és 1724-1733 között jelentősen
kibővített ferences templom és kolostor, valamint az 1748-1753 között
Padányi Bíró Márton veszprémi püspöki
palota épületei állnak. Ezt övezi félkör
formájában a belváros, mindössze két kis
utcából és három térből álló területe.

Sümegi Várjátékok július 1-jétől augusztus 20-ig
Lovagi torna programokkal július 1-jétől
július 30-ig minden este, az év többi
részében minden szerdán és szombaton
vacsorával egybekötve vagy anélkül.

Végvári Napok minden évben augusztus
Itt áll Kisfaludy Sándor (1772-1844) 2. hétvégéjén
költő szülőháza, amely ma a Városi Múzeumnak ad otthont.
Szűz Mária Búcsú, szeptember
A belvárostól keletre, a XVI. század Erzsébet Napi Vásár, november
folyamán alakult ki az akkori jobbágyság
városrésze, a Tokaj.
Huszár-vadász lovaglás, november
Északi határában, a várba felvezető út
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Sümeg - Szentantalfa
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Kisfaludy Sándor Gimnázium és Kollégium
8330 Sümeg, Mártírok u. 1-3.; Tel./Fax: 87/550-010
Nyitva: 06.15-08.30 * web: www.kisfaudy.hu * e-mail: titkarsag@kisfaludy.hu
11/40

d Szentantalfa c
Sólyom Borbirtok Soma Borpince
8272 Szentantalfa, Szent Balázs-hegy 669 Hrsz;
Tel.: 87/479-029, 20/327-3541(D), 30/264-1264
Nyitva: előzetes bejelentkezéssel
Web: www.somasoma.extra.hu * e-mail: somasoma@vazsonykom.hu
7km
2/7
50
Borászatunk a Balatonfüredi-Csopaki borvidéken a Zánkai bortermelő körzetben a Szentbalázs hegyen található. Kínálatunkban a száraztól az édes borokig csemegézhetnek. Egyik fő borszőlő fajtánk az Olaszrizling,
de ugyan akkor megtalálhatók Zenit, Ottonel Muskotály fajták is. Borászatunk több országos borfesztiválon
is részt vesz, köztük a Balatonfüredin is, melyekre szeretettel várjuk minden évben vendégeinket. Kínálatunkban szerepel a szőlőlé, pálinka és boraperitif.
This winery is located on the Balatonfüred-Csopak wine-growing area, on the mountain Szentbalázs. One
of its main wine-grapes is the Olaszrizling, but they have Zenit, Ottonel and Muskotály as well. The wine
cellar has taken part in several wine festivals, e.g.: in Balatonüred which is very worth to visit. Not only can
you choose from plenty dry or sweet wines but also drink grape juice, spirit and wine aperitif.
Unsere Weinkellerei befindet sich in dem Weingebiet von Balatonfüred-Csopak, in der Region von Zánka,
auf dem Berg „Szentbalázs”. In userem Angebot können Sie sowohl die trockenen als auch die süßen
Weine kosten. Eine unserer Haupweinsorten ist der Riesling, man kann aber auch die Sorten wie Zenit,
Ottonel und Muskateller finden. Unsere Weinkellerei nimmt an mehreren Landesweinfestivalen teil, z. B.
an dem Balatonfüreder, zu dem wir auch unsere lieben Gäste gerne erwarten. In unserem Angebot stehen
Traubensaft, Schnaps und Weinaperetif.

A Sümegi Vár és a Hotel Kapitány
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Székesfehérvár több mint fél évezredig (XIXVI.század) királyi székhely-ként, a magyarság
szakrális központjaként játszott egyedülálló szerepet
a magyar históriában. Itt temették el királyaink nagy többségét
Szent Istvántól, Könyves Kálmánon, Károly Róberten, Nagy Lajoson,
Mátyás királyon át, Szapolyai Jánosig. Itt avatták szentté István királyt és Imre
herceget, itt hirdették ki Európa második alkotmányát, az Aranybullát. A város
megbecsüléssel őrzi ezt a korszakát, mint ahogy büszke barokk belvárosára, amely
látni- és néznivalók sokaságával nyűgözi le a látogatót templomai, múzeumai, szép
barokk palotái révén.
További információ: www.szekesfehervar.hu

Székesfehérvár, as a king residence, has played an important role in the
history of the country for more than 500 years. Lot of famous people
were buried here, such as: (St.) Stephen I., Kálmán Könyves, Róbert
Károly, Lajon Nagy, King Matthias, János Szapolyai. (St.) Stephen I. and Prince
Imre was canonized here. In 1222 published the Golden Bull, the second constitution of Europe. The town is proud of its Baroque downtown, churches, museums
and wonderful Baroque palaces.
For more information: www.szekesfehervar.hu

Stuhlweißenburg spielte mehr als ein halbes Jahrhundert (XI-XVI.
Jahrhundert) als königliche Residenz und Zentrale des sakralen Ungarns
eine einmalige Rolle in der ungarischen Geschichte.
Hier wurden die meisten Könige bestattet, wie der Heilige István (Stephan),
Kálmán Könyves, Róbert Károly, Lájos Nagy, König Mátyás und János Szapoyai.
Hier wurden König István und Herzog Imre zum Heiligen gekrönt, hier wurde die
zweite Konstitution Europas, der goldene Bulle, ausgerufen, Die Stadt bewahrt sich
dieses Zeitalter in Ehre, und ist stolz auf seine Innenstadt im
Barokkstil, in der die vielen Sehenswürdigkeiten wie Kirchen, Museen, und schöne
Schlösser im Barokkstil seine Besucher überwältigt.
Weitere Informationen: www.szekesfehervar.hu
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Bory-Vár Múzeum Alapítvány
8000 Székesfehérvár, Máriavölgy 54. Tel.: 22/305-570
Nyitva: 03.01–09.30. között naponta 9.00–17.00 óráig
boryvar@freemail.hu, http://482.underground.hu/boryvar
Budenz-ház – Ybl-Gyűjtemény
8000 Székesfehérvár, Arany János u. 12. Tel.: 22/313-027
Nyitva: 03.01–IV.28, és 10.03–10.29. között K-V.: 10.00–14.00 óráig
IV.29 –10.01. között K-V.: 10.00–16.00 óráig
Csók István Képtár
8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. Tel.: 22/314-106
Nyitva: H-P.: 10.00-19.00 óráig, Szo-V.: 10.00-18.00 óráig. Minden hónap első
hétfőjén zárva!
Deák Gyűjtemény
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. Tel.: 22/329-431
Nyitva: K-V.: 10.00-18.00 óráig.
Fekete Sas Patikamúzeum
8000 Székesfehérvár, Fő u. 5.
Nyitva: K-V.: 10.00–18.00 óráig
Középkori Romkert-Nemzeti Emlékhely
8000 Székesfehérvár Koronázó tér
Nyitva: 03.15. (rossz idő esetén 04.01)–10.29. között K-V.: 9.00–17.00 óráig
Schaár Erzsébet-gyűjtemény
8000 Székesfehérvár, Jókai u. 11. Tel.: 22/329-431
Nyitva: 04.01–10.29. között K-V.: 9.00–18.00 óráig, 11.01–03.31. között K-V.:9.00–17.00 óráig
Szent István Király Múzeum
8000 Székesfehérvár, Fő u. 6. Tel.: 22/315-583, Fax: 22/311-734 e-mail: fmmuz@iif.hu
Nyitva: 03.01–04.28, és 10.03–12.23. között K-V.: 10.00–14.00 óráig,
IV. 29 – X. 1. között K-V: 10.00–16.00 óráig
Tác-Gorsium Szabadtéri Múzeum – régészeti park
Tel: 22/362-243
Nyitva: 11.02–03.31. között 10.00–16.00 óráig, 04.01–10.31. között 10.00–18.00 óráig
Új Magyar Képtár
8000 Székesfehérvár, Megyeház u. 17. Tel.: 22/329-504
Nyitva: 03.01–10.29. között K-V.: 13.00–17.00 óráig

Sz

Székesfehérvár

d Székesfehérvár c
Alba Regia Táncegyesület
8000 Székesfehérvár, Malom u. 6.; Tel/Fax: 22/312-795
Web: www.artefolk.hu; e-mail: info@artefolk.hu
6/27

Székesfehérvár szívében, hangulatos környezetben várjuk kedves vendégeinket konferenciák, továbbképzések, üzleti összejövetelek, esküvők, bálok lebonyolítására teljes körű technikával felszerelt színház-, előadó- és
konferenciatermünkben. Cégek, baráti és turistacsoportok, diákok részére szálláslehetőséget is biztosítunk.
Our guests are welcome in the heart of Székesfehérvár in an environment of atmosphere of intimacy for the
arrangement of conferences, further educations, business meetings, wedding ceremonies and balls in our
theatre-, lecture and conference-room equipped with full technique. Accommodation is also available for
companies, friendly and tourist groups and students.
Im Herzen von Székesfehérvár in einer stimmungsvollen Umgebung erwarten wir unsere Gäste in unserem
mit vollständiger Technik ausgestatteten Theater-, Vorlesungs- und Konferenzsaal, der zur Abwicklung von
Konferenzen, Weiterbildungen, Businesstreffen, Hochzeitzeremonien und Bällen geeignet ist. Wir können
Unterkunft für Firmen, Freunde- und Touristengruppen, Studenten sicherstellen.

Bányató Vendéglő
8000 Székesfehérvár, Zsolnai út 39.; Tel/Fax: 22/507-505; 30/994-4697
Nyitva: 11.30-22.00
E-mail: zolee87@freemail.hu
160

A város keleti részén, az Öreg-hegy szívében fekszik a város egyik érdekessége a Bánya-tó. Ennek partján áll
az étterem, mely 160 fő befogadására képes. Hangulatos teraszunkon 100 fő elhelyezésére van lehetőség.
Várjuk Önöket egész évben, jó ételekkel, figyelmes kiszolgálással.
In the eastern part of the town in the heart of the Old-hill an interesting view of the town, the Bánya-lake
can be found. At the waterside there is a restaurant with a capacity for 160 persons. In our terrace with
an atmosphere of intimacy there is place for 100 persons. Your are welcome all the year round with fine
dishes and careful servicing.
Auf dem östlichen Teil der Stadt im Herzen des Altberges liegt eine der Kuriositäten der Stadt, der BányaTeich. An seinem Ufer steht das Restaurant mit einer Kapazität für 160 Personen. Auf unserer stimmungsvollen Terrasse können 100 Personen Platz nehmen. Wir erwarten Sie das ganze Jahr hindurch mit feinen
Gerichten und mit aufmerksamer Bedienung.
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Castrum Lovagi Étterem
8000 Székesfehérvár, Várkörút 3. Tel.: 22/505-720; 20/341-6595; Fax: 22/505-719
web: www.castrumlovagietterem.hu; e-mail: castrumlovagietterem@t-online.hu
Nyitva: H-V.: 11.30-23.00

Csitáry G. Emil Uszoda és Strand
8000 Székesfehérvár, Mészöly G. u., Tel.: 22/327-655 Fax: 22/502-600
Nyitva: H-P.: 5.30-21.00 Szo.: 6.00-20.00 V.: 7.00-20.00
web: www.csitaryuszoda.hu; e-mail: info@csitaryuszoda.hu

Flying Cat Irish Pub

-10%

8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1.; Tel.: 22/504-067; 22/507-633; 30/936-6517; Fax: 22/507-632
Nyitva: H-V.: 12.00-04.00; web: www.westside.hu; e-mail: djbertok@westside.hu
Multifunkcionális szórakozóhely várja az igényes szórakozásra vágyókat az ír hangulatot idéző pubban és a
lenyűgöző kerthelyiségben. A nemzetközi ételek mellett az ír italkülönlegességek közül is válogathatnak, az
emeleten pedig a bowling, a darts és a billiárd kedvelői szórakozhatnak kellemes környezetben.
Those who wish to have a demanding amusement are welcome in a multifunctional place of entertainment,
in a pub recalling Irish atmosphere and in the fascinating garden. In addition to international meals you can
select also from Irish drink specialities, and on the upper story fans of bowling, darts and billiard can amuse
themselves in a pleasant environment.
Ein multifunktionaler Vergnügungsort erwartet die anspruchsvolle Amüsierung Suchenden in dem Pub mit
irischer Atmosphäre und in dem wunderschönen Gartenlokal. Neben den internationalen Gerichten können
Sie auch von den irischen Getränkespezialitäten auswählen, und auf dem Stockwerk können sich die Liebhaber von Bowling, Darts und Billard in einer angenehmen Umgebung amüsieren.
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Nemes Nagy Ágnes Kollégium
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13.; Tel.: 22/312-072; Fax: 22/500-290
Nyitva: egész évben
E-mail: koszpek@nemesnagy-koll.sulinet.hu

10 km

Rév Szálló
8000 Székesfehérvár, József A. u. 42.; Tel.: 22/327-015 Fax: 22/327-061

Tűzoltó Múzeum
8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.;
Tel.: 22/310-948; 70/326-3206 Fax: 22/311-063; 22/333-751
E-mail: florian@tuzoltosag.alba.hu
Nyitva: naponta 8-17, díjtalan a belépés

A Vállalkozók Háza Fehérváron
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Vadvirág Étterem és Panzió
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 52; Tel./Fax: 22/321-377, 70/417-5757
Nyitva: H-V.: 12.00-22.00 * web: www.vadvirag-etterem.uw.hu
18

Éttermünk, konferenciatermünk, panziónk a 70-es főút mellett csodálatos parkos környezetben helyezkedik
el kb. 100 autó befogadására alkalmas őrzött parkolóval. Konferenciatermünk 300 fős, mely alkalmas
ülő és állofogadások, bálok megtartására is. Elegáns éttermünk 180 fős, mely igényes üzleti- és magánrendezvények lebonyolítására alkalmas. Grill konyhánk és teraszunk grill partyk rendezését teszi lehetővé
álomszép környezetben.
The restaurant, conference hall and guest house complex is situated in a marvellous park next to the route
70. The car park has 100 places, the conference hall is for 300 and available to hold a reception or a ball
and the elegant restaurant can seat 180 at business or private meetings. Grill kitchen and terrace for holding parties in a gorgeous environment.
Unser Restaurant, unser Konferenzsaal, unsere Pension befinden sich an der Hauptstraße 70, in einer
wunderschönen Anlage, mit einem bewachten Parkplatz für ca. 100 Autos. Für Sitz- und Stehempfänge,
Bälle ist unser Konferenzsaal mit 300 Personen geeignet. In unserem eleganten Resturant für 180 Personen
können Firmen- und Privatveranstaltungen abgewickelt werden. Unsere Grillküche und Terrasse ermöglichen
die Oranisierung von Grillpartys in einer wunderschönen Umgebung.

Városi Képtár - Deák Gyűjtemény
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10.; Tel.: 22/329-431
Web: www.deakgyujtemeny.hu; e-mail: keptar@enternet.hu
A Deák Gyűjtemény a modern magyar festészet legfontosabb alkotóit mutatja be a 20. század elejétől a
80-as évekig. A jelenlegi formájában 1994 óta látható anyagot Deák Dénes (1931-1993) műgyűjtő
ajándékozta a városnak. Az állandó kiállítás magában foglal egy a XVIII. század második feléből származó,
freskóval díszített termet is, mely gróf Esterházy Ferenc palotájának része volt.
The Deák Collection displays the most important creators of the modern Hungarian art of painting from the beginning of
the 20th century until the 80-ies. The material having been demonstrated in its current form since 1994 was donated
to the town by art collector Dénes Deák (1931-1993). The standing exhibition comprises also a room stemming from
the second half of the 18th century decorated with fresco, which was part of the palace of count Ferenc Esterházy.
Die Deák Sammlung macht die wichtigsten Schöpfer der modernen ungarischen Malerei ab Anfang des
20sten Jahrhunderts bis zum Ende der 80-er Jahre bekannt. Das in seiner gegenwärtiger Form seit 1994
vorgestellte Material wurde von Kunstsammler Dénes Deák (1931-1993) an die Stadt geschenkt. Die
permanente Ausstellung umfasst einen aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert stammenden mit Fresko
dekorierten Saal, der ein Teil des Palastes von Graf Ferenc Esterházy war.
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Molnár Pince és Vendégház
8272 Tagyon, Kossuth u. 14.; Tel.: 20/545-3080
Nyitva: egész évben * e-mail: csaba.molnar1@freemail.hu
3km

1/4

A Balatontól 3 km-re, a Zánka-Nivegy-völgyi, hangulatos borospincénkben várjuk vendégeinket díjnyertes
finom borokkal, házias vendéglátással, romantikus környezetben lévő kényelmes szálláshelyekkel.
Our guests are welcome in our wine cellar of nice atmosphere in the Zánka-Nivegy valley 3 km away from
the Lake Balaton, with prize-winner fine wines, Hungarian hospitality and comfortable accommodation in
a romantic environment.
3 km vom Plattensee in unserer stimmungsvollen Weinkeller im Zánka-Nivegy-Tal erwarten wir unsere Gäste
mit preisgekrönten feinen Weinen, häuslicher Bewirtung und mit in einer romantischen Umgebung befindlichen bequemen Unterkunftsmöglichkeiten.

A nagyvázsonyi vár
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Öreg Favágó Kocsmája
2831 Tarján, Móricz Zs. tér 9. Tel.: 34/372-003, 70/284-9692
Nyitva: H-Cs.: 11.00-24.00; P-Szo.: 11.00-03.00; V.: 11.00-24.00
web: www.oregfavago.hu; e-mail: info@oregfavago.hu
Tarjánban a Gyermely felé vezető úton 100 fős, hangulatos bajor sörözőnkbe, éttermünkbe, nyáron
kerthelyiségünkbe várjuk kedves vendégeinket. A hangulatot bajor ételeink, valamint a helyhez illő - esetenként
élő - zene teszi teljesssé. Az aktív kikapcsolódást kedvelőknek, baráti társaságoknak pedig bowling pályáink,
darts biliárd és “csocsó” játékaink nyújtanak kellemes időtöltést.
We wait our guests in Tarján on the road towards Gyermely in our intimate Bavarian bar and restaurant. In
summer in the garden place, too. Bavarian dishes and music – fits to the place and time – make the mood
perfect. Bowling facilities, darts, billiards, table soccer provide enjoyable pastime for the lovers of relax and
friend companies.
In Tarjan, auf dem Wege nach Gyermely warten wir in unserem 100-köpfigen, stimmungsvollen Restaurant und
Bierstube –im Sommer im Gartenlokal- auf unsere netten Gäste. Die Stimmung wird durch unsere bayerischen
Speisen und zum Ort passende-falls lebende Musik- vervollständigt. Für die aktiven Ausspannung liebenden und
für die Freundeskreise bieten unsere Bowlingbahnen, Darts, Billiard und „Tischfussball”-Spiele ein angenehmes
Amüsement.

Sramlizenekarok Tarjánban
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Tata
24 000
lelket számláló barokk
város a Bécset Budapesttel összekötő
autópálya mentén. A Gerecse lágy
hajlású hegyvonulatai alatt elterülő, enyhén dombos felszínű kisváros látványának,
hangulatának
egyik
meghatározó
jelentőségű eleme gyönyörű környezete.
Csodálatos természeti szépsége alapján
méltán nevezhetjük a Közép-dunántúli
Turisztikai Régió egyik fellegvárának,
ahol nyaranta színpompás kulturális fesztiválok, szabadtéri koncertek és rangos
sportrendezvények szórakoztatják a látogatókat. A természet és a kultúra sajátos
harmóniája valósul itt meg, évről évre
maradásra csábítva az átutazókat.

Tata ist eine barocke Kleinstadt mit
24000 Einwohnern, an der Autobahn
Wien-Budapest gelegen. Ihre Baudenkmäler spiegeln die ereignisreiche

Geschichte
der Stadt wider. Das berühmteste ist
die in der Renaissancezeit erbaute Burg.
Die heimatgeschichtlichen Sammlungen
und das geologische Museum sind zu
Recht bekannt. Die großen Seen und das
beliebte Freibad bieten den anhängern
des Wassersports und den Anglern
eine Erholungs-möglichkeit, die schattenspendenden Parkanlagen erfreuen die
Naturliebhaber.
Tata is a baroque town with 24
thousand inhabitants situated near the

Vienna-Budapest motorway. One of the
determining elements of the landscape,
includes the atmosphere of the small town
with slightly hilly surface, lying below the
sotfly bending ranges of the Gerecse
mountains, it is a wonderously natural
environment. The amazing beauty of its
landscape ranks Tata among the must-see
sites of the Tourist Region in Central
Transdanubia, where colourful festivals,
outdoor concerts and acknowledged
sports events entertain visitors.

LÁTNIVALÓK / SIGHTSEEINGS / SEHENSWÜRDIGKEITEN
Farkasházy Fischer Mór-emléktábla
2890 Tata, Bercsényi u. 1.
Itt született Farkasházy Fischer Mór, aki később a világhírű herendi porcelángyárat felvirágoztatta.
Piarista rendház
2890 Tata, Tanoda tér 5.
A piaristák barokk rendháza 1767-1770 között épült, Fellner Jakab tervei szerint
Római fürdő műromjai
2890 Tata, Angolpark
A romantikus műromokat 1801-ben alakították ki Charles Moreau tervei alapján. Beleépítették a vértesszentkereszti román stílusú templomrom 24 oszlop-, illetve pillérfejezetét is.
Kapucinus templom
2890 Tata, Bartók Béla u.
Tel.: 34/380-019
A templomot Kuttner József építette, de a munkában Fellner Jakab is részt vett
Pötörke-malom
2890 Tata, Tópart u. 9
A tatai vár
A tatai vár öt évszázad építészeti jegyeit viseli magán. Azt tudjuk, hogy Zsigmond király
1409-ben már hosszabb időt töltött a tatai várban. 1397 és 1409 között épülhetett ki az
első királyi palota.
Cifra malom
2890 Tata, Váralja u. 3.
Görög-Római Szobormásolatok Múzeuma
2890 Tata, Hősök tere 7.
Tel.: 34/383-251
Nyitva: IV.1 - X. 31. között: K-V.: 10.00-18.00 óráig
Német Nemzetiségi Néprajzi Múzeum
2890 Tata, Alkotmány u. 1.
Tel.: 34/487-682
Nyitva: IV.1 - X.31. között: 10.00-18.00 óráig
XI.1. III.30. között: K-P.: 10.00-14.00 óráig, Szo-V.: 10.00-16.00 óráig
Kuny Domokos Megyei Múzeum
2890 Tata, Öregvár
Tel.: 34/381-251
Nyitva: V.1 - X. 31. között: K-V.: 10.00-18.00 óráig
XI.1 - IV.30. között: K, CS-V.: 10.00-16.00 óráig
Keresztelő Szent János-szobor
2890 Tata, Kastély-téri vízpart
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777 Sport Söröző
2890 Tata, Szomódi út 20.; Tel.: 34/479-777
Nyitva: egész évben
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Caméleon Café
2890 Tata, Piac tér 1.; Tel.: 20/936-0182
Nyitva: H-P.: 9.00-24.00, Szo.: 9.00-04.00, V.: 9.00-22.00
E-mail: cameleon3@t-online.hu
Kávékülönlegeségek, Pellini Top Kávé, teák több ízben, koktélok, nyári hűsítő italkülönlegességek, jégkrémek, György-Villa borok. Szombatonként fergeteges bulik! 30-40 főig rendezvények szervezése! Játéktermünkben magas jackpot és cashpot nyerési lehetőségek! Pókerezési lehetőség és pókerversenyek szervezése!
Sportközvetítések megtekintése nagyképernyős plazma tv-n. Asztalfoglalás és info +36209360182
Coffee specialities, Pellini Top coffees, various teas, cocktails, summer refreshments, ice creams and wines
from György-Villa. Party on every Saturday! Meetings can be held up to 30-40. Gaming room with high
possibility to win jackpot and cashpot. You can even play poker or hold a poker party here. Big screen
plasma television for sport events. Booking and information: +36209360182
Kaffeespezialitäten, Kaffee Pellini Top. Teesorten in verschieden Geschmacksrichtungen, Coctails, kühlende
Sommergetränke, Eiscreme, György-Villa Weine. Samstag super Party! Abwicklung von Veranstaltungen
bis 30-40 Personen! In unserem Spielsaal können Sie große Jackpot- und Cashpotmöglichkeit haben!
Man kann Poker spielen und wir organisieren Pokerspiele! Anschauung von Sportübertragungen auf großem
Plasmabildschirm. Tischreserviereung und Information: +36209360182

http://szallas.regioregia.hu
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Csenkei Vendégház
2890 Tata, Deák F. u. 26.; Tel.: 34/487-318, 30/396-2984
Nyitva: egész évben

Diana Golf Hotel **** Old Lake Golf Club
2890 Tata, Remeteségpuszta; Tel.: 34/587-720 Fax: 34/587-623
Nyitva: egész évben
Web: www.oldlakegolf.com; e-mail: dianahotel@oldlakegolf.com

-20%

34/72

Az Old-Lake Golf and Country Club Budapesttől 40 percre az Esterházy család vadászbirtokán kialakított
golfkomplexum. Arborétumszerű környezetben létrehozott bajnoki golfpályát és négycsillagos wellness hotelt
és éttermet foglal magába.
The Old-Lake Golf and Country Club is 40 minutes from Budapest, a golf complex located in the hunting
estate of Esterházy family. Consists a champion field, brought in existance in an environment arboretum-like
and a four star wellness hotel and restaurant.
Der Old-Lake Golf and Country Club ist ein 40 km von Budapest entfernter, auf dem Jagdgut der Familie
Eszterházy umgebauter Golfkomplex. Dazu gehören ein, in einer arboretumähnlichen Umgebung, angebrachter Golfplatz und ein vier Sterne Wellnesshotel.

Família Vendéglő
2890 Tata, Szilágyi E. utca 167.(a szervizzel szemben);
Tel.: 34/489-179, 20/42-18-744, Fax: 34/383-282
Nyitva: K-V.: 12.00-22.00
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Fekete Macska Pizzéria és Panzió

i

2890 Tata, Piac tér 25. Tel./Fax: 34/381-858; 30/95-96-621
Nyitva: H-V.: 11.00-23.00 * web: www.dizofood.hu * e-mail: dizofood@freemail.hu

A Tatai Vártól nem messze található a 12 férőhelyes, kellemes hangulatú Fekete Macska Panzió és Étterem,
Pizzéria. 2-3-4 ágyas szobákkal, külön fürdőszobával, 50 férőhelyes étteremünkben családias ízekkel várjuk
kedves vendégeinket. Vállaljuk rendezvények, esküvők,osztálytalálkozók szervezését. Pizzák házhoz szállítása!
Black Cat Pension and Restaurant, Pizzeria ( Fekete Macska Panzió és Étterem, Pizzéria ) with its intimate
atmosphere up to 12 people can be found not far away from Tata Castle. We wait our guests with rooms with
2, 3 or 4 beds, separate bathrooms. We offer familiar dishes in the restaurant up to 50 people. We undertake
organizing different programmes, wedding parties, class reunions. Pizza home delivery!
Nicht weit von der Tataer Alten Burg befindet sich die Schwarze Katze Pension und Restaurant, Pizzeria. Wir erwarten
unsere Gäste mit Zwei-, Drei-, Vier- Betten- Zimmern, separatem Bad und in unserem Restaurant mit familiären Geschmäcken. Wir übernehmen die Organisierung von Veranstaltungen, Hochzeiten, Klassentreffen. Zulieferung von Pizzen!

Gottwald Hotel és Étterem
2890 Tata, Fekete u. 1.; Tel.: 34/586-114, 586-115, 20/326-7901 Fax: 34/487-927
Nyitva: H-V.: 11.00-23.00; Hotel: Non-stop
web: www.gottwald.hu; e-mail: gottwald@t-online.hu

Tata zöldövezetében, igényes környezetben várjuk testi-lelki felüdülésre vágyó kedves vendégeinket a házias
és nemzetközi konyha remekeivel.
We are waiting our guests who are long for refreshment in the green belt of Tata, of a high standard
environment with the masterpieces of international and house-proud cuisine.
In Tatas grünem Sektor erwarten wir in einer niveauvollen Gegend unsere sich nach körperlicher- und
geistiger Entspannung sehnenden Gäste, mit Meisterwerken der heimischen und internationalen Küche.
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Öreg-tó Clubhotel és Ifjúsági Tábor
2890 Tata, Fáklya u. 4. Tel.: 34/487-960 Fax: 34/588-078
Nyitva: egész évben * web: www.oregtohotel.hu; e-mail: info@oregtohotel.hu
81/245

500 m

Az Öreg-tó Club Hotel és Ifjúsági Tábor Tata üdülőövezetében, az Öreg-tó partjától 300 m-re fekszik. Szállodánkban 1, 2 és 3 ágyas, fürdőszobás szobákban 45 fő, ifjúsági szálláshelyünkön 2-4-6 ágyas szobákban, közös
vizesblokkal 190 fő számára nyújtunk szállást. 200 fős éttermünk nagy választékkal várja vendégeit.
The Old Lake Club Hotel and Youth Camp (Öreg-tó Club Hotel és Ifjúsági Tábor) lies at the holiday camp area of
Tata, 300 metres far away from the bank of Old Lake. We can provide accomodation for 190 people in rooms with
one, two or three beds, with common toilet. Our restaurant of 200 seats is waiting for you with its wide variety.
Das Alter See Club Hotel und Jugendlager liegt auf dem Erholungsgebiet von Tata, 300 Meter vom Ufer des
Alten Sees entfernt. In unserem Hotel bieten wir für 150 Personen in Ein-,Zwei-, und Drei-Betten-Zimmern mit
gemeinsamem Wasserblock Unterkunft. Unser 200-köpfiges Restaurant wartet mit großer Auswahl seine Gäste.

Penta Lux Hotel és Apartman
2890 Tata, Boróka u. 10-12.; Tel.: 34/487-603, 588-140; Fax: 34/588-141
Nyitva: egész évben, non-stop
Web: www.pentalux.hu; e-mail: pentalux@freemail.hu
A város üdülőövezetében, az Öreg-tótól 200 m-re található 1997-ben épült apartmanunk és a 2001ben épült hotelünk. Klimatizált szobáink 2-3-4 ágyasak, fürdőszobával, telefonnal, színes TV-vel és hűtőszekrénnyel ellátottak. (Max. 35 fő elhelyezésére van lehetőség). A hotel 40 fős reggeliző étteremmel,
szaunával, pezsgőfürdővel és medencével várja a vendégeket.
Our apartment, built in 1997 and our hotel, built in 2001 lie in the holiday area of Tata, 200 metres
from Old Lake. The rooms have got 2-3-4 beds, in each room there are a bathroom, a telephone, a colour
TV and a refrigerator. (Max capacity: 35 people) The hotel has got a restaurant for breakfast (40 guests),
a sauna, a jacuzzi and a swimming pool.
Im Erholungsgebiet der Stadt, 200 km vom Alter-See entfernt befindet sich unser 1997 erbautes Appartement
und unser 2001 erbautes Hotel. Die Zimmer sind mit 2-3-4 Betten, mit Bad, Telefon, Farbfernseher und
Kühlschrank. Das Hotel erwartet die Gäste mit einem Frühstücksraum, Sauna, Sprudelbad und Schwimmbecken.
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Phoenix Cafe & Restaurant
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2890 Tata, Bartók B. u. 1. Tel./Fax: 34/380-892, 30/939-6633
Nyitva: V-Cs.: 11.00-22.00 Szo-V.: 11.00-24.00
Web: www.phoenixcafe.hu; e-mail: info@phoenixcafe.hu
80

Tatán a város szívében modern környezetben, különleges ételspecialitásokkal, koktélokkal, kávékülönlegességekkel várjuk régi és új vendégeinket. Hétvégén programokkal, élőzenével, tavasztól 120 fős kerthelyiséggel
várjuk Önöket. Étkezési utalványt elfogadunk.
We wait our long-standing and new guests in the centre of Tata, in modern environment, with food specialities, cocktails and coffee specialities. We wait you with programmes and live music at weekends, from
spring till autumn with a garden for 120 people.
In Tata, im Herzen der Stadt, in moderner Umgebung warten wir mit besonderen Spezialitäten von Speisen,
Kaffees und Cocktails auf unsere alten und neuen Gäste. Am Wochenende erwarten wir Sie mit Programmen, lebender Musik, ab Frühlingsanfang auch im 120 Personen fassenden Gartenlokal.

Pikant és PikanT ó Étterem
2890 Tata, Építők Parkja Tel.: 34/480-480, 34/489-372 Fax: 34/589-899
Nyitva: Pikant: H-V.: 11.30-23.00 PikanTó: V-Cs.: 11.30-24.00 P-Szo.: 11.30-02.00
web: www.pikant.hu; e-mail: pikant@pikant.hu
Tatán, az Öreg-tó partján két hangulatos vendéglőnkbe várjuk kedves vendégeinket: Pikant Éttermünk meghitt, otthonos hangulatát a nyáron nyitott, télen fedett télikert és az abban elhelyezett kandalló teszi teljessé.
A szomszédos PikanTó Étterem pedig mediterrán ételspecialitásokkal, káprázatos koktélokkal kényezteti az
ide látogatókat.Hétvégeken mindkét vendéglőnkben élő zenével gondoskodunk a kellemes szórakozásról.
In Tata, on the shore of ’Öreg-tó’ (Old Lake), two comfortable restaurants are at the service of our guests: the
cosy, homely atmosphere of our Restaurant ’Pikant’ is ensured by a winter garden open in summer and covered
in winter, complete with a fireplace. The neighbouring restaurant ’PikanTó’ pampers its guests with meal specialities, marvellous coctails. At weekends, live music provides pleasant entertainment in both restaurants.
In Tata, am Alten Seeufer warten wir in unseren zwei stimmungsvollen Gaststätten auf unsere lieben Gäste: die intime,
gemütliche Stimmung unseres Restaurants Pikant vervollständigen der im Sommer offene, im Winter bedeckte Wintergarten
und der Kamin. Das nachbarliche PikanTó Restaurant verwöhnt die Besucher mit mediterranen Spezialitäten, phantastischen Cocktails. Am Wochenende sorgen wir beiden Gaststätten mit lebender Musik für die angenehme Unterhaltung.
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Tatabánya a Kőhegy lábánál, a
Vértes és a Gerecse hegység között fekszik. A terület a kedvező
természeti adottságok miatt a paleolitikum óta
lakott hely, ezt bizonyítják a Szelim-barlangban
talált leletek is. A honfoglalás időszakának legendája (Árpád győzelme Szvatopluk morva fejedelem felett) az egyik városrészhez, Bánhidához
kötődik. A török idők alatt a város elnéptelenedett, majd német és szlovák telepesek népesítették be a XII. században. A szénbányászat
megindulása (XIX. század) ipari arculatot adott
a vidéknek, egészen a közelmúltig. Tatabánya
1947 óta város, 1950-től Komárom megye
székhelye, 1991-től pedig megyei jogú város.
Mára az iparszerkezet átalakult, új iparágak
(elektronikai alkatrészgyártás, gépgyártás, autóipar, környezetvédelmi ipar, stb.) adnak munkát
az itt élőknek.
A Kő-hegyen büszkén álló Turul madár védőszárnyai alatt egy átalakult, épülő-szépülő város
várja az idelátogatókat!
Tatabánya lies at the foot of the
Stone Mountain, between the
Vértes and Gerecse mountains.
The area is inhabited from the paleolitic period because of the favourable environmentally
capability. This is certified by the findings in
„Szelim” cave. The legend (the victory of
Árpád above Szvatopluk Moravian lord) of the
time of settlement of the Hungarians is twitted
to a city part in Tatabánya, is called Bánhida.
The city became depopulated during the Turkish
invasion, afer that it will be filled with people by
German and Slovak settlers in the XII. century.
Starting the coal-mining industry (XIX century)
gave an industrial face to the area, till the near
past. Tatabánya is a city from the year 1947,

is the centre of
Komárom-Esztergom county
from 1950, and is county-righted city
from the year 1991. Today the industry structure changed, new branches give work to the
inhabitants. (electronics components manufacturing, machine manufacturing, car industry, environment protective industry and so on) Under
the protecting wings of Turul, standing proud on
the Stone Mountain, a changed city, which is
building and blooming, waits the visitors.
Tatabanya liegt am Fuß vom
Steinberg zwischen den Gebirgen
Vertes und Gerecse. Das Gebiet
ist wegen seiner günstigen Naturlage seit dem
Paläolithikum bewohnt, das beweisen auch die
Funde, die in der Selimhöhle entdeckt wurden.
Die Legende aus der Zeit der Landnahme (der
Sieg Arpads über dem mährischen Fürst Swatopluk) läßt sich zum Stadtteil Banhida binden. In
den türkischen Zeiten entvölkerte sich die Stadt,
im 12. Jahrhundert wurde sie mit deutschen
und slowakischen Siedlern wiederbevölkert.
Der Anfang des Kohlenbergbaus (im 19. Jahrhundert) gab der Stadt ein industrielles Gesicht
bis zur jüngsten Vergangenheit. Tatabanya ist seit
1947 eine Stadt, seit 1950 der Komitatssitz
vom Komitat Komarom-Esztergom, seit 1991
eine Stadt mit Komitatsrechten. Heutzutage
veränderte sich die Industriestruktur, neue
Industriezweige (elektronische Bestandteil- und
Maschinenherstellung, Auto- Naturschutzindustrie u.s.w.) bieten den hier lebenden Arbeit.
Unter dem Schutz des auf dem Steinberg stolz
stehenden Turulvogels wartet eine veränderte,
neuerbauende, sich verschönernde Stadt auf die
Ankommenden!

LÁTNIVALÓK / SIGHTSEEINGS / SEHENSWÜRDIGKEITEN
Szelim-barlang
A Kő-hegy oldalában 310 méter magasan, a Turul-emlékműtől 200 méterre található. A környék legszebb kirándulóhelye. Mintegy 45 méter hosszú, 12-14 méter
széles, több oldalága és két bejárata van.
Geológiai tanösvény
A város távoli pontjairól is kiválóan látható Szelim barlanghoz a Turul-emlékműtől egy
kilométernyi tanösvény vezet. A kis túraútvonal alkalmat nyújt arra, hogy az érdeklődők megismerjék a Vértes és Gerecse geológiai történetét, a parkerdőben élő legjellegzetesebb növény- és állatfajokat.
Bánhidai református templom
Bánhida egykori főutcáján, a Síkvölgyi út sarkán épült a református templom Szeghalmi Bálint tervei alapján. A hatalmas tömegű épület ˝kalotaszegi stílusával˝, az
erdélyi templomépítészet legjobb hagyományait felidéző stílusa különleges értéke
Tatabányának.
Jászai Mari Színház, Népház
Tatabánya Óvárosának egyik legnevezetesebb közművelődési épülete a Népház. A
MÁK Rt. az akkor érvényes bányatörvény kötelezettségei alapján építtette. Jelenleg
itt működik a Jászai Mari Színház is.
Iskolamúzeum
Az iskolamúzeum – az országban egyedülálló módon – mutatja be az oktatás fejlődését. Az állandó kiállításon a két világháború közötti osztálytermet és szertárt
mutatják be.
Turul-emlékmű
Feszty Árpád festőművész kezdeményezésére a millennium idején megalakított Emlékmű Bizottság Donáth Gyula (1850-1909) szobrászművészt bízta meg a szobor
elkészítésével, a szobrot 1907-ben avatták fel. Az alkotás Európa egyik legnagyobb madárszobra.
Bánhidai katolikus templom
Helyén valaha román stílusú templom állt, amely már akkor is meghatározta a település
arculatát. A mostani templomba, amelyet neoromán stílusban, 1835-ben építettek
át Feszty Adolf tervei alapján, beépítették a régi templom oldalkapuját is. Belül
található néhány építészeti emlék a vértesszentkereszti kolostorromból is.
Tatabányai Múzeum
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.; Tel./Fax: 34/310-495
Nyitva: 10.15-04.15.: Sze-P.: 10.00-14.00 Hétvége: 13.00-17.00
04.15-10.15.: K-V.: 10.00-18.00
web: www.kunymuzeum.hu; e-mail: tbmuzeum@t-online.hu
Tatabányai Múzeum Szabadtéri Bányászati Múzeuma - Ipari Skanzen
2800 Tatabánya, Vágóhíd u.; Tel.: 34/311-076; Fax: 34/310-495
Nyitva: 04.15-10.15.: K-V.: 10.,00-18.00
web: www.banyaskanzen.hu; e-mail: tbmuzeum@t-online.hu
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Amnézia Söröző
2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 61.; Tel.: 30/684-8729
Nyitva: H-V.: 15.00-21.00
Étellel, itallal vállaljuk 150 főig rendezvények lebonyolítását.
We undertake organizations with food, and drink to 150 people.
Wir übernehmen die Abwicklung von Veranstaltungen bis zu 150 Personen, und bieten Speisen und
Getränke an.

Arany Kutya Söröző
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 4.; Tel.: 34/311-623
Nyitva: H-P.:10.00-22.00, Szo-V.: 12.00-22.00

Árpád Hotel
2800 Tatabánya, Fő tér 20. Tel.: 34/310-299 Fax: 34/310-032
Nyitva:non-stop * web: www.hotelarpad.hu; e-mail: arphotel@vnet.hu

Az M1 autópályához közel, a város szívében található a megye egyik legelegánsabb szállodája, mely kitűnő konyhájával,
szaunával, konditeremmel, internetes szobákkal és magas színvonalú rendezvények lebonyolításával várja kedves vendégeit.
One of the most elegant hotel of the county lies near the M1 highway, in the heart of the city (Tatabánya). The hotel waits
its guests with great cuisine , sauna, gym, rooms equipped with internet. We organize programmes of a high standard.
Nahe am Autobahn M1, im Herzen der Stadt, liegt das exklusivste Hotel des Bezirkes, der mit ihre ausgezeichneter
Küche, mit eigener Sauna und Fitnessraum, Zimmern mit Internetverbindung erwartet seine lieben Gäste und übernimmt auf
hochwertigem Niveau auch die Abwicklung verschiedener Veranstaltungen.

Café Mina
2800 Tatabánya, Béla kir. Krt. 66., Tel.: 34/302-118
Nyitva: egész évben * e-mail: cafemina@freeweb.hu
30+20
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Caméleon Söröző
2800 Tatabánya, Kodály tér 5., Tel.: 20/511-1752
Nyitva: H-Szo.: 7.30-22.00, V.: 8.00-22.00
Pellini Kávé , csapolt és üveges sörök és rövid italok. Pókerezési lehetőség! Nyerőgépek! Sportközvetítések
megtekintése nagyképernyős plazma tv-n!
Pellini coffee, draught and bottled beer, hot shots. Play poker, win on the game machines or watch the sport
events on a big screen plasma television.
Kaffee Pellini, Bier vom Faß und Flaschenbier, Spirituosen. Man kann Poker spielen! Gewinnautomaten!
Anschauung der Sportübertragungen auf großem Plasmabildschirm!

Csákányospusztai Turistaház és Nyári tábor
2800 Tatabánya, Csákányos puszta; Tel./Fax: 34/311-151, 30/906-7169
Nyitva: turistaház egész évben, altábor: 05.01-10.31
Web: www.ptse.hu * e-mail: info@ptse.hu

A csákányospusztai turistaház és altábor a Vértes-hegységben, az országos Kék túra útvonalán található. A
turistaház gépkocsival a 100-as úton, a Birkacsárdától 1 km-re vonattal Szárliget vasútállomástól 3 km-es
gyalogút a kék jelzésen gyalog a tatabányai 5-ös busz végállomásától (Felsőgalla, buszforduló), 2,5 km-es
gyalogút a kék jelzésen. H-P-ig az erdei iskoláknak kedvezmény, további felvilágosítás telefonon.
The tourist house and camping site situated in the mountains of Vértes. To find it you need to know the
route of the National Blue Tour (Kék Túra). The way you get there is by car on the route 100, by train
from Szárliget station follow the blue footpath for 1,8 miles or on foot start at the end of the route bus
5 (Felsőgalla, bus stop) and go on the footpath for 1,5 miles. Discount for the schools in the forest from
Monday to Friday. Further information on the phone.
Die Schutzhütte und das Lager „Csákányospuszta” befindet sich in dem Gebirge Vértes, auf der Route
der sog. „Blauen Tour”. Die Schutzhütte kann man mit Auto auf der Landstraße 100, von „Birkacsárda”
1 km entfernt erreichen, vom Bahnhof in Szárliget 3 km Gehweg auf der „Blauen Kennzeichnung”, von
der Endstation der Buslinie 5 in Tatabánya (Obergalla, Buswendeplatz) sind es 2,5 km Gehweg auf
der „Blauen Kennzeichnung”. Von Montag bis Freitag gibt es Ermäßigung fürWaldschulen(erdei iskolák),
weitere Auskünfte geben wir telephonisch.
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Dixie Csirke Gyorsétterem
2800 Tatabánya, Győri u. 1/a (Konzum udvar); Tel.: 34/337-882
Nyitva: H-P.: 07.00-18.00; Szo.: 07.00-13.00 óráig
Gyermekmenük játékokkal, rántott húsok és zöldségek, hamburgerek, forró csoki és nyáron fagylalt! Kell egy
jó falat! A legközelebbi viszontlátásig éttermünkben! Étkezési utalvány beváltható.
Kids meal with toys, fried in breadcrumbs and vegetables, hamburgers, hot chocolate and ice-cream during
summer. A good bite is needed! See you soon in our restaurant! Food vouchers are accepted.
Kindermenüs mit Spielsachen, Schnitzel mit Gemüse, Hamburger, heiße Schockolade und im Sommer Eis! Man braucht
einen guten Leckerbissen! Bis auf ein baldiges Wiedersehen in unserem Restaurant! Essensbon ist hier einzulösen.

Gála Cukrászda, Kávézó
2800 Tatabánya, Komáromi u. 53.; Tel.: 34/331-243
Nyitva: Sze-V.: 9.30-20.00, H.: 9.30-18.00, K.: szünnap
Saját készítésű sütemények, torták és dísztorták egyedi igények szerint is. Kávé különlegességek, Belga
Choc-O-Lait forró csokoládék! Tortarendelés, helyfoglalás: 34/331-243
Home-made cakes on special demands as well. Coffee specialities and Belgian Choc-O-Lait hot chocolates.
For cake ordering and booking call +34/331-243
Selbstgemachte Kuchen, Torten, Ziertorten auch nach besonderem Bedarf. Kaffeespezialitäten, belgische
Choc-O-Lait heiße Schockoladen! Tortenbestellung, Tischreservierung: 34/331-243

Tatabánya - Turul madár
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Ipari Skanzen
2800 Tatabánya, Vágóhíd út 1.; Tel./Fax: 34/310-495
Nyitva: 04.15-10.15.: K-V.: 10-18;
Web:www.banyaskanzen.hu; e-mail: tbmuzeum@t-online.hu
Belépőjegy ára: Felnőtt 500 Ft, Gyerek, nyugdíjas 300 Ft, Csoportos ( tíz főig) 2000 Ft,Családi jegy 2
felnőtt 2 vagy több gyerek 1000 Ft. Idegenvezetés: Magyar nyelven 1500 Ft. Német, angol 3000 Ft
Price of admission ticket: HUF 500 for adults, HUF 300 for children and pensioners, HUF 2000 for
groups (up to ten persons), HUF 1000 for families with 2 or more children. Guiding: in Hungarian HUF
1500, in German and English HUF 3000.
Preis der Eintrittskarten: HUF 500 für Erwachsene, HUF 300 für Kinder und Rentner, HUF 2000 für
Personen (max. 10 Personen), HUF 1000 für Familien (2 Erwachsene und 2 oder mehrere Kinder).
Fremdenführung: in ungarischer Sprache HUF 1500, in deutscher und englischer Sprache HUF 3000.

Kék Kávéház
2800 Tatabánya, Szt. Borbála tér; Tel.: 34/316-826
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Lővér Étterem
2800 Tatabánya, Vadász u. 30.; Tel.: 34/311-351, Fax: 34/311-149
Nyitva: H-V.: 7.00-22.00
Web: www.honlaptar.hu/loveretterem

McDonald’s Étterem
2800 Tatabánya, Vértes Center Bevásárló Központ, I. em.
Tel.: 34/309-706, 801-138, 30/681-7521, 30/697-0468 Fax: 34/309-707, 801-139
E-mail: 0097@mcd.com

Netinda Kuckó
2800 Tatabánya, Béla kir . Krt. 38., Tel.: 30/906-9114
Nyitva: bejelentkezés alapján
Szolgáltatásaink: dohányzás leszoktatás, fekvő infraszauna, köpölyözés, állapotfelmérés, biorezonanciás
kezelések, fülakapunktúra és SPA lábfürdős méregtelenítés.

Oázis Étterem és Pizzázó

-20%

2800 Tatabánya, Gál I. ltp.; Tel./Fax: 34/337-920, 20/428-5577
Nyitva: V-Cs.: 11.00-22.00, P-Szo.: 11.00-24.00
Web: www.oazistb.hu; e-mail: info@oazistb.hu
80

Tatabányán a Gál lakótelep közepén (a sportpálya közelében) megújult környezetben, különleges ételekkel,
pizzákkal, óriási csapltsör választékkal várjuk vendégeinket. Rendezvények lebonyolítását 80 főig vállaljuk.
In Tatabánya, int he middle of Gál estates (near to the sports field) , in a renewed surrounding, with special
dishes, pizzas, and huge variety of draught beer we are waiting our customers. We organize programs up
to 80 people.
In Tatabánya, in der mitte des Gál Wohnsiedlung (neben den Sportplatz), in einem erneuerten Umgebung
warten wir unsere Gäste mit spezialen Speisen, Pizzas und grosse Auswahl von Bier von Fass. Wir unterziehen uns die Abwicklung den Veranstaltungen bis 80.

Petit Paris Café & Restaurant
2800 Tatabánya, Fő tér 14./d.; Tel.: 34/787-537, 30/830-2566
Web: www.petitparis.hu
Részletek/Detailes/Details: 3. oldal/ page 3./ 3 seite

RB Dent Kft.
2800 Tatabánya, Jázmin u. 49., Tel.: 34/311-562
Nyitva: H-P.: 10.00-12.00, 16.00-18.00, Szo.: 9.00-12.00
Állatorvosi rendelő kibővített szolgáltatásokkal várjuk a tisztelt állattulajdonosokat.
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Royal Söröző és President Játékterem
2800 Tatabánya, Fő tér 14/d.; Tel.: 30/746-6882
Nyitva: Non-stop * web: www.royalpub.hu; e-mail: royal@royalpub.hu
A Tatabánya szívében elhelyezkedő Royal söröző és játékterem egyedi hangulatot és színvonalas szórakozást
biztosít minden korosztály számára. Minden hétvégén színes programokkal kedveskedünk vendégeinknek.
Légkondicionált kaszinónkban megújúlt géppark és Jack Pot fogadja szerencsejátékokat kedvelő vendégeinket. Ne feledje, nálunk 0-24 óráig kipörgetheti szerencséjét.
The Royal Casino and Pub takes place in the heart of Tatabánya, it provides you an uniqe spirit and
entertainment a high standard for every age. During every weekend we favour official programmes for our
guests.We are happy to welcome the lover of gambling with new games machines in an air-condition place.
Don’t forget with us you can try your fortunate all day and all night.
Im Herzen Tatabányas befindet sich das Royal Casino & Pub, und sichert eine niveauvolle Unterhaltung für
jung und alt. Wir bieten unseren Gästen an den Wochenenden reichhaltige Programme an. Unser klimatisiertes Casino empfängt die spielfreudigen Gäste mit einem erneuerten Spielautomatenbestand. Vergessen Sie
nicht, bei uns können Sie von 0-24 Uhr Ihr Glück versuchen!

Sport Kht., Sport Hotel, Étterem
2800 Tatabánya, Ságvári u. 9. Tel.: 34/310-410; 30/549-4841
Nyitva: Hotel: non-stop; Étterem: H-Szo.: 9.30-22.00; V: 9.30-21.00
web: www.sport-hotel.hu; e-mail: info@sport-hotel.hu
22/60

A sport jó lehetőséget biztosít az aktív pihenést kedvelőknek. Kitűnő lehetőséget nyújt edzőtáboroztatásra,
baráti összejövetelek, esküvők szervezésére. Az üzleti szféra is szívesen veszi az általunk kínáltakat. Kellemes
hangulatú tárgyalásoknak, képzéseknek, nyújtunk otthont.
Sport gives a great chance for those who like active relaxation. It gives an excellent opportunity for training
camps, for friends’ gatherings, for organizing weddings. The business community likes whast we offer. We
can host good-athmosphered negotiations, trainings.
Sport gibt ein gute Möglichkeit für die, die aktive Ruhe mögen. Es gibt ein einzigartiges Möglichkeit für
Organization des Traininglager, freundliche Zusammenkünfte und Hochzeite. Die Businessgemeinschaft mögt
was wir anbieten. Wir wetten angenehme Verhandlungen, Ausbildungen.
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Stúdium Gyorsétterem
2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.; Tel.: 34/311-806, 30/936-7289; Fax: 34/302-662
Nyitva: H-Cs.: 11.00-14.00-ig; P.: 11.00-13.00-ig
e-mail: studiumetterem@freemail.hu
Vállaljuk esküvők, állófogadások, osztálytalálkozók és egyéb rendezvények lebonyolítását akár helyben, akár kiszállítással és szervízzel egybekötve!
We can arrange weddings, parties, class re-unions and other programmes either at the place or with delivery
and service.
Wir übernehmen die Durchführung von Hochzeiten, Stehempfängen, Klassentreffen und sonstigen Veranstaltungen sowohl vor Ort als auch mit Auslieferung und mit Service verbunden.

Tröszti Klub
2800 Tatabánya, Vértanúk tere 13.; Tel.: 34/300-318, 30/351-7145
Nyitva: H-P.: 11.30-15.30 * web: www.trosztiklub.hu * e-mail: trosztiklub@freemail.hu
Szeretettel várja Önöket az Unikum Ház Tatabányán! Non-Stop élelmiszerüzletünk, új gyarmati stílusú
sörözőnk, biliárd termünk és középkori éjszakai bárunk, nyáron hangulatos kerthelyiségünk minden igényt
kielégít. Vállaljuk zártkörű rendezvények lebonyolítását is!
House ‘Unicum’ of Tatabánya is waiting for you with a non-stop deli, a new style pub, a billiard room and
a medieval night bar. A beer-garden at summer time caters for all tastes. Private parties can be arranged
here.
Herzlich willkommen im Unicum Haus in Tatabánya! Unser Non-Stop Lebensmittelgeschäft, unsere Biestube
in „gyarmatischem” Stil, unser Billardsalon und unsere mittelalterliche Nachbar, unser gemütliche Biergarten
befriedigen alle Ansprüche. Wir unternehmen auch die Abwicklung geschloßener Veranstaltungen!

A Közművelődés Háza Tatabányán
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Unikum Ház Söröző Non-Stop ABC
2800 Tatabánya, Reguly tér 3/B.; Tel.: 34/336-333, 20/353-5615
Nyitva: söröző 10.00-23.00; ABC non-stop
Szeretettel várja Önöket az Unikum Ház Tatabányán! Non-Stop élelmiszerüzletünk, új gyarmati stílusú
sörözőnk, biliárd termünk és középkori éjszakai bárunk, nyáron hangulatos kerthelyiségünk minden igényt
kielégít. Vállaljuk zártkörű rendezvények lebonyolítását is!
House ‘Unicum’ of Tatabánya is waiting for you with a non-stop deli, a new style pub, a billiard room and
a medieval night bar. A beer-garden at summer time caters for all tastes. Private parties can be arranged
here.
Herzlich willkommen im Unicum Haus in Tatabánya! Unser Non-Stop Lebensmittelgeschäft, unsere Biestube
in „gyarmatischem” Stil, unser Billardsalon und unsere mittelalterliche Nachbar, unser gemütliche Biergarten
befriedigen alle Ansprüche. Wir unternehmen auch die Abwicklung geschloßener Veranstaltungen!

Vadgesztenye Vendéglő
2800 Tatabánya, Hadsereg u. 133.; Tel.: 34/425-318, 30/969-0352
Nyitva: egész évben 6.30-22.00 * e-mail: amigospeed.kft@chello.hu
A Vadgesztenye Vendéglőben, Tatabánya kertvárosában 1993 óta szolgáljuk ki kedves vendégeinket. Ma mintegy 240 m2-en többféle szolgáltatással, családias légkörben várjuk a hozzánk betérő vendégeket. Éttermünkről
ma már bizton állíthatjuk, hogy a térség egyik legszebben kialakított melegkonyhás vendéglátóipari egysége.
Lehetőséget biztosítunk családi, baráti és üzleti célú rendezvények, összejövetelek lebonyolítására akár
100 fő részvételével is. Minden pénteken és szombaton zenés estékkel várjuk a mulatozni vágyókat.
Az étterem mellett cukrászdánkban házi készítésű süteményeket, egyedi kivitelű-, esküvői- és rendezvény tortákat készítenek. Rendezvényeinket hagyományteremtő módon minden évben megtartjuk, melyek közül kiemelkedik az immár 8. éve
május 1-jén megrendezett ökörsütés. A nyári hónapokban 80 fő befogadóképességű kerthelyiséggel várjuk vendégeinket, ahol rendszeres a bográcsban főzés, és a grillparty-k is elengedhetetlen részei a kellemes hangulatú estéknek.

Zöld Szalon Söröző
2800 Tatabánya, Ifjúmunkás út 19/a.; Tel.: 34/312-542, 70/331-3697
Nyitva: egész évben 07.00-22.00
Web: www.zoldszalon.mlap.hu * e-mail: betyar1960@freemail.hu
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Club Tihany
8237 Tihany, Rév u. 3., Tel.: 87/538-564 Fax: 87/448-083
Nyitva: 04.01-10.30. * web: www.clubtihany.hu * e-mail: reserv@clubtihany.hu
330/660

2km

A Hotel Club Tihany Konferencia-, Üdülő-, Wellness-, és Gyógyászati központ a Tihanyi félsziget csúcsán,
természetvédelmi területen, közvetlenül a vízparton fekszik. “Páratlan lehetőség, minden egy helyen”: 1400
férőhely szállodai szobákban és bungalókban, rendezvénytermek 2550 főre, saját strand, uszoda, szauna,
infraszauna, pezsgőfürdő, gyógymedence, sportolási lehetőségek, programszervezés, animáció, játszóterek,
zárt parkoló várja kedves Vendégeinket!
Hotel Club Tihany is a conference-, holiday-,wellness- and curecenter right at the top of the famous Tihany
peninsula located in a large primeval park, next to the lakeside. Unique place where you will find everything
you need for business events, active relaxation and recreation with pleasure and fun.
Das Hotel Club Tihany Ferein-, Konferenz-, Wellness- und Rekreationszentrum befindet sich an der Spitze
der Halbinsel Tihany, im Naturschutzgebiet, direkt am See und erwartet Ihre Gäste herzlich mit einzigartigen
Möglichkeiten: 1400 Kapazität in Hotelzimmern und Bungallows, Konferenzräume für 2550 Personen,
eigener Strand, Schwimmbad, Jacuzzi, Sauna, Infrarotsauna, Thermalbad, Sportzentrum, Programbüro,
Animation, Spielplätze, Parkplatz.

Csárdás Vendéglő
8237 Tihany, Kossuth L u. 20. Tel.: 87/438-067 Fax: 87/446-063
Nyitva: egész évben
1000 m
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Gulyásudvar Étterem
8237 Tihany, Posta köz 2., Tel.: 87/438-051, 70/380-9191 Fax: 87/340-487
Nyitva: 04.01-10.31-ig: H-V.: 10.00-22.00, 11.01-03.31-ig: P-V.: 10.00-22.00
E-mail: gulyasudvar@canet.hu
170

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket Tihany szívében, a Posta köz mögött található “GULYÁS UDVAR”
ÉTTEREMBEN és a mellette levő, 1800-ban épült PINCEBOROZÓBAN. Házias ételekkel, udvarias
kiszolgálással, grill-ételekkel, a borozóban meleg ételekkel, házi hidegtállal, zsíroskenyérrel, tájjellegű borokkal
várjuk Önöket.
This pleasant restaurant, located in the heart of Tihany, behind the Posta köz (Post close), offers homemade food, grilled meals and excellent service. The Pinceborozó wine cellar next to it, built in the 1800s,
serves hot meals, home-made cold food, bread and dripping with delicious wines.
Wir erwarten unsere lieben Gäste im Herzen von Tihany, hinter „Posta köz”, in dem Restaurant des
„Gulyás-Hofs” und in der Weinstube, die sich in einem Kellerraum befindet und im Jahre 1800 gebaut
wurde. Wir erwarten unsere Gäste mit Hausmacherspezialitäten, höflicher Bedienung, Grillspeisen, in der
Weinstube mit warmen Speisen, hausgemachten kalten Platten, Schmalzbrot und mit Landweinen.

Hotel Tihany Átrium****
8237 Tihany, Kenderföld út 19., Tel.: 87/538-100 Fax: 87/538-101
Web: www.hoteltihany.com * e-mail: info@hoteltihany.com

A Hotel Tihany Átrium**** 2001 júliusában nyitotta meg kapuit. A Hotel 26 szobából áll, melyből 22
kétágyas és 4 apartman. A 22 kétágyas szoba egyike mozgássérült vendégek elhelyezésére is alkalmas. A szálloda egész területe légkondicionált. A magas színvonalon berendezett szobákban színes TV, minibár, telefon,
rádió biztosítja vendégeink kényelmét. A fürdőszoba felszereltsége, komfortja minden igényt kielégít. A szobák
egy része Balatonra néző, panorámás, erkélyes, másik részük a csendesebb fákkal szegélyezett parkolóra néz.
The Hotel Tihany Átrium**** was opened in July 2001. The hotel has 26 rooms including 22 double
bedrooms and 4 apartments. One of the 22 double bedrooms is suitable also for handicapped people.
The whole territory of the hotel is air-conditioned. In the rooms furnished at a high level every comfort has
been ensured for our guests with colour TV, minibar, telephone and radio. The well-furnished comfortable
bathroom is satisfying any needs. A part of the rooms with panorama and balcony looks onto the Lake
Balaton and the other part onto the quieter parking lot lined with trees.
Das Hotel Tihany Átrium**** wurde im Juli 2001 eröffnet. Das Hotel hat 26 Zimmer, davon 22
Doppelzimmer und 4 Appartements. Ein der 22 Doppelzimmer ist auch für Körperbehinderte geeignet.
Das ganze Gebiet des Hotels ist klimatisiert. In den auf hohem Niveau eingerichteten Zimmern wird der
Komfort für unsere Gäste durch Farbtelevision, Minibar, Telefon, Radio sichergestellt. Die Ausrüstung und
der Komfort des Badezimmers befriedigen jeden Anspruch. Ein Teil der Zimmer geht auf das Balaton, hat
Panorama und Balkon, der andere Teil geht auf den stilleren mit Bäumen umrandeten Parkplatz.
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MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Vendégháza
8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3., Tel.: 87/448-114 Fax: 87/448-006
Web: www.blki.hu; e-mail: hriczu@tres.blki.hu
19/42

A Vendégház közvetlenül a Balaton partján helyezkedik el. A szálláshoz - igény szerint - reggeli biztosítható.
A Vendégházban szervizkonyha van, ahol a felszereltség az önellátó étkezéshez biztosított. Az Intézet közvetlen közelében egyéb vendéglátóegységek is találhatók. Rendezvények, konferenciák szervezéséhez egy
száz fős légkondicionált előadóterem áll rendelkezésre kiváló technikai felszereltséggel (videó, írásvetítő,
diavetítő, videó projektor, rádió, magnetofon).

The Guest-House can be found immediately at the embankment of Balaton. Accommodation may – if
required – be completed by breakfast. In the guest-house there is a service kitchen, where the equipment
is suitable for independent meal. In the direct vicinity of the Institute other catering establishments can
be found, too. For the organization of arrangements, conferences an air-conditioned lecture hall for 100
persons is available with excellent technical equipment (video, overhead projector, slide projector, video
projector, radio, tape recorder).
Das Gasthaus liegt unmittelbar am Ufer des Plattensees. Zur Unterkunft kann – nach Anspruch – auch
Frühstück sichergestellt werden. Das Gasthaus verfügt über eine Serviceküche, die zur unabhängigen
Speisung ausgerüstet ist. In der unmittelbaren Nähe des Instituts sind auch sonstige Gaststätteneinheiten
befindlich. Für die Organisierung von Veranstaltungen, Konferenzen steht ein klimatisierter Vorlesungssaal mit
ausgezeichneter Ausrüstung (Video, Schriftprojektor, Diaprojektor, Videoprojektor, Radio, Tonbandgerät)
zur Verfügung.
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Carino Lovasklub
2528 Úny, Sallai u. 15.; Tel.: 30/566-5236, 30/627-4688
E-mail: carino.lovas@citromail.hu
Lovaglási lehetőség gyerekeknek, felnőtteknek, oktatás, nyári gyerektáborok, versenyek. Látogasson el a
Carino Lovas S.E. pályájára, a festői szépségű Únyra. Várjuk szeretettel! Németh Dezső patkolókovács
Horse riding facilities for children and adults, trainings, summer camps, competions. Visit the Carino horse
sport ground and the picturesque Úny. Shoeing-smith Németh Dezső is waiting for you.
Reitmöglichkeiten für Kinder und Erwachsene, Unterricht, sommerliche Kinderlager, Wettbewerbe. Besuchen
Sie den Hof des Reitersportclubs Carino in dem malerischen Úny. Wir erwarten Sie gerne bei uns! Dezső
Németh - Schmiede
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Villapark Várgesztes
2824 Várgesztes; Tel.: 34/494-494, 494-495
Web: www.villapark.hu; e-mail: vilaservice@villapark.hu
Részletek/Detailes/Details: 132. oldal/ page 132./ 132 seite
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Iglauer Park
8445 Városlőd, Fenyves u. 10-11., Tel.: 88/240-021, 70/337-1558
Nyitva: egész évben * Web: www.iglauerpark.hu; e-mail: info@iglauerpark.hu
25/135

135

Az Északi és Déli-Bakony találkozásánál, Veszprémtől 20 kilométerre, a 8-as számú főút mentén fekvő
Városlődön, egy arborétumszerű park hatalmas fáinak árnyékában várja vendégeit egész évben az Iglauer
Park. Nálunk a természet a hangadó! A hozzánk látogatót megérinti a természet közelsége, a Bakony egyedi
klímája és a vadregényes táj hangulata. Jöjjön el, legyen része benne, szeretettel várjuk Városlődön!

In the Middle of the western part of Hungary, 40 kilometers from Lake Balaton, in a small village, called
Városlőd can you find the Iglauer Park, a tourist hotel with 135 beds. Our visitors can make a choice among
alpine cottages, little bungalows or rooms with bathroom. The accomodation is open the whole year.
Am Treffpunkt des Nördlichen und Südlichen Bakonyer Waldes, an der Hauptstrasse E66 bei Városlőd,
in einem großen Botanischen Garten erwartet seine Gäste der Iglauer Park das ganze Jahr hindurch. Vom
Zelt bis zum Zimmer mit Bad gibt es hier - je nach den Wünschen der Gäste - mehrere Möglichkeiten zum
Übernachten. Bei uns gibt die Natur den Ton an! Unsere Besucher und Besucherinnen werden von der
Nähe der Natur, vom einzigartigen Klima des Bakonyer Waldes und von der Atmosphäre der romantischen
Bakonyer Landschaft berührt!

A pusztapalotai rom
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Várpalota Mátyás király
kedvenc helye, a Bakony
keleti kapuja Városunk a
Bakony lábainál fekszik, Budapesttől
90 km, a Balatontól alig 30 km
távolságra. Várpalotát délről tavak,
északról a Kelet-Bakony hatalmas
erdei, csodálatos szurdokvölgyei
határolják. Legyen szó túrázásról,
kerékpározásról, lovaglásról vagy
horgászatról, Várpalota mindezt tálcán kínálja a pihenésre, feltöltődésre
vágyóknak. A város történelmi múltja gazdag és sokszínű. Várpalotán
egész évben tartalmas programokat
kínál a város központjában található
Thuryvár, mely a török korban
végvár volt, s melynek kalandos
története Mátyás királysága idejére
nyúlik vissza. Mátyás király kedvenc
helye, a Bakony keleti kapuja szeretettel várja Önt!
Located at the foot
of the mountains Bakony, 60 miles from
Budapest, 20 miles form the lake
Balaton, once it was the favourite
place of king Matthias. The town
of Várpalota is surrounded by lakes
on the south, beautiful forests and
gorges of the mountains western Bakony on the north. You can do wide
range of activities here: going for a

trip, cycling, horse riding, fishing or
visiting the various historical places.
Thuryvár in the town centre, which
was a fortress during the Ottoman
occupation and has an adventurous
history going back to the ages of
king Matthias, offers you plenty of
programmes all year round.
Várpalota ist der Lieblingsort des Königs
Matthias, das östliche
Tor von Bakony. Unsere Stadt liegt
an den Füßen von Bakony, kaum
90 km von Budapest entfernt.
Várpalota ist im Süden von den
Seen, im Norden von den riesigen Wäldern und wunderbaren
Schluchttälern des Gebirges KeletBakony gegrenzt. Sollte es um Tour,
Fahrradfahren, Reiten oder Angeln
gehen, bietet Várpalota es den nach
Erholung, Entspannung sehnenden
Gästen auf Tablett. Die historische
Vergangenheit der Stadt ist reich
und vielfarbig. Die Thuryburg im
Zentrum der Stadt bietet ganzes
Jahr tolle Programme, sie war in der
Türkenzeit eine Grenzfestung, deren
abendteuerliche Geschichte bis
zum Königtum des König Matthias
zurückgreift. Der Lieblingsort des
Königs Matthias, das östliche Tor
von Bakony erwartet Sie!

LÁTNIVALÓK

SIGHTSEEINGS
SEHENSWÜRDIGKEITEN
Thury-vár
A Thury-vár a város és egyben Magyarország
egyik legtekintélyesebb műemléke. A XIV.
században épült, majd az évszázadok során
többször átépítették. A XVI. században
fontos királyi végvár volt, leghíresebb védőjéről, Thury Györgyről kapta a nevét.
A vár földszintjén helytörténeti kiállítás és
a középkori palota épségben megmaradt
részei láthatók. A vár tetején tett séta során
különlegesen szép kilátás tárul elénk a Bakony
hegységre.
A várban működik az Országos Műszaki
Múzeum Vegyészeti Múzeuma, valamint
a Gróf Sztáray Antal Bányászattörténeti
Gyűjtemény.
Vegyészeti Múzeum:
8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér
Tel.: 88/575-670, Fax: 88/575-671
www.vegyeszetimuzeum.hu, www.omm.hu,
vegymuz@vegyeszetimuzeum.hu
Nyitva: 04.01-10.31. között: K-V.:
11.00-17.00 óráig
Szindbád Kht., Gróf Sztáray Antal Bányászattörténeti Gyűjtemény:
Tel.: 88/597-720, Fax: 88/597-721
www.szindbadkht.hu,
szindbadkht@invitel.hu
Nyitva: 04.01-10.31. között:
K-V.: 11.00-17.00 óráig
Zichy-kastély, Trianon Múzeum
A római katolikus templom mögött áll az
1723-ban a Zichy család által épített, majd
1863-ban gróf Waldstein János megbízásából, Ybl Miklós tervei alapján újjáépített
Zichy-kastély. A kastélyban található a
világon egyedülálló Trianon Múzeum. A
múzeum több, mint tíz látványos kiállításban
mutatja be a modern Magyarországot sújtó
legnagyobb közösségi tragédia előzményeit
és következményeit.
8100 Várpalota, Pf. 107. gróf Apponyi
Albert liget
Tel.: 88/372-721, 30/6972-623,
20/244-0554
www.trianonmuzeum.hu, gorgey@vnet.hu
Nyitva: egész évben K-Cs.: 10.30-16.00
óráig, P-V: 10.30–17.00 óráig, H:
szünnap.

Zsinagóga – Nagy Gyula Galéria
Az egykori ortodox Zsinagóga, ma Nagy
Gyula Galéria, amely a város festőjének
nevét kapta. 1834-ben a helybéli zsidó
hitközösség elhatározására kezdték meg
építését, mely 1840-ben fejeződött be.
1986-tól ad otthont a város képzőművészeti gyűjteményének és időszaki kiállításainak,
majd 2007-től a Singer Ábrahám MagyarZsidó Kulturális Fesztiválnak. Ugyancsak itt
található Matzon Frigyes szobrászművész
városunkra hagyott kisplasztikai gyűjteménye.
8100 Várpalota, Szent István u. 3.
Tel./Fax.: 88/472-305
Nyitva: 04.01-10.31. között:
K-V.: 13.00–17.00 óráig
Fodor Sára Tájház
A XVIII. században épült palotai parasztház. Elsősorban a város paraszti és iparos
múltjából összegyűjtött emlékek fogadják a
látogatót, állandó és időszakos kiállításoknak
ad helyet.
8100 Várpalota, Jókai u. 15.
Tel.: 88/472-305
Nyitva: H-V.: 10.00–16.00 óráig
(előzetes egyeztetés alapján)

PROGRAMOK
PROGRAMMES
PROGRAMMEN
2008.
júl. 4-5. Sörfesztivál
aug. 9. Rock Palota, Várpalotai Zenei
Fesztivál
aug. 20. Szent István ünnepe
aug. 22-24. „Mátyás, az igazságos”
Palotai Várjátékok
szept. 6. Ötven éves a Jó Szerencsét
Művelődési Központ
szept. 19-21. Várpalotai Napok, Fúvószenekar Fesztivál
2009.
ápr. 10-12. III. Hun Napok
máj. 1. „Éljen Május Elseje” Retromajális
május: Vadászati Kultúra Napja
jún. 4. Trianon Emléknap
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Árpád Étterem és Söröző
8100 Várpalota, Árpád u.19.; Tel.: 20/9754-082, 20/9493-610
Web: www.arpadetterem.hu; e-mail: arpadeterem@arpadetterem.hu

Borharapó Csárda
8100 Várpalota, Sörház u.8.; Tel.: 88/473-392

Fekete Gyémánt Étterem
8100 Várpalota, Fekete Gyémánt u. 1.; Tel./Fax: 88/47-610
E-mail: bakonygaszt@chello.hu

Fogadó a Két Bagolyhoz

i

8100 Várpalota, Péti u.2.;
Tel.: 88/592-910, 30-957-1410, 30-275-7856; Fax: 88/592-911
Web: www.ketbagoly.hu; e-mail: ketbagoly@invitel.hu

Kastélydomb Kávézó és Étterem
8100 Várpalota; Tel.: 30/264-4081, 88/575-530 Fax: 88/575-531
Web: www.kastelydombkavezo.hu.hu; e-mail: kastelydomb@kastelydombkavezo.hu

Múzeumkert Étterem
8100 Várpalota, Szent István u. 1.; Tel.: 88/575-80, Fax: 88/575-806
Web: www.muzeumkert.hu; e-mail: muzeumkert@muzeumkert.hu

Pálma Étterem
8100 Várpalota, Pacsirta u. 10.; Tel./Fax: 20/466-9890, 20/462-4033

Petofi Étterem
8100 Várpalota, Dankó u. 16.; Tel./Fax: 88/575-560

Royal Pub
8100 Várpalota, Szabadság tér 5.; Tel.: 88/479-357
Web: www.royal-pub.hu; e-mail: royalpub@royal-pub.hu

Santa Fe Pub
8100 Várpalota, Táncsics u. 11.; Tel.: 30/937-9568, 20/471-6210

Sport Étterem Pizzéria
8100 Várpalota, Fehérvári u.; Tel.: 88/372-093, 30/350-9057, 20/5309-988
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Muskátli Vendégház
2481 Velence, Fő u. 73.; Tel.: 22/472-204
Nyitva: egész évben

“Ó”-Velence Étterem

-15%

2481 Velence, Kemping u. 2.; Tel.: 22/470-470, 20/911-6523 Fax: 22/473-312
Nyitva: H-V.: 12.00-22.00 * e-mail: franci.megat@freemail.hu
Az év minden napján hangulatos környezetben várjuk régi és új vendégeinket az “Ó”-Velence Étteremben a Velenceitó partján! Nyári időszakban élő zenével csalogatjuk a szórakozni vágyókat hangulatos teraszainkra és sörkertünkbe. A
kerthelyiségekben 80-100 fős, az étteremben 60 fős rendezvények lebonyolítására nyílik lehetőség. Az étteremben
hazánkban előforduló melegélet és étkezési utalványok közül valamennyit elfogadjuk (ACCOR, SODEXHO,CHÉQUE
DÉJEUNER, PANNON-ticket).
We look forward to receiving old and new guests everyday, throughout the year, in cosy surroundings, in
”Ó”-Velence Restaurant, on the shore of lake Velencei. In summer period, live music entices those looking
for entertainment, to our nice terraces and beer-garden. These outdoor facilities allow the organisation of
events for 80-100 people, and the restaurant to 60 people. In the restaurant, we accept all hot meal and
food vouchers common in Hungary (ACCOR, SODEXHO,CHÉQUE DÉJEUNER, PANNON-ticket).
Jeden Tag des Jahres erwarten wir unsere alten und neuen Gäste in stimmungsvoller Umgebung im
”Ó”-Velence Restaurant am Ufer des Velence Sees. Im Sommer locken wir die vergnügungssüchtigen
Gäste mit Phasenmusik herein, unsere stimmungsvolle Terassen sowie unseren Biergarten zu besuchen. Im
Gartenlokal können wir Veranstaltungen für 80-100 Personen abwickeln. Unser Speisesal ist für Veranstaltungen bis 60 Personen geeignet. In unserem Restaurant nehmen wir alle Arten der in Ungarn erreichbaren
Essenmarken (ACCOR, SODEXHO,CHÉQUE DÉJEUNER, PANNON-ticket) an.

Panoráma Camping
2481 Velence, Kemping u. 2. Tel./Fax: 22/472-043
Web: www.campingpanorama.hu * e-mail: info@campingpanorama.hu
Részletek/Detailes/Details: térkép hátoldalán

Véghelyi Apartman
2481 Velence, Fő u. 101.; Tel.: 22/472-445, 30/318-0470
Nyitva: egész évben * e-mail: veghelyi@enternet.hu
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Veszprém
vendégváró,
vendégszerető igazi kisváros.
1000 éves múltja miatt érdemes
megfigyelni. Sokat sétálni utcáin, terein, hogy
megértsük sajátos lelkületét. Hallgatni kell a harangzúgást, figyelni kell a falait, épületeit. Eltévedni
nem lehet, mert középpontban ott a vár és az
Óváros tér kávézóival kiülős kis éttermeivel.
Számtalan sétát és kellemes időtöltést ígér a
város az idelátogatóknak. A vár alatti óváros a
Margit-romokkal a középkor hangulatát idézi. A
Veszprémi Állatkert festői környezetben mutatja be
a világ és a magyar állatvilág legismertebb fajait. A
Gulya-dombon a lovaglás szerelmesei hódolhatnak
szenvedélyüknek. Veszprém sétálóutcája a Kossuth utca, ahol számtalan üzlet és étterem várja a
turistákat.
Veszprém kulturális életére a
nyitottság a jellemző. Itt
megtalálható szinte minden
a nyári műsorfolyamban,
a komolyzenétől a
könnyű műfajig, vagy
említhetnénk
az
Utcazene Fesztivált,
de a táncművészet
is folyamatosan jelen
van a város kulturális
életében.
Nem csak műfajában, de
a fellépők nemzetiségének
sokszínűségében is páratlan
a Királynék városa. Fedezze
fel Veszprémet, amelytől alig több
mint 10 km-re található Közép-Európa
legnagyobb édesvizű tava, a Balaton!
Veszprém is a real hospitable small
town welcoming guests. Due to its
1000-year-old history it is worth
seeing. You should walk a lot in
its streets and squares in order to understand its
peculiar character. You should listen to the boom of
bells, monitor its walls and buildings. You cannot
lose your way because in the centre there is the
castle and the Óváros square with its Cafés and
small restaurants with terrace. Visitors are offered
a number of walking and pleasant pleasure by the
town. The old town under the castle with the
Margit-ruins recalls the atmosphere of the Middle
Ages. The Zoo of Veszprém demonstrates the
best known species of the fauna of the world and
Hungary in a picturesque environment. On Gulyahill lovers of riding can enjoy their passion. Kossuth
utca is the pedestrian street of Veszprém waiting
for tourists with several shops and restaurants.The

cultural life of Veszprém is featured by openness.
In the summer programs you can find here almost
anything from classical music to light music, or
we could mention the Utcazene (Street Music)
Festival, but dance arts are permanently present in
the cultural life of the town, as well. The town
of the Queens is unique not only in terms of its
artistic form but the multicoloured character of
the nationality of the performers, too. You should
discover Veszprém, from which hardly more than
10 km away can be found the Balaton, the largest
sweet water lake of Central-Europe!
Veszprém ist eine gastfreundliche echte Kleinstadt. Wegen
ihrer 1000 Jahre alten Geschichte
lohnt es sich, sie zu sehen. Sie sollen viel auf ihren Straßen und Plätzen
spazieren um ihre spezifische
Gesinnung zu verstehen. Sie
sollen das Glockengeläute
anhören, sich die Wände
und Gebäude anschauen.
Sie können Ihren Weg
nicht verfehlen, denn
im Mittelpunkt steht
die Burg da und der
Óváros
(Altstadt)
Platz mit seinen Cafés
und kleinen Restaurants.
Die Stadt verspricht
den Besuchern zahlreiche
Spaziergänge und angenehme
Freizeitgestaltung. Die Altstadt
unter der Burg mit den Margarethenruinen erinnert an die Atmosphäre des Mittelalters. Der Zoo von Veszprém demonstriert die
bekanntesten Spezies der Tierwelt von Ungarn und
der Welt in einer malerischen Umgebung. Auf dem
Gulya-Hügel können die Liebhaber des Reitens
ihre Leidenschaft genießen. Die Fußgängerzone
von Veszprém ist die Kossuth Straße, wo die
Touristen in vielen Geschäften und Restaurants
erwartet werden. Das Kulturleben von Veszprém ist
durch die Offenheit gekennzeichnet. Hier können
Sie in den Sommerprogrammen fast alles finden,
von der klassischen Musik bis zur leichten Kunstart,
oder wir könnten das Utcazene (Straßenmusik)
Festival erwähnen, aber die Tanzkunst ist ebenfalls
permanent anwesend im kulturellen Leben der
Stadt. Nicht nur in ihrer Kunstart, sondenr auch
in der Vielfältigkeit der Nationalität der Vorführer
ist die Stadt der Königinnen einzigartig. Sie sollen
Veszprém entdecken, wovon kaum mehr als 10 km
entfernt der größte Süßwassersee Mitteleuropas,
das Balaton befindlich ist!

LÁTNIVALÓK

SIGHTSEEINGS
SEHENSWÜRDIGKEITEN
ÉRSEKI PALOTA
SZENT MIHÁLY SZÉKESEGYHÁZ
GIZELLA KÁPOLNA
SZENT GYÖRGY KÁPOLNA
PIARISTA TEMPLOM
FERENCES TEMPLOM ÉS KOLOSTOR
MARGIT-ROMOK
VESZPRÉM-VÖLGYI GÖRÖG
APÁCÁK
MONOSTORÁNAK ROMJA

PROGRAMOK
PROGRAMMES
PROGRAMMEN

július 4-5.: Veszprém Rallye
július 5-6.: 50. Balaton Bajnokság
július 7-27.: Vár - Játék Népművészeti
kiállítás, foglalkozások, bemutatók a reneszánsz jegyében
július 11.: A reneszánsz asztal örömei
július 15-19.: UTCAZENE FESZTIVÁL
július 18-20.:
VESZPRÉM ARÉNA - Megnyító Show
július 23-27.:
VESZPRÉMI ÜNNEPI JÁTÉKOK
július 23.: Nemzeti Filmharmonikusok
július 24.: Herbie Hancock Sextett
július 25.: Opera Gála
július 26.: Take6
július 27.: Toto/Bona/Lokua
augusztus 1.:
„Félévszázados a mi állatkertünk”
augusztus 1-2-3.: VIVACE Kórusfesztivál
augusztus 3-20.: VESZPRÉMI NYÁRI
FESZTIVÁL (Veszprémi Vigasságok, Nyáresték, Világjava estek, Zenélő Udvar)
augusztus 29.:
A Magyar Fotográfia Napja

szeptember 1.: „Képben vagyunk” - XXVI.
Magyar Sajtófotó Kiállítás
szeptember 18.: Reneszánsz emlékek
Veszprémben - tudományos - konferencia
és könyvbemutató
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Diana Panzió és Étterem
8200 Veszprém, József A. u. 30. Tel.: 88/421-061, 20/325-8905
Nyitva: H-V.: 11.30-22.00; web: www.panziodiana.hu; e-mail: info@panziodiana.hu
10/23+8

Nagymúltú Vadásztanya vendéglőnk és 50 férőhelyes különtermünk színvonalas milliővel, speciális étel-italválasztékkal várja Önöket, Kedves családtagjaikat, üzleti partnereiket egy hangulatos ebédre, kellemes családi összejövetelekre, vagy üzleti vacsorára, mely után vendégeit éjszakára is elszállásolhatja nálunk, hiszen
panziónkban 2-3 ágyas szobák várják.
Our pension has a big past, we have a fifty people banqueting-hall of a high level. We wait you with a
special meal and drink choice for a great lunch, family programmes, or a business dinner. After eating you
can accomodate yourself, because we have double- and triple-bed rooms in our pension.
Der traditionsreicher „Vadásztanya” Restaurant und unserer 50 plätziger Sondersaal erwartet Sie und Ihre
lieber Familienmitglieder, oder Geschäftsfreunde mit nievaouvollen Milieu, mit spezieller Speise und Getränke Sortiment für eines stimmungsvolle Mittagessen oder für eines gemütliche Familiengeselligkeit oder für
eines geschäftliche Abendmahlzeit, nachdem Sie Ihre Gäste bei uns für die Nacht logieren können, weil im
unseren Pension stehen 2-3 Bettzimmern zur Verfügung.

Hotel Magister
8200 Veszprém, József A. u. 34/2; Tel.: 88/623-000 Fax: 88/623-009
Nyitva: egész évben * web: www.hotelmagister.hu; e.mail: info@hotelmagister.hu
400/800

800 12 km

Zöldövezetben, igényesen berendezett 2 ágyas és 2X2 ágyas fürdőszobás-minikonyhás apartmanokkal várjuk kedves vendégeinket. Gyermekeknek, csoportoknak kedvezményt nyújtunk, osztálykirándulások részére
olcsó szállást biztosítunk. Ideális helyszínt kínálunk konferenciák, rendezvények lebonyolításához.
2 double room sudios with a bathroom and a kitchen and double room apartments in green belt. Discount
for children and groups and inexpensive accommodation for those having school trip. Conferences and other
programmes can be arranged here.
In einer Grünanlage, in anspruchsvoll eingerichteten Doppelzimmern und Appartements mit 2x2 Betten und
Miniküche erwarten wir unsere lieben Gäste. Für Kinder und Gruppen können wir eine Ermäßigung bieten,
für Klassenausflüge können wir preiswerte Übernachtung sichern. Wir haben idealen Ort zur Abwicklung
von Korferenzen, Veranstaltungen.
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Veszprém - Vértesszőlős

Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark
8200 Veszprém, Kittenberger u. 15-17.; Tel.: 88/566-140 Fax: 88/327-002
Web: www.zoo.hu/veszprem; e-mail: web@veszpremzoo.hu
Részletek/Detailes/Details/Podrobný popis: 126. oldal / page 126. / 126 seite

Rose Pansio
8411 Veszprém-Kádárta, Győri út.13.; Tel.: 88/458-486,30/405-0552
Nyitva: egész évben * web: www.rosepanzio.atw.hu * e-mail: rosepanzio@freemail.hu
6/15 1500m

Takácskert Kisvendéglő
8200 Veszprém, Takácskert u. 1/a.; Tel.: 70/779-2171
Nyitva: H-V.: 10.00-22.00 vagy Szo.: zárva * e-mail: takacskertvend@freemail.hu
20
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McDonald’s Étterem
2837 Vérteszőlős, Határ u. 1-3.;
Tel.: 34/309-706, 34/801-138, 30/681-7521, 30/697-0468
Fax: 34/309-707, 34/801-139
E-mail: 0097@mcd.com
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Cuha-Völgye Vendégház
8431 Vinye, Vinye 15., Tel.: 70/510-8950
Nyitva: egész évben * e-mail: cuhavolgye@ktvzirc.hu
31

6/31

Vendégházunk a Bakony szívében a Cuha patak mentén zirctől 30 km-re Vinyében található. Tágas
étkező-társalgó helyiséggel, önellátó konyhával felszerelve várjuk vendégeinket. A közvetlen környezet kiváló
kiindulópontja lehet gyalogos és kerékpáros túráknak, hegymászásnak, barlangászásnak.
Our guest house is located in Vinye, 30 km from Zirc, along Cuha stream in the heart of Bakony. We are
waiting for our guests self-supporting kitchen, spacious eating place and lounge. The immediate environment can
be ideal point of departure for bicycle and walking tours, mountaineering and cave tours.
Unser Gästehaus ist im Herzen des Bakonys entlang dem Cuha Bach 30 km von Zirc in Vinyé zu finden. Wir
erwarten unsere Gäste mit einem geräumigen Gesellschaftsraum, und einer Selbstversorgungsküche ausgerüstet.
Die direkte Umgebung kann ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für Wander- und Radtouren sein.

Túrázók a Cuha völgyében
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Gergely Borház
8251 Zánka, Fűzkúti u. 6.; Tel.: 30/266-7528, 30/911-1624 Fax: 87/468-417
Levelezési cím: 8272 Balatoncsicsó, Szt. Balázs dűlő
Nyitva: bejelentkezés alapján * web: www.gergelyborhaz.hu * e-mail: gergelyborhaz@t-online.hu
3/7

56

7km

Szolgáltatásaink a Zánka-Nivegy völgyi borút minősített állomásán, a Szent Belázs hegy egyik legszebb helyén, balatoni panorámával, csodálatos bioborokkal, finom falatokkal várja önt a Gergely Borház. Céges,
családi és baráti rendezvények 65 főig!

Located at the wine tour station of the valley Zánka-Nivegy, the wine house Gergely offers you delicious
organic wines and food in one of the most gorgeous places of the mountains Saint Balázs. Company and
friendly meetings can be held here up to 65.
An der qualifizierten Station des Tals Zánka-Nivegy, an einem der schönsten Orten des Gebirges Szent Balázs, mit einem Panorama des Balatons, wunderbaren Bioweinen, feinen Speisen erwartet Sie das Weinhaus
Gergegyl. Abwicklung von Firmen-, Familien- und freundschaftlichen Veranstaltungen bis 65 Personen!

Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum
8250 Zánka, Tel.: 87/568-581; 87/582-583, Fax: 87/568-588
Nyitva: egész évben * web: www.zanka.hu; e-mail: sales@zanka.hu

szezon 2876, máskor 594

szezon 623, máskor 165

Európa legnagyobb ifjúsági üdülőcentruma egész évben várja kedves vendégeit a „magyar tenger” északi
partján, a Balaton-felvidék festői környezetében. Az üdülőcentrum kedvező természeti adottságai, 3.000 fős
befogadóképessége, széles szolgáltatáskínálata garanciát jelent a különböző egyéni és csoportos táborok, kisebbnagyobb rendezvények, konferenciák, tanfolyamok szervezéséhez, lebonyolításához.

The largest youth holiday centre of Europe receives guests throughout the year on the north shore of the ’Hungarian
Sea’, in the picturesque scenery of north Balaton region. The favourable natural conditions, the capability of
accommodating 3,000 people, the wide range of services of the holiday centre guarantee the successful organisation
of individuals’ holidays, camps for various groups, minor or major events, conferences, training courses.
Das größte Jugenderholungsheimzentrum Europas wartet ganzes Jahr am nördlichen Ufer der „Ungarischen See”
in der malerischen Umgebung des Balatonhochlandes. Die günstige Naturlage, das Fassungsvermögen von 3000
Personen, das große Leistungsangebot bedeutet Garantie für die Abwicklung und Organisierung von verschiedenen
Einzel – und Gruppenlagern, kleineren – größeren Veranstaltungen, Konferenzen, Kursen.
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Cuhavölgye Étterem
8420 Zirc, Kossuth L. u. 11.; Tel.: 30/293-8092
Nyitva: H-Cs.: 9.00-21.00; P-Szo.: 9.00-23.00
web: www.zircportal.hu/cuhavolgyeetterem; e-mail: horvath.jozsef@ktvzirc.hu
40
Éttermünk Zirc központjában, a 82-es számú főút és az Arborétumhoz vezető mellékút kereszteződésénél
található. Tölgyfa berendezésével, terméskő és kovácsoltvas díszítésével igazán bensőséges hangulatot
varázsol egy ebédhez vagy vacsorához. Az étlap kínálatában a Bakonyra jellemző ételek és az egészséges
táplálkozás elemei is megtalálhatóak. Kisebb céges összejövetelek és családi események lebonyolítását vállaljuk!
Csoportoknak kedvezmény!
In the heart of Zirc, you can find it at the crossing of the route 82 and the side road ahead to the Arboretum.
Intimate atmosphere with oak furniture, rubblestone and wrought iron cover. Typical meals of the mountains
Bakony and healthy food as well. Smaller company and family parties can be held here. Discount for groups.
Unser Restaurant befindet sich im Zentrum von Zirc, an der Kreuzung der Hauptstraße 82 und der
Nebenstraße zum Arboretum. Mit seiner Eicheneinrichtung, seinem Ausputz von Bruchstein und Schmiedeeisen
zaubert eine gute Stimmung zu einem Mittagessen oder Abendessen. Im Angebot der Speisekarte sind sowohl
die charakteristischen Speiesen von Bakony als auch die Elemente der gesunden Ernährung zu finden. Wir
unternehmen die Abwicklung von Betriebsfesten, familiären Eregnissen! Für Gruppen Ermäßigung!

A zirci apátság
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Településjegyzék

Településjegyzék / Settlements / Kolonien
Ajka .....................C-4 .............. 9

Királyszentistván ...... D-4 ............ 61
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Jelmagyarázat - Kedvezmények

Jelmagyarázat / Legend / Zeichenerklärung
Reggeli / breakfast / frühstück

Bankkártya / credit card / kreditkarte

Sátorelhelyezés / camp / zeltlager

Fodrászat, kozmetika / beauty shop / friseursalon, kosmetik

Szobaszerviz / room service / zimmerbedienung

Szobaszéf / room safe / zimmer tresor

Éjszakai bár / saloon bar / bar

Túralehetőség / tour / tour

Minibár / minibar / minibar

Helikopterbérlés, sétarepülés / excursion flight

Rendezvényszervezés / programs / veranstaltungen

Nemzetközi konyha / international kitchen /
internationale küche

HASZNÁLJA KI KEDVEZMÉNYEINKET!
Regio Regia – a kincset érő varázsszó, mely pénzzé tehető!
Használja ki kedvezményeinket!
Például:

- 20 % - mit is ér ez a jel Önnek?
Katalógusunkban számos szállásadó, vendéglátó ajánlatában találkozhat
ilyen, vagy ettől eltérő mértékű kedvezmény felajánlásával. Piros színnel, jól
kiemelten láthatja az Önnek kínált engedményt, s a piros piktogramok azt is
megmutatják, hogy a kedvezmény pontosan mire vonatkozik.

Ki jogosult a feltüntetett kedvezmények igénybevételére?
Bárki, aki felmutatja a 2007. évi Regio Regia Szállás- és Gasztrokalauz
legalább egy példányát, vagy annak internetes megfelelőjét, a kedvezményre
jogosító kupont!*
(Ez utóbbit a szállásadó, vagy vendéglátó internetes katalógusbejegyzésénél találja meg, a
www.regioregia.hu oldalon: pl. szállásadók, vendéglátók, stb. kategóriáknál).

Jó tanács!
Az esetleges félreértések, viták elkerülése érdekében kérjük, hogy a kedvezmény igénybevételét minden esetben előre jelezze (szállásfoglaláskor,
rendelés előtt, stb.), így az eltérő értelmezésből adódó kellemetlenségek
biztosan elkerülhetővé válnak.
Hivatkozzon hát bátran a felsorolt helyeken a Regio Regiára, mert ez a
varázsszó önnek sokat jelenthet!
Higgye el, jövőre együtt még több kedvezményt érhetünk el a Királyi Régió
szállásadóinál, vendéglátóinál és más turisztikában érdekelt vállalkozóinál!
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