HASZNÁLJA KI KEDVEZMÉNYEINKET!
TAKE ADVANTAGE OF OUR DISCOUNTS!
UNSER SONDERANGEBOT!

Regio Regia –
a kincset érő varázsszó, amely pénzzé tehető!

- 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 2009. 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 és a www.kiralyiregio.hu oldalon:
pl. szállásadók, vendéglátók, stb. kategóriáknál).

Regio-Regia – the magic word that is worth a treasure,
which can be turned into cash!
You can find the offering of such a discount like this or one which is different
from it in some landladies’/landlords’, hosts’ offers in our catalogue. You can see
well the red-colour discount offered to you; the red pictographs also show what
the discount exactly refers to.
Everybody is entitled to the taking advantage of discounts who shows at least one
copy of the 2009 Regio Regia – The Royal Region Accomodation and Gastronomical
Guide or internet equivalent of it, the coupon which entitles to the discount.
(The coupon can be found at the landladies’/landlords’ or hosts’s internet
calalogue registration on www.regioregia.hu and www.kiralyregio.hu websites.
For example at hosts, cateres etc. categories).

Regio Regia – das hochwertige Zauberwort, das zu Geld
gemacht werden kann!
In unserem Katalog finden Sie im Angebot von zahlreichen Unterkünften oder
Gastwirtschaften solche oder andere Ermäßigungen. Sie sehen die angebotene
Ermäßigung in roter Farbe gut hervorgehoben, die roten Piktogramme zeigen
auch, worauf sich die Ermäßigung genau bezieht.
Alle sind berechtigt, die Ermäßigungen in Anspruch zu nehmen, die
mindestens ein Exemplar des Regio Regia – Reiseführer für Unterkunft und
Gastronomie in der Königlichen Region im Jahr 2009 aufzeigt oder seine
elektronische Variante, den Gutschein für Ermäßigung!
(Letzteren finden Sie bei dem Katalogeintrag der Unterkunft oder
der Gastwirtschaft auf den Internetseiten
www.regioregia.hu
und
www.kiralyiregio.hu: z.B. bei den Kategorien Unterkunft, Gastwirtschaft).

Isten hozta a Királyi Régióban!
A Dunától a Balaton-felvidékig terjedő
varázslatosan szép táj
északnyugati területén a
Gerecsére, a Vértesre
és a Bakonyra tagolódó
ősi röghegység, a Dunántúli-középhegység
húzódik. A hegyvonulattól északra a Kisalföld
keleti részén, délkeletre
pedig a Mezőföld és a
Sárvíz területén pompás
termőföldek, buja rétek
egészítik ki természeti
környezetünket.
A
hegyvonulatokon,
dombságokon, síkságokon végighaladva pompás természeti kincseket csodálhatunk meg, páratlan műemlékekben, királyaink városaiban gyönyörködhetünk ebben az országrészben, amely méltán
viselheti a nevet: a Királyi Régió.
A térség festői környezetben fekvő csendes falvai üdülésre, a vadban gazdag erdőségek, a halban gazdag tavak és folyók vadászatra,
horgászatra csábítanak. A nyaralás, a fürdés és a vízi sportolás
örömeit kínálja a Velencei-tó és a Duna. A kisebb-nagyobb települések történelmi, művészettörténeti nevezetességeikkel, hangulatos utcáikkal, tereikkel, pezsgő kulturális életükkel, a vendéglátás
gazdag kínálatával tűnnek ki.
Kiadványunk célja, hogy a régióba érkező hazai és külföldi turisták
könnyen rálelhessenek az igényeiknek, illetve pénztárcájuknak megfelelő szállás- vendéglátó- és szórakozóhelyekre, valamint a régió
látnivalóira. Kívánjuk, hogy kínálatunk elnyerje az idelátogatók
tetszését, és mondhassuk: jövőre is legyen a vendégünk!

Horváth András
A Közép-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke
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Welcome to the Royal Region!
On the north-west part of the miracle landscape extending between the Danube and the
Balaton you can see the Transdanubian Mountain Range including the Bakony, Vértes
and Gerecse hills. Magnificent agricultural lands and luxuriant meadows complement
our natural surrounding on the east part of Kisalföld lying north of the range, and on
the land of Mezőföld and Sárvíz to the south-east.
Going along the ranges, hills and plains we can admire splendid natural treasures, we
can take delight in unique historic buildings and our royal towns in this part of the
country which can be called worthily: the Royal Region.
The quiet villages of this picturesque environment attract us to spend our holiday here.
The forestries are rich in game, the lakes and rivers are abounding in fish so they induce
us to come hunting and fishing. Lake Velence and the Danube offer all the joys of
holiday, bathing and water sports. The smaller or larger settlements are excel with their
historical, art historical sights, the intimate streets and squares, the bustling cultural life
and the rich supply of hospitality.
Our purpose with this publication is to give hand to tourists coming from either Hungary
or abroad to find accommodation, restaurants and ways of entertainment in accordance
with their needs and purse easily, as well as to offer them the sightseeing of the region.
We desire that our offers find the visitors’ approval and we can invite them to be our
guest next year again.
András Horváth
President of Central-transdanubian Regional Tourism Committee

Herzlich willkommen in der königlichen Region!
Im nordwestlichen Gebiet der zauberhaften Landschaft zwischen der Donau und
dem Plattensee-Oberland verläuft ein altes Rumpfgebirge, das Transdanubische
Mittelgebirge, das sich in Gerecse, Vértes und Bakony gliedert. Nördlich von diesem
Gebirgszug im östlichen Teil der Kleinen Tiefebene (Kisalföld) bzw. im Südosten auf
dem Gebiet des Mezőföld und Sárvíz runden prächtige Ackerländer und üppige
Wiesen unsere Naturlandschaft ab. An den Gebirgszügen, Hügellandschaften und
Tiefebenen vorbeifahrend kann man in diesem Teil des Landes, das zu Recht den
Namen „Königliche Region” trägt, prächtige Naturschätze bewundern und sich an
einmaligen Baudenkmälern und Städten unserer Könige ergötzen.
Die stillen Dörfer in der malerischer Landschaft locken die Besucher zur Erholung an, die
wilderreichen Wälder, die Seen und Flüsse mit reichem Fischbestand zur Jagd und zum
Angeln. Ferien- und Badespaß sowie die Freuden des Wassersports bieten der Velencer
See und die Donau. Die kleineren und größeren Dörfer tun sich mit ihren historischen
und kulturellen Andenken und mit dem reichen Angebot an Gastwirtschaften hervor.
Unsere Publikation soll den heimischen und ausländischen Touristen, die in diese
Region kommen, dabei helfen, die Sehenswürdigkeiten der Region sowie Unterkunft,
Gastwirtschaft und Unterhaltungsmöglichkeiten leicht zu finden, die ihren Ansprüchen
und finanziellen Mitteln entsprechen. Wir hoffen sehr, dass unser Angebot bei den
Besuchern Beifall findet und können zu Recht sagen: Herzlich willkommen auch im
nächsten Jahr!
András Horváth
Vorsitzender des Mittel-Transdanubischen Regionalen Fremdenverkehrsausschusses
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Étterem, csárda, vendéglő
Restaurant, tavern
Restaurant, gasthaus
Kávéház, kávézó, cukrászda
Café, confectioner’s
Kafeehaus, konditorei
Szórakozóhely, bár, disco, casino
Place of entertainment, casino, disco, bar
Vernügungslokal, bar, disco, casino
Kemping, sátorhely
Holiday camp, campsite
Campingplatz
Szálláshely, hotel, panzió, vendégház
Accomodation, hotel, pension, rooms to let
Unterkunft, hotel, pension, Gästehaus
Pizzéria, gyorsétterem
Fast-food restaurant
Pizzeria, Schellimbiss
Látnivaló, múzeum, műemlék
Sights, museum, ancient monument
Sehenswürdigkeit, museum, denkmal
Wellness
Wellness
Wellness

Söröző, borozó, pince
Brasserie, wine-bar, wine-cellar
Bierstube, weinstube, keller
Sport, szabadidő
Sport, free time
Sport, Freizeit
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Gólyafészek Fogadó, Étterem ................ 78
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Hilltop Borhotel és Étterem................. 132
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Hotel Aqua ................................... 126
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Brenner Kemping................................ 84
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Caesar Panzió ................................... 39
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Kácsor Fogadó ................................ 117
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Kékház Betérő ................................... 33
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Csenkei Vendégház .......................... 140

Kiss-Ház.......................................... 21

Dévényi Vendégház ............................ 24

Kokas Tanya ..................................... 49

Diána Panzió és Vadásztanya Étterem ...... 62

Komáromi Gyógyfürdő ...................... 127

Dunaalmási Lovarda .......................... 114

Kristály Hotel és Pálma Rendezvényház .. 142

Dunaferr Hotel .................................. 78

Kulcsosház és Magánszállás ................... 80

Éva Vendégház ................................. 35

Lila Akác Vendégház (Dabrony)............ 26

Ezüstfenyő Turistaszálló ........................ 28

Lila Akác Vendégház (Réde) ................ 47

Fácános Hotel................................... 87

Majki Kamalduli Remeteség ................. 135

Fallabda Centrum és Apartmanház ........ 104

Major Fogadó................................... 47

Falusi Vendégház ............................... 25

Malomerdő Panzió és Üdülőház........... 137

Fehérvárcsurgói Vadászház .................... 81

Margó Panzió és Wellness Vár ............ 161

Fenyves Tábor................................. 124

Maximum Lovasklub ......................... 109

Fogadó a Három Lókötőhöz ............... 110

Morvai Vendégház............................. 33

Forrás Hotel ................................... 124

Muskátli Vendégház ........................... 97

Fülöp Vendégház............................. 141

Nagy Tibor Vendégház ....................... 27

Gerence Fogadó és Turistaszálló............. 20

Noll Tanya..................................... 119
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Old Lake Golf Club & Hotel**** ...... 143
Oliva Étterem, Grillkert és Panzió........... 66
Opál Lovasudvar-Ház ....................... 120
Öreghegy Hotel ................................ 55
Öreg-Tó Club Hotel és Ifjúsági Tábor ... 143

Albatrosz Étterem ............................ 140

Örökzöld Vendégház.......................... 21

Almásfüzitői Timföldgyár H.E. Horgásztanya 104

Pálma Rendezvényház és Kristály Hotel .. 142

Arany Griff Hotel .............................. 38

Panoráma Camping ............................. 97

Aranyfürt Étterem............................... 19

Panorama Residence Duna .................. 115

Árpád Hotel .................................. 149

Panoráma Szálloda és Étterem.............. 131

Báder Fogadó ................................. 110

Panzió Kéttornyúlak ............................ 45

Bakony Étterem ................................. 32

Penta Lux Hotel és Étterem ................ 144

Bálint Cukrászda és Étterem ................ 105

Péter Pál Panzió ................................ 67

Bányató Vendéglő.............................. 91

Pilismaróti Ifjúsági Üdülőtábor.............. 136

Borház Panzió Étterem ....................... 121

Rév Ház.......................................... 98

Brenner Kemping................................ 84

Rév Szálló........................................ 94

Castrum Lovagi Étterem ....................... 91

Rókavár Vendégház és Mátyás Lovastanya 48

Cuhavölgye Étterem ............................ 69

Romantika Vendégházak....................... 86

Csákvári Csárda ............................... 111

Rózsa Panzió .................................. 115

Cserhát Étterem ................................. 62

Sandokan Étterem Panzió ..................... 22

Csutora Étterem................................. 84

Schmuck Vendégház ......................... 121

Diána Panzió és Vadásztanya Étterem ...... 62

Sipos Vendégház ............................. 161

Egyetem Étterem ................................ 63

Solaris Motel .................................. 130

Építő Étterem.................................... 18

Somlógyöngye Stubán Pince ................. 44

Fehér Fregatt Vendéglő........................ 85

Sport Vendéglő............................... 120

Fekete Gyémánt Étterem ...................... 58

Sümeg Mogyorósdombi Oktatóközpont és

Flying Cat Irish Pub ............................ 93

Bemutatóhely .................................... 54

Gambrinus Étterem és Bowling Klub ........ 40

Szent Gellért Hotel ............................ 95

Gólyafészek Fogadó, Étterem ................ 78

Vadvirág Étterem, Panzió (Székesfehérvár) 96

Gólyafészek Vendéglő......................... 40

Vadvirág Panzió és Étterem (Dunaalmás) 114

Gottwald Hotel és Étterem ................ 141

Vadvirág Vendégfogadó (Pápakovácsi).... 45

Gustaiolo Étterem ............................ 108

Vadvirág Vendéglő és Fogadó (Tatabánya)157

Hilltop Borhotel és Étterem................. 132

Váli Vadászház................................ 160

Hordó Panzió és Étterem ................... 125

Várgesztesi Villapark ......................... 160

Hotel Aqua ................................... 126

Véghelyi Apartman............................. 99

Hotel Club ...................................... 85

Vértes Vendéglő és Fogadó................ 119

Hotel Holdfény*** ........................... 87

Vérti Vadászház .............................. 118

Hotel Kapitány **** Wellness ............. 53

Vincellér Vendégház ........................... 29

Hotel Somló..................................... 48
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Hotel Villa Classica ****.................... 41

Vadvirág Vendéglő és Fogadó (Tatabánya)157

Jendrassik Iskola Étterem ...................... 64

Várgesztesi Villapark ......................... 160

Kácsor Fogadó ................................ 117

Vegyész Étterem ................................ 46

Kék Kávéház, Étterem........................ 152

Vértes Vendéglő és Fogadó................ 119

Kincsem Wellness Hotel....................... 32

West Étterem.................................. 158

Kis Pipa Vendéglő ............................. 42

Zöld Kakas Étterem .......................... 133

Kisfaludy Hotel és Étterem.................... 54
Kristály Hotel és Pálma Rendezvényház .. 142
Kvattro Étterem ................................. 18
Lővér Étterem és Söröző .................... 153
Mérges Penne Gastro Pub ................. 128
Mező Étterem................................... 42

Dixie Csirke.................................... 150

Monostor Falatozó ............................. 70

Egyetem Étterem ................................ 63

Nádas Étterem és Disco ....................... 86

Építő Étterem.................................... 18

Nivegy-völgyi Borok Háza Étterem ......... 64

Fekete Gyémánt Étterem ...................... 58

Oázis Étterem és Pizzázó ................... 154

Jendrassik Iskola Étterem ...................... 64

Old Lake Golf Club & Hotel**** ...... 143

Kvattro Étterem ................................. 18

Oliva Étterem, Grillkert és Panzió........... 66

Mérges Penne Gastro Pub ................. 128

Öreg Favágó…............................... 137

Mező Étterem................................... 42

Öreghegy Hotel ................................ 55

Monostor Falatozó ............................. 70

Öreg-Tó Club Hotel és Ifjúsági Tábor ... 143

Oázis Étterem és Pizzázó ................... 154

Pálma Rendezvényház és Kristály Hotel .. 142

Stúdium Gyorsétterem ....................... 156

Panoráma Szálloda és Étterem.............. 131

Vegyész Étterem ................................ 46

Pápai Gyógy- és Termálfürdő ............... 43
Phoenix Cafe .................................. 145
Pikant és Pikantó Étterem ................... 145
Pingvin Étterem és Hidegkonyha........... 130
Romantika Vendégházak....................... 86
Salvator Étterem ................................ 94

Gottwald Hotel és Étterem ................ 141

Sandokan Étterem Panzió ..................... 22

Hotel Holdfény*** ........................... 87

Skorpió Irish Pub Étterem ..................... 67

Hotel Kapitány **** Wellness ............. 53

Sport Vendéglő............................... 120

Kincsem Wellness Hotel....................... 32

Stúdium Gyorsétterem ....................... 156

Komáromi Gyógyfürdő ...................... 127

Tordasi Csárda ................................ 159

Old Lake Golf Club & Hotel**** ...... 143

Vadgesztenye Vendéglő .................... 157

Pápai Gyógy- és Termálfürdő ............... 43

Vadvirág Étterem, Panzió (Székesfehérvár) 96

Várgesztesi Villapark ......................... 160

Vadvirág Panzió és Étterem (Dunaalmás) 114

Wekerle Sándor Szabadidőközpont......... 35
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Gólyafészek Vendéglő......................... 40
Hilltop Borhotel és Étterem................. 132
Nádas Étterem és Disco ....................... 86
Ajka............................................... 17

Öreg Favágó…............................... 137

Bábolna......................................... 107

Phoenix Cafe .................................. 145

Bozóky Pincészet ............................... 34

Pikant és Pikantó Étterem ................... 145

Capári Lovasiskola.............................. 52

Royal Söröző & President Játékterem..... 154

Cseszneki Nyár ................................. 23

Unikum-Ház, Non-Stop ABC,

Dunaalmás ..................................... 113

Söröző és Éjszakai Bár ....................... 156

Dunaújváros...................................... 77
Gárdony ......................................... 83
Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány ... 93
Hotel Kapitány **** Wellness ............. 53

A Malomtó Horgásztó és Szabadidőpark . 38

Ipari Skanzen .................................. 151

Alba Regia Táncegyesület..................... 90

Kisbér ............................................. 31

Almásfüzitői Timföldgyár H.E. Horgásztanya

Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark...65

................................................... 104

Komárom ....................................... 123

Bárka Vendégház ............................... 75

Majki Kamalduli Remeteség ................. 135

Capári Lovasiskola.............................. 52

Monostori Erőd Hadkultúra Központ

Carino Lovas SE .............................. 159

Nonprofit Kft. ................................ 128

Csitáry G. Emil Uszoda és Strand........... 92

Oroszlányi Bányászati Múzeum ............ 135

Dunaalmási Lovarda .......................... 114

Pápa .............................................. 37

Fallabda Centrum és Apartmanház ........ 104

Sümeg ............................................ 51

Gambrinus Étterem és Bowling Klub ........ 40

Sümeg Mogyorósdombi Oktatóközpont

Jókai Mór Művelődési Központ............. 41

és Bemutatóhely................................. 54

Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark...

Székesfehérvár ................................... 89

..................................................... 65

Tata ............................................. 139

Komárom Városi Sportiroda és

Tatabánya ...................................... 147

Sportcsarnok................................... 127

Trianon Múzeum................................ 59

Komáromi Gyógyfürdő ...................... 127

Városi Képtár - Deák Gyűjtemény .......... 96

Maximum Lovasklub ......................... 109

Várpalota ........................................ 57

Netinda Kuckó................................ 153

Veszprém ........................................ 61

Neptun Vízi- és Szabadidősport Klub.... 129
Old Lake Golf Club & Hotel**** ...... 143
Opál Lovasudvar-Ház ....................... 120
Öreg Favágó…............................... 137

Árpád Hotel .................................. 149

Pápai Gyógy- és Termálfürdő ............... 43

Flying Cat Irish Pub ............................ 93

Várgesztesi Villapark ......................... 160

Gottwald Hotel és Étterem ................ 141

Wekerle Sándor Szabadidőközpont......... 35
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Albatrosz Étterem ............................ 140

Aranyalma Cukrászda .......................... 90

Amnézia Söröző .............................. 148

Bálint Cukrászda és Étterem ................ 105

Aranykutya Söröző........................... 148

Cafe Grande .................................. 149

Árpád Hotel .................................. 149

Csutora Étterem................................. 84

Bogi Pince ....................................... 25

Gála Cukrászda és Kávézó.................. 150

Borház Étterem és Panzió ................... 121

Jánoska Cukrászda ........................... 126

Bozóky Pincészet ............................... 34

Kék Kávéház, Étterem........................ 152

Brenner Kemping................................ 84

Monostor Cukrászda........................... 70

Buzál-Mórocza Pincészet.................... 116

Öcsi Cukrászda ................................. 58

Éva Vendégház ................................. 35

Petre Cukrászda............................... 144

Falusi Vendégház ............................... 25

Phoenix Cafe .................................. 145

Flying Cat Irish Pub ............................ 93

Romantika Vendégházak....................... 86

Gólyafészek Vendéglő......................... 40

Royal Söröző & President Játékterem..... 154

Hilltop Borhotel és Étterem................. 132

Stop Cukrászda, Kávézó és Söröző ....... 155

Hotel Somló..................................... 48

Unikum-Ház, Non-Stop ABC,

Kácsor Fogadó ................................ 117

Söröző és Éjszakai Bár ....................... 156

Kattra Pincészet ............................... 117

Vadgesztenye Vendéglő .................... 157

Kékház Betérő ................................... 33
Nivegy-völgyi Borok Háza Étterem ......... 64
Öreg Favágó…............................... 137
Péter Pál Panzió ................................ 67
Rókavár Vendégház és Mátyás Lovastanya 48

A Malomtó Horgásztó és Szabadidőpark . 38

Royal Söröző & President Játékterem..... 154

Brenner Kemping................................ 84

Salvator Étterem ................................ 94

Cuha-völgye Vendégház ...................... 68

Skorpió Irish Pub Étterem ..................... 67

Fenyves Tábor................................. 124

Somlógyöngye Stubán Pince ................. 44

Gyermek és Ifjúsági Tábor.........................

Sport Vendéglő............................... 120

Kékház Betérő ................................... 33

Stop Cukrászda, Kávézó és Söröző ....... 155

Komáromi Gyógyfürdő ...................... 127

Szöllősi Pincészet ............................. 133

Noll Tanya..................................... 119

Termal Camping Pápa ......................... 44

Panoráma Camping ............................. 97
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Bakony, Bakonyalja és vonzáskörzete
A középhegység-vonulatot ha nyugatról közelítjük meg, először
Pápára és aprófalvakból álló környékére érkezünk. Pápa előkelő
helyen áll az országban, ami az épített műemlékeket illeti. A református kollégium hallgatója volt Petőfi Sándor és Jókai Mór is. A
közeli Iszkázon található a híres költő testvérpár, Nagy László és
Ágh István szülőháza. Dél-kelet felé indulva Gannán megnézhetjük
az Eszterházy mauzóleumot, a közelben pedig az Attyai láprét terül
el. Döbrönte mellett áll Szarvaskő vára.
Ha Devecser felé fordulunk (itt az Eszterházy-kastélyt érdemes
megnézni), szemünkbe ötlik a Somló-hegy. A kitűnő borok mellett
megtekinthetjük Somló várát és Tüskeváron a Somló Helytörténeti
Múzeumot.
Délnyugatra indulva Sümegre érünk, ahol a püspöki palota, valamint
a vár és az állandó várjátékok jelenthetnek élményt. Sümegprágán
a helyi fazekasok kínálatából válogathatunk, Bazsiban pedig megnézhetjük a Simon István Emlékházat. A 8-as úton Ajkára érünk,
ahol Borsos Miklós Emlékkiállítás és a Bányászati Múzeum vár
bennünket. A várostól északra a passiójátékáról nevezetes Magyarpolányba látogathatunk. Tovább a 8-ason a porcelánjáról világhírű
Herendre érkezünk, majd a királynők városa, Veszprém fogad bennünket rengeteg látnivalójával. Továbbhaladva Várpalotán a Thury
vár és a Trianon Múzeum megtekintésével hagyjuk el a Bakonyt.
A Magas-Bakony kistelepülései számos látnivalóval várnak bennünket. Bakonybél (Bakonyi Erdők Háza, bencés kolostor), Öskü
(rotunda), Tés (szélmalmok), Jásd (vízimalmok), Eplény (sípálya),
Csesznek (vár) ezen túl ragyogó helyszín a gyalogtúrázók számára
is. Az „Aranyháromszög” városait is érdemes megtekinteni. Móron
a bormúzeum és a Lamberg-kastély, Zircen a cisztercita apátság és
az arborétum, Kisbéren pedig a lovarda látogatását ajánljuk. Ácsteszéren Táncsics Mihály, Ászáron pedig Jászai Mari szülőháza
jelenthet tanulságos kirándulást.
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Bakony, Bakonyalja and its catchment area
Approaching the mountain range from the west, first of all we arrive
in Pápa and its surrounding consisting of small villages. Pápa stands
high on the list of historic buildings. Sándor Petőfi the poet and
Mór Jókai the writer also attended the reformed college. We can
see the birthplace of the well-known poet brothers, László Nagy
and István Ágh in the neighbouring Iszkáz. Leaving for the southeast in Ganna we can visit the Eszterházy mausoleum and the nearby
Attya moor land. Szarvaskő castle stands next to Döbrönte.
Turning towards Devecser ( where it is worth seeing the Eszterházypalace) we can catch sight of the Somló hill. Beside tasting the
excellent wines we can visit the Somló castle and the local history
museum of Tüskevár
Leaving for the south-west we arrive in Sümeg where the Episcopal
palace as well as the castle and the constant castle games can
afford pleasure. We can choose from the local potters’ offer in
Sümegprága. István Simon’s memorial house can be seen in Bazsi.
Driving along the motorway no. 8 we reach Ajka where the Borsos
Miklós memorial exhibition and the mining museum wait for us.
North of the town we can find Magyarpolány which place is famous
for the passion-play. Going on that way we arrive in Herend where
the world famous china is produced. Then the so-called Queens’
town, Veszprém welcomes us with its many sights. Before leaving
the Bakony we can take a look at the Thury castle and the Trianon
Museum in Várpalota.
The settlements of High-Bakony offer several sights for us: we can
see the Bakony woods’house and the Benedictine monastery in
Bakonybél, the rotunda in öskü, the windmills in Tés, the watermills
in Jásd, the ski slope in Eplény , the castle in Csesznek. Beyond
that these places give superb opportunities for hiking. It is also
worthwhile to visit ‘The Golden Triangle’s towns such as Mór with
the wine museum and the Lamberg Castle, Zirc with the Cistercian
abbey and the arboretum and finally Kisbér where visiting the
riding hall is recommended. We can get instructive experiences by
visiting the birthplaces of Mihály Táncsics in Ácsteszér and Mari
Jászai in Ászár.
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Bakonyer Wald, Bakonyalja (nördlicher Teil
des Hohen Bakonys) und ihr Ballungsgebiet
Wenn wir uns dem Mittelgebirgszug aus dem Westen nähern, kommen wir
zuerst nach Pápa und in seine Umgebung, bestehend aus vielen kleinen
Dörfern. Pápa nimmt einen hervorragenden Platz im Land ein, wenn wir
die Baudenkmäler betrachten. Sándor Petőfi und Mór Jókai waren auch
Schüler des Reformierten Gymnasiums. Im nahe liegenden Iszkáz befindet
sich das Geburtshaus der berühmten Dichter-Gebrüder László Nagy
und István Ágh. Richtung Süd-Ost in Ganna können wir das Esterházy
Mausoleum besichtigen, und in der Nähe liegt die Attyaer Moorwiese.
Neben Döbrönte steht die Burg von Szarvaskő.
Wenn wir Richtung Devecser fahren (es lohnt sich hier das Esterházy
Schloss anzuschauen), sticht der Somló-Berg ins Auge. Hier kann man
ausgezeichnete Weine probieren und die Somló Burg sowie das Museum
für Ortsgeschichte in Tüskevár besichtigen.
Richtung Süd-West losgefahren kommen wir nach Sümeg, wo der
Bischofpalast sowie die Burg und die ständigen Burgspiele den Besuchern
ein großes Erlebnis bereiten.
In Sümegprága treffen wir auf eine große Auswahl an Produkten der
einheimischen Töpfer, und in Bazsi kann man das István Simon Gedenkhaus
besichtigen. Auf der Hauptstraße 8 kommen wir nach Ajka, wo uns die Miklós
Borsos Gedenkausstellung und das Bergbaumuseum erwarten. Nördlich von
der Stadt besuchen wir Magyarpolány, das von seinem Passiosspiel bekannt
ist. Wenn wir auf der Straße 8 weiterfahren, erreichen wir das durch sein
Porzellan weltberühmte Herend, dann empfängt uns Veszprém, die Stadt der
Königinnen, mit ihren unzähligen Sehenswürdigkeiten.
Wir fahren weiter nach Várpalota, und nach der Besichtigung der ThuryBurg und des Trianon Museums verlassen wir das Bakony.
Die kleinen Dörfer des Hohen Bakonys erwarten uns mit zahlreichen
Sehenswürdigkeiten.
Außerdem sind Bakonybél (Haus der Bakonyer Wälder,
Benediktinerkloster), Öskü (Rotunda), Tés (Windmühlen), Jásd
(Wassermühlen), Eplény (Skipiste), Csesznek (Burg) auch für Wanderer
sehr interessant. Es lohnt sich auch die Städte des „Goldenen Dreiecks”
aufzusuchen. Wir empfehlen Ihnen, in Mór das Weinmuseum und das
Lamberg-Schloss, in Zirc das Zisterzienserkloster und das Arboretum und
in Kisbér die Reitschule zu besuchen.
Das Geburtshaus von Mihály Táncsics in Ácsteszér sowie das von Mari
Jászai in Ászár sind auch einen Besuch wert.
14
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Ajka csendesen bújik meg a
Déli-Bakony és a Kisalföld
szerelmes ölelésében, Veszprém
megyében. A város 8 település csatolásával
nyerte el mai méretét.
Megközelítése könnyű a 8-as főútról, a
Balatontól 40 km-re fekszik a Dunántúl
középső részén. Elsősorban iparvárosként
ismert, a közelében talált szénlelőhelynek, az
üveggyártásnak, timföldgyártásnak köszönheti
fejlődését.
Krisztus előtt 1000 körül kelták telepedtek
meg e vidéken, őket a rómaiak váltották fel.
Gizella királyné testőre, Heiko, szolgálataiért
cserébe kapta e helyet, s alapította meg az
Ajkai - családot. A Város-rehabilitációs program soránmegújult a Művelődési Központ, a
belváros. Szökőkútjaival, zöld parkjaival, rendezvényekre alkalmas új díszterével, szobraival
pihenésre csábít. A Városliget és a Csónakázó
tó számos madárfaj költő és telelőhelye.
Itt élt és alkotott Fekete István és Molnár
Gábor író.
Town Ajka lies in the cosy
embrace of the southern
Ranges of Bakony and the Little
Hungarian Plain (Kisalföld), in the county
Veszprém. This town gained its present area
by 8 communities having been attached. Ajka
is easy to access on the national main road
#8. It lies in the middle part of Transdanubia
(Dunántúl), 40 km from Lake Balaton. In the
first place it is known as an industrial town.
Promotional for its development have been the
coal fields found nearby as well as glass and
aluminium oxide production. Approximately
1000 BC Celtic tribes had settled in this
region followed by the Romans. A guard knight
of Queen Gizella (called Heiko) got this place
for his services to the queen, so he established
the Ajkai-family. Due to town revitalization
programme the community centre and town

centre have
been enewed.
The fountains,
green parks,
statues,
the new
decoration
square - all tempt to
relaxation. The town park
and rowing pond are brooding and winter
habitat for several bird species. István Fekete
and Gábor Molnár writers lived and created
their oeuvre here.
Ajka verbirgt sich still in der
liebevollen Umarmung des
Süd-Bakony und der Kleinen
Tiefebene, im Komitat Veszprém. Die Stadt
erreichte ihre heutige Größe durch die
Angliederung von acht Siedlungen. Sie ist auf
der Hauptstraße 8 leicht zu erreichen, liegt 40
km vom Plattensee entfernt im mittleren Teil von
Transdanubien.
Sie ist in erster Linie als Industriestandort
bekannt, hat ihre Entwicklung dem
Braunkohlevorkommen, der Glaserzeugung und
der Herstellung von Alaunerde zu verdanken.
Um 1000 vor Christi ließen sich Kelten in
dieser Gegend nieder, später wurden sie von
den Römern abgelöst. Heiko, der Leibwächter
der Königin Gisella bekam dieses Gebiet als
Belohnung für seine Dienste und gründete hier
die Familie Ajkai.
Mit Hilfe des Stadtrehabilitierungsprogramms
wurden das Bildungszentrum und die Innenstadt
erneuert. Mit Springbrunnen, Grünanlagen,
dem neuen, zu großen Veranstaltungen
geeigneten Festplatz und Standbildern werden
die Gäste zur Erholung verlockt.
Der Stadtpark und der Bootsee dienen auch als
Brut- und Überwinterungsstätte von zahlreichen
Vogelarten. Hier lebten und wirkten die
Schriftsteller István Fekete und Gábor Molnár.

LÁTNIVALÓK /
SIGHTSEEINGS /

SEHENSWÜRDIGKEITEN

Magyar Musicalek Fesztiválja június, július, augusztus, szeptember
50 éves Ajka Városi
Rendezvénysorozat folyamtos

Helytörténeti Múzeum
Fekete István és Molnár Gábor írók Ajkai Napok emlékszobája, kortörténeti kiállítás.
május
www.ajka.hu
Bányászati Múzeum
Eredeti berendezések, gépekkel.
Őslény, ásvány és kőzettár bemutatóval.
Csingervölgyi parkerdő
A Bakony klímája, tiszta levegője, tanösvényei, sziklái várják a természetkedvelőket.
Városliget és Csónakázó tó
Gyönyörű, virágos zöldövezet, a tó
sok madár (hattyú, vadkacsa) költő és
telelőhelye.
A szigeten Fekete István állatszobor
parkja.
Kristályfürdő
Élményfürdő 4 hektáron, fűtött medencékkel, mellette kemping és uszoda.

PROGRAMOK /
PROGRAMMES /
PROGRAMMEN

Életmódtáborok a kempingben június, július ,augusztus
Ajkai Nyári Fesztivál augusztus
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Ajka
Építő Étterem
8400 Ajka, Rózsa u. 1.; Tel./Fax: 88/311-226
Nyitva: H-P.: 11.30-14.30 * web: www.bakonygaszt.hu * e-mail: info@bakonygaszt.hu
Éttermünk a városközponthoz közel naponta megújuló ételkínálattal, önkiszolgáló rendszerben várja vendégeit.
Fő profilunk a munkahelyi és diákétkeztetés. Csoportok étkeztetését, rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
Hétvégén egyeztetés szerint nyitva tartunk. Étkezési utalványt elfogadunk.
Our restaurant waits for its guests with a day-refreshed dish selection in a self-service system near the city
centre. Our main profile is the workplace and student catering. We also undertake the catering of groups,
arrangement of programmes. We are open by appointment at weekends. We accept a meal voucher.
Unser Selbstbedienungsrestaurant in der Nähe des Stadtzentrums erwartet die Gäste mit Hausmannskost und
täglich erneuertem Speisangebot. Unser Hauptprofil liegt in Schul- und Betriebsspeisung. Wir versorgen aber
auch Gruppen mit Mahlzeiten und organisieren Veranstaltungen. Am Wochenende sind wir nach Bedarf
geöffnet. Essensmarken sind gültig.

Kvattro Étterem
8400 Ajka, Gyár u. 35.; Tel./Fax: 88/311-363
Nyitva: H-P.: 11.30-14.30 * web: www.bakonygaszt.hu * e-mail: info@bakonygaszt.hu
Éttermünk házias ízekkel, naponta megújuló ételkínálattal, önkiszolgáló rendszerben várja vendégeit. Fő
profilunk a munkahelyi és diákétkeztetés. Csoportok étkeztetését, rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
Hétvégén egyeztetés szerint nyitva tartunk. Étkezési utalványt elfogadunk.
Our restaurant waits for its guests with home-made flavours and a day-refreshed dish selection in a selfservice system near the city centre. Our main profile is the workplace and student catering. We also
undertake the catering of groups, arrangement of programmes. We are open by appointment at weekends.
We accept a meal voucher.
Mit Hausmannskost und täglich erneuertem Speisangebot erwarten wir die Gäste in unserem Selbstbedien
ungsrestaurant. Unser Hauptprofil liegt in Schul- und Betriebsspeisung. Wir versorgen aber auch Gruppen
mit Mahlzeiten und organisieren Veranstaltungen. Am Wochenende sind wir nach Bedarf geöffnet.
Essensmarken sind gültig.
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Ászár
Aranyfürt Étterem
2881 Ászár, Győri u. 5.; Tel.: 34/352-058 Fax: 34/352-307
Nyitva: H-V.: 5.30-22.00 * e-mail: krisztafurt@citromail.hu
120

Éttermünk 120 férőhelyes. Konyhánk 11 órától 20 óráig áll vendégeink rendelkezésére. Különböző rendezvények lebonyolítását vállaljuk: lakodalmak, osztálytalálkozók, családi és céges összejövetelek. Péntekenként
zenés halvacsorával várjuk vendégeinket.
Our restaurant has a capacity of 120 people. Our kitchen is open from 11 a.m. to 8 p.m. We offer arrangements
for different kinds of gatherings such as wedding, school class reunion, family and company programmes. Every
Friday we organize fish evening with music.
Unser Restaurant verfügt über 120 Plätze. Die Küche steht den Gästen von 11 bis 20 Uhr zur Verfügung. Wir
organisieren verschiedene Veranstaltungen: Hochzeitsfeste, Klassentreffen, Familien- und Firmenversammlungen.
Jeden Freitag bieten wir ein Abendessen mit Fischgerichten und Live Musik an.

Táncsics Emlékház - Ácsteszér
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Bakonybél
Gerence Fogadó és Turistaszálló
8427 Bakonybél, Fürdő u. 59.; Tel./Fax: 88/461-042, 30/351-7642
Nyitva: egész évben * web: http://free.x3.hu/gerence * e-mail: gerence@csatariplast.hu
11/40

A Fogadó festői erdei környezetben a Gerence patak partján helyezkedik el.11szobában 40 főt tudunk fogadni. A
ház alkalmas rendezvények, edzőtáborok, erdei iskola, valamint baráti és családi találkozók megrendezésére is. Amit
nálunk megtalál jó levegő, csend, nyugalom teljes kikapcsolódási lehetőség.

The inn is situated at the shore of Gerence brook in a picturesque forest environment. We can accommodate 40 people
in our 11 rooms. The house is suitable for the arrangement of programmes, training camps, forest schools as well as friendly
and family appointments. You can find good air, silence, peace and the possibility of the entire relaxation at our place.
Unser Gasthof liegt in malerischer Waldumgebung am Ufer des Gerence Bach. Wir können 40 Personen in 11 Zimmern
unterbringen. Das Haus eignet sich zur Durchführung von Veranstaltungen, Trainingslagern, Waldschule, sowie zur
Organisierung von Freundes- und Familientreffen. Bei uns finden Sie frische Luft, Stille, Ruhe und perfekte Erholung.

Juhász Ház, Pál Ház

-10%

8427 Bakonybél, Széchenyi u. 8.; Tel.: 30/547-6737 Fax: 88/461-407
Nyitva: egész évben
web: www.bakonybel-juhaszhaz-palhaz.hu * e-mail: juhaszhaz.palhaz@vnet.hu
Pál Ház elnevezésű házunk önálló ház, 3 külön bejáratú apartmannal, ebben 4 szobával, 3 fürdőszobával,
2 felszerelt konyhával, egy nagy étkezővel, 3 toalettel. Az étkező előtt 50 nm-es ácsolt faszerkezetű fedett
terasszal. Az udvar 3 kocsi parkolására nyújt lehetőséget. A kertben grillterasz, bográcsozó stb.
The house called Pál Ház is a detached building containing 3 apartments with separate entrance. It includes
4 rooms, 3 bathrooms, 2 equipped kitchens with big dining room and 3 toilets. Outside the dining room
there is a 50 square metre terrace with wooden roof. 3 cars can be parked in the yard. In the garden you
find grilling terrace and barbecue facility.
In unserem alleinstehenden Haus befinden sich 3 Appartements mit separatem Eingang, mit vier Zimmern,
drei Bädern, zwei voll ausgestatteten Küchen, einem großen Esszimmer und drei Toiletten. Die Terrasse ist
50 Quadratmeter groß und verfügt über ein hölzernes Dach. Im Hof können 3 Autos parken. Im Garten
haben Sie auch die Möglichkeit, im Kessel zu kochen oder zu grillen.
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Kiss-Ház
8427 Bakonybél, Pápai u. 53/c; Tel./Fax: 88/461-126, 30/553-2515
Nyitva: egész évben * web: www.bakonybelkisshaz.extra.hu * e-mail: bakonybelkisshaz@citromail.hu
3/9

Házunk közvetlenül az erdő mellett található. Önálló bejárattal rendelkező tetőtér áll vendégeink rendelkezésére. 3 szoba, 2 fürdő, 2 wc, konyha szolgálja kedves vendégeink kényelmét. Bakonybél híres gyönyörű
környezetéről, jó levegőjéről. Számos program közül választhatnak pihenni vágyó vendégeink.
You can find our house on the edge of the woods. The converted attic with separate entrance waits for
guests. Here are 3 rooms, 2 bathrooms, 2 toilets and a kitchen at disposal. Our village of Bakonybél is
famous for its beautiful surroundings, fresh air. There are lots of programmes our guests can choose from.
Unser Haus steht direkt am Wald. 3 Zimmer, Bad, WC, Küche stehen den Gästen im Dachgeschoss mit
separatem Eingang zur Verfügung. Bakonybél ist bekannt von seiner wunderschönen Umgebung und frischer
Luft. Die Erholung suchenden Gäste können aus zahlreichen Programmen wählen.

Örökzöld Vendégház

-10%

8427 Bakonybél, Pápai u. 104.; Tel.: 30/318-0412, 70/611-6990 Fax: 88/410-256
Nyitva: egész évben * web: http://belfoldiutazas.hu/orokzold * e-mail: orokzoldhaz@invitel.hu
3/9

Vendégházunk - mely egy 3 szobás apartman - a falu szélén, csendes környezetben, közvetlenül az erdő
alatt található. Egy 2,3 és 4 ágyas szobával, 2 fürdőszobával, étkező-társalgós, jól felszerelt konyhájában
önellátó főzési lehetőséggel egész évben várjuk kedves vendégeinket. 500 m-en belül 3 étterem.
Our guest house which is a 3-room apartment is situated at the edge of the village in a quiet environment
directly under the forest. We wait for our guests with a double, a triple and a quarter bedrooms, and
with two bathrooms and a self-supporting cooking possibility in its dining-lounge, well-equipped kitchen
throughout the year. There are 3 restaurants within 500 metres.
Unser Gästehaus besteht aus einem Dreizimmerappartement und liegt am Rande des Dorfes, in ruhiger
Umgebung, direkt am Wald. Mit je einem Zwei-, Drei- und Vierbettzimmer, 2 Badezimmern, einem
Gesellschafts-und Esszimmer, gut ausgestatteter Küche mit Kochmöglichkeit zur Selbstversorgung erwarten
wir die Gäste über das ganze Jahr. In einem Umkreis von 500 Meter finden Sie sogar drei Restaurants.
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Bodajk
Sandokan Étterem Panzió
8053 Bodajk, 81-es főút, 21 km-szelvény; Tel./Fax: 22/422-259, 70/369-8509
Nyitva: étterem: H-V.: 7-23.00, panzió: non-stop * web: www.sandokanpanzio.hu
30

Festői környezetben lévő - a Bakonyi dombokkal szemben a Vértes lábánál elhelyezkedő - SANDOKAN
panzió-étterem Székesfehérvárhoz közel, a nagyváros zajától mégis távol várja vendégeit. A csókakői vár, a
móri borvidék kirándulási, lovaglási lehetőségei, bőséges ital és ételválaszték csábítja ide a Sandokan panzió
vendégeit.
The restaurant and boarding house SANDOKAN awaits its guests near the town of Székesfehérvár still away
from its noise, situated in a picturesque scenery –opposite the hills of the mountains of Bakony at the foot
of the mountains of Vértes. The Castle of Csókakő, trips to the wine region of Mór, possibilities of horse
riding, a wide range of drink and food – all these tempt the guests to our boarding house Sandokan.
SANDOKAN Pension und Restaurant erwartet die Gäste in der Nähe von Székesfehérvár, aber weit vom
Lärm der Großstadt in malerischer Umgebung am Fuße des Vértes gegenüber den Hügeln des Bakony. Die
Reit- und Wandermöglichkeiten zur Burg in Csókakő und im Weingebiet von Mór, das reiche Angebot an
Speisen und Getränken locken die Gäste der Sandokan Pension an.

Túrázók a Bakonyban
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Csesznek
Amberger-ház

-10%

8419 Csesznek, Vár u. 9.; Tel.: 70/316-5258 Fax: 89/777-781
Nyitva: egész évben * e-mail: amberger.karoly@freemail.hu
3/10+

Külön bejáratú, összkomfortos tetőtéri üdülőlakásunk (3 szoba,10 férőhely+pótágyazás) egész évben várja
a Bakony legszebb várának tövében! Felszerelt amerikai konyha, kábeltv, bográcsozó-hely szolgálja a vendégek kényelmét. Sokrétű kedvezmények, üdülési csekk elfogadás. Sok helyi és közeli program, látnivaló.
Our all comfort loft flat with separate entrance (3 rooms, 10 beds + spare bed) awaits you throughout
the year at the foot of the most beautiful castle in the Bakony Ranges for holiday. There are an equipped
American kitchen, cable television, barbecue facility for our guests’ convenience. Many kinds of discount,
holiday cheques accepted. Loads of local and regional programmes, sights of interest are to be visited.
Wir erwarten Sie über das ganze Jahr am Fuße der schönsten Burg des Bakony. Unsere Ferienwohnung
befindet sich im Dachgeschoss, hat einen eigenen Eingang und ist mit Vollkomfort ausgestattet. (3 Zimmer
für max. zehn Personen+Zusatzbetten) Eine voll ausgestattete Küche und Kabel-TV stehen Ihnen auch zur
Verfügung. Im Garten gibt es auch die Möglichkeit, im Freien zu kochen. Verschiedene Ermäßigungen,
Annahme von Urlaubschecks. In der Umgebung viele Programme und Sehenswürdigkeiten.
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Dévényi Vendégház

-5%

8419 Csesznek, Sarok köz 1.; Tel.: 88/436-067, 30/216-2429
Nyitva: egész évben * Web: www.devenyivendeghaz.hu * e-mail: devenyivendeghaz@invitel.hu
3/10

Vendégházunk udvarán vendégeink szalonnát süthetnek, bográcsozhatnak. A gyerekek, hintázhatnak, játszhatnak. A gondtalan pihenést biztosítja a csendes, tiszta levegő, füves udvar, fajáték, hinta kialakítása. Kellemes kikapcsolódás lehet egy könnyű erdei túra, melynek során megtekinthetők a környék nevezetességei.
In the yard of the boarding house our guests have the opportunity to have barbecue (kettle cooking, bacon
frying on open fire). For the children there is a play ground with swing. Quiet surrounding, clean air, grass
yard, wooden swing and playing facilities guarantee a first class rest. A little walk in the woods can serve as
enjoyable relaxation looking at the sites of interest nearby.
Im Garten unseres Gästehauses können unsere Gäste Speck braten oder im Kessel kochen. Die Kinder
können schaukeln und im Freien spielen. Unbesorgte Erholung sichern Ihnen die saubere Luft, der Grasplatz,
die Holzspielzeuge und die Schaukeln. Bei einer leichten Wanderung im Wald können Sie sich angenehm
entspannen und die Sehenswürdigkeiten der Umgebung besichtigen.

Királyi ízek a Királyi Régióban I.
Sobri Jóska bablevese

Hozzávalók: 1 füstölt csülök, fél kg. szárazbab, 2 fej vöröshagyma, 1
fej fokhagyma, 1 kg vegyes leveszöldség (sárgarépa, zeller, fehérrépa),
étolaj, 2 evőkanál liszt, 3 teáskanál pirospaprika, tárkony, só, tárkonyecet, lilahagyma.
Elkészítése: Előző este a csülköt és a babot beáztatjuk. Másnap három
liter vízben feltesszük főni a csülköt a vöröshagyma és a fokhagyma
felével. Kb. két óra múlva, mikor félig megfőtt a csülök, hozzáadjuk a
babot. Amikor ez is majdnem puha, hozzáadjuk a zöldségeket. Tehetünk
bele egy paradicsomot és egy zöldpaprikát
is. A maradék fokhagymát és vöröshagymát
olajon megpároljuk, rászórjuk a lisztet, rántást
készítünk és megszórjuk pirospaprikával. A
rántással besűrítjük a levest, a végén tárkonynyal, sóval ízesítjük. Tálaláskor megszórjuk
lilahagymával, tárkonyecettel és krumplis
pogácsával kínáljuk.
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Csókakő
Bogi Pince
8074 Csókakő, Kossuth L. u. 64.; Tel.: 22/422-033, 30/260-9251; Fax: 22/422-033
Nyitva: egész évben * Web: www.gribedli.hu/bogipince * e-mail: bogi.pince.csokako@t-online.hu
A Vértes lábainál a Csókakői vár alatt erdőszéli környezetben várjuk kikapcsolódni vágyó kedves vendégeinket.
Közel 1 ha-os kertünkben két különálló ház, játszótér, állatsimogató, horgásztó és pincénk borai állnak a vendégek
rendelkezésére. 6 éjszaka után 1 éjszakát ingyen biztosítunk.
We expect our guests looking for relaxation at the foot of mountains Vértes on the verge of forest beneath Castle
of Csókakő. On an area of almost one hectare there are two detached houses, a children’s play ground, an animal
stroking place, a fishing pound and wide range of wine from our cellar at disposal of our guests. After six nights
one night is free of charge.
Am Fuße des Berges Vértes unter der Burg Csókakő erwarten wir unsere Entspannung suchenden Gäste. In unserem
fast 1 ha großen Garten stehen den Gästen zwei separat stehende Häuser, ein Spielplatz, Streichelzoo, Anglersee
und die Weine unseres Weinkellers zur Verfügung. Nach 6 Übernachtungen bekommen Sie eine Nacht gratis.

Falusi Vendégház

-5%

8074 Csókakő, Vár u. 32.; Tel.: 30/418-8933 Fax: 88/473-016
Nyitva: egész évben * web: http://falusi.ini.hu * e-mail: h.tibor-tiborne@freemail.hu
A Vértes lábánál helyezkedik el a vendégház, amely három apartmanból áll, kb. 50 négyzetméteres étkezőkonyha, valamint egy boltíves borospince. Lehetőség van bográcsozásra. A környéken több túraútvonal
közül válogathatunk, csendes nyugodt vidék, varázsa van a teleknek és a vendégháznak. Zárt udvar.
This guesthouse is situated at the foot of the Vértes Ranges and it contains 3 apartments there is an
approximately 50 square metres kitchen – dining room as well as a vaulted wine cellar. There are barbecue
facility and rich choice on trekking routes in the region. It is a quiet, peaceful countryside Both the
guesthouse and its plot have their flair. Closed yard.
Unser Gästehaus befindet sich am Fuß des Vértes-Gebirges und besteht aus drei Appartements, einem
50 Quadratmeter großen Esszimmer und Küche sowie einem Gewölbeweinkeller. Es besteht aber auch die
Möglichkeit, im Freien im Kessel zu kochen. In der Umgebung gibt es eine reiche Auswahl an Wanderwegen. Sie
werden durch die stille und ruhige Gegend unseres stimmungsvollen Gästehauses verzaubert. Geschlossener Hof.
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Dabrony
Lila Akác Vendégház
8485 Dabrony, Kisfaludy u. 26.; Tel.: 88/250-169, 30/473-9582
Nyitva: egész évben * web: www.lilaakacvendeghaz.hu * e-mail: info@lilaakacvendeghaz.hu

Kikapcsolódás és wellness a természet szívében, családias környezetben! Szolgáltatásaink: wellness (szauna,
medence, szolárium), falusi vendégasztal (házias és tájjellegű ételek), havonta változó programok. Az udvaron játszótér, kerti tó, faház kemencével, bográcsozó- és grillezőhellyel.
”Relaxation and wellness” at heart of nature, in an atmosphere of intimacy”.
Our services: wellness (sauna, swimming pool, solarium), village dining table (home made and regional
dishes) monthly changing programmes. In the yard there is a playground, a garden pound, wooden house
with oven, barbecue place.
„Enspannung und Wellness“ im Herzen der Natur, in familiärer Umgebung“. Unsere Dienstleistungen:
Wellness (Sauna, Schwimmbecken, Solarium), dörfliche Wirtstafel (Hausmanns- und landschaftsartige
Gerichte), monatlich wechselndes Angebot. Im Hof Spielplatz, Gartenteich, Holzhaus mit Bauernofen,
Platz für Kesselkochen und Grillen.

A csókakői vár
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Dudar - Ganna
Nagy Tibor Vendégház
8416 Dudar, Szív út 30.; Tel.: 88/487-288, 30/260-3180
Nyitva: egész évben * web: www.nagytibor.gportal.hu * e-mail: holdfenyclub@vipmail.hu
Különálló apartman medencével, udvarral, szalonnasütő- és bográcshellyel. Sátorozási lehetőség! Megtekinthető képek és információ a www.nagytibor.gportal.hu weboldalon.
Separate apartment with swimming pool, yard, barbecue facility (outdoor bacon frying and kettle cooking).
There are places for tents. Images and information are to be looked at www.nagytibor.gportal.hu.
Alleinstehendes Appartement mit Schwimmbecken, Grill- und Kesselkochplatz. Im Garten auch Platz für
Zelten! Bilder und weitere Informationen finden Sie unter www.nagytibor.gportal.hu

Családifészek Vendégház

-10%

8597 Ganna, Fő utca 54.; Tel.: 30/422-3699
Nyitva: egész évben * e-mail: kisagika1969@citromail.hu

Vendégházunk Pápától 15 km-re a Bakony peremén található a falu központjában. Nevéből adódóan
nagy családoknak is ajánljuk, udvara tágas, garázzsal, kerti bútorokkal, tűzrakó hellyel, játékokkal. 6+1 fő
elhelyezését vállaljuk.
Our guesthouse lies on the edge of Bakony Ranges 15 km from the town Pápa, in the centre of the village.
We offer it also into attention of big families: there is a wide yard with garage, garden furniture, outdoor
fireplace, toys for children. We can put up 6 + 1 people.
Unser Gästehaus befindet sich 15 km von Pápa entfernt, am Rande des Bakony-Gebirges im Dorfzentrum.
Sein Name, Familiennest (Családifészek) weist darauf hin, dass es sich auch für große Familien eignet. Im
geräumigen Garten befinden sich eine Garage, Gartenmöbel, eine Feuerstelle und Spielsachen für Kinder.
Wir bieten Platz für 6+1 Personen an.
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Halimba
Ezüstfenyő Turistaszálló

-10%

8452 Halimba, Kossuth u. 99.; Tel./Fax: 88/243-772, 70/394-1280, 30/499-5103
Nyitva: egész évben * web: www.orgnet.hu/ezustfenyoszallo * e-mail: paksaj@invitel.hu
10/33

33 férőhelyes szállásunkra várjuk a környező és a helyi nevezetességek iránt érdeklődő turistákat és a kiránduló osztályokat. Kiemelt programajánlatunk a gyógynövény- és geoturizmus. A térség felhagyott bauxit, szén
és kőbányáihoz, barlangjaihoz, valamint a Bakony lábához szervezünk túrákat.
Our 33 people accommodation welcomes all tourists and school classes who are interested in sites of interest
both locally and regionally. We offer with emphasis: herbs- and geo-tourism. We arrange guided tours to
the disused bauxite coal and stone mines in the region.
In unserer Herberge mit 33 Plätzen erwarten wir die Touristen und Schulgruppen, die sich für die
Sehenswürdigkeiten vor Ort und in der Umgebung interessieren. Ausdrücklich wird der Heilkräuter- und
Geotourismus empfohlen. Wir organisieren Wanderungen zu den verlassenen Bauxit-, Kohle- und Steingruben,
Höhlen in der Gegend sowie zum Fuß des Berges.

Bakonyi rengeteg
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Királyszentiván
Vincellér Vendégház
8195 Királyszentistván, Malomvölgy; Tel.: 88/434-151, 30/414-1505
Nyitva: egész évben * Web: www.vincellervendeghaz.hu * e-mail:redlagnes@freemail.hu
2/5

4-5 fő fogadására alkalmas vendégházunk a Bakony és a Balaton ölelésében néhány hektáros családi birtokon
csendes környezetben nyújt otthont a kikapcsolódni vágyóknak. Udvarunkban lehetőség nyílik bográcsozni,
grillezni, ismerkedni a háziállatokkal, borozgatni közeli pincékben.
Our boarding house lying in the embrace of the mountains of Bakony and the Lake of Balaton in a peaceful
family estate of some hectares welcomes its guests: max. 4 – 5 people. There is opportunity for good
relaxation, getting to know farm animals, wine tasting in nearby cellars and also barbecue facility.
Unser Gästehaus liegt auf einem einigen Hektar großen Familiengut in Umarmung des Bakony Gebirges und
des Plattensees in ruhiger Umgebung, und bietet 4-5 Erholungsuchenden Heim. Im Hof können Sie im
Kessel kochen, grillen, Haustiere kennenlernen und in den nahen Kellern Wein kosten.

Királyi ízek a Királyi Régióban II.
Csiripiszli

Hozzávalók: tiszta búza, vagy rozskeverék, liszt
Elkészítése: Tiszta búzát, vagy rozskeveréket egy éjszaka vízben áztatunk.
Szitára ruhát teszünk, arra rakjuk a magot, fehér gyolccsal letakarjuk, és
hét-nyolc napig langyos vízzel locsolgatjuk.
Amikor csírázni kezd, 1-2 centisre hagyjuk,
és figyeljük, mikor kezd lilulni. Ha zöld,
akkor már nem jó, mert keserű. Húsdarálóval
az egészet ledaráljuk, majd langyos vízzel
kétszer-háromszor leöblítjük, a végén leszűrjük. A levét tiszta liszttel, palacsintatészta sűrűségűre elkeverjük. Lábasba tesszük,
körbe nádszálakat dugunk bele, hogy a gőzét
kipipálhassa, ki ne fusson. Kemencében, vagy
sütőben pirosra sütjük. Érdekes, édes íze miatt sokan szeretik, s ezen felül tápláló is, csak
nem szabad egyszerre sokat enni belőle.
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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
centre with
its theatreroom
(up to 400
people) and countless
opportunities to entertain,
cultural programmes and festival
wait the guests all year.
Kisbér ist das Handelsund
Kulturzentrum
der Region zwischen
Bakony- und
Vértes-Gebirge
sowie der Kleinen Tiefebene.Die
Stadt hat eine reiche historische
Vergangenheit und ist von ihren
Weinen und von der Pferdezucht
bekannt. Sie gelangte im 18.
Jahrhundert in den Besitz der
Familie Batthyány. Der im Herzen
der Siedlung liegende Englische
Park mit Bach, Wasserfall und
Schloßgebäude gewährt auch heute
einen wunderschönen Anblick.
König Franz Josef gründete im
Jahr 1853 das Königliche Gestüt
von Kisbér. Hier ist Kincsem,
die weltberühmte Wunderstute
geboren.
Das
gedeckte
Reitschulgebäude mit der größten
Stützweite in Europa wurde im
Jahr 1856 errichtet.
Die
Reitschule
und
ihr
Denkmalkomplex
sowie
das
neue Kulturzentrum mit seinem
Theatersaal für 400 Personen
erwarten die Gäste über das ganze
Jahr mit zahlreichen Unterhaltungsm
öglichkeiten, Kulturveranstaltungen
und Festivals.

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

- 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
www.kisber.hu

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
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Kisbér
Bakony Étterem
2870 Kisbér, Kossuth u. 23.; Tel./Fax: : 34/353-905
Nyitva: H-V.: 10-22.00 * web: www.bakonyetterem.hu * e-mail: belanyr@gmail.com
A Bakony Étterem Kisbér központjában helyezkedik el, a Bakony lábainál. Rutinos szakembergárdánk és a
családi tulajdon lehetővé teszi, hogy igazi magyaros vendéglátással találkozzanak kedves vendégeink. Szolid
vidéki árakon dolgozunk, az étlap-összeállítás tükrözi a bakonyi ember ízlésvilágát.
Restaurant Bakony lies in the town centre of Kisbér, at the foot of mountains of Bakony. Our well trained
staff and being a family enterprise enable us to deliver our guests a genuine Hungarian hospitality. We have
modest country prices and our menu reflects the field of taste of the people of Bakony.
Das Restaurant Bakony liegt im Zentrum von Kisbér, am Fuße des Bakony. Unser geübtes Personal und der
Familienbesitz ermöglichen, dass unsere lieben Gäste die echte ungarische Gastfreundschaft erleben. Wir
bieten Ihnen zurückhaltende ländliche Preise, die Speisekarte widerspiegelt den Geschmack der Bakonyer
Menschen.

Kincsem Wellness Hotel

-5%

2870 Kisbér, Kossuth L. u. 69-71. Tel.: 34/352-207, 30/278-9328 Fax: 34/352-207
Nyitva: egész évben, kivétel: XII.23-25. * web: www.kincsemhotel.hu * e-mail: sales@kincsemhotel.hu
25/59

A családias KINCSEM WELLNESS HOTEL a magyar és nemzetközi konyha kínálatával, különteremmel,
ingyenes internet- és fürdőköpeny-használattal, minden igényt kielégítő WELLNESS részleggel várja kedves
vendégeit! Úszó- és gyermekmedence, pezsgőfürdő, infra- és finn szauna, ill. gőzkabin biztosítják a feltöltődést. Legyen a vendégünk a Bakony kapujában és győződjön meg vendégszeretetünkről!
The KINCSEM WELLNESS HOTEL with family atmosphere offers Hungarian and international cuisine,
function rooms, free internet access, wellness department, bathrobe. The facilities of children’s and swimming
pools, bubbling bath, Finnish and infra sauna, steam cabin provide a real charging up. Come and stay with
us in the doorway of the Lake of Balaton and experience or hospitality.
Das familiäre KINCSEM WELLNESS HOTEL erwartet seine Gäste mit ungarischer und internationaler
Küche, mit Sonderraum, kostenlosem Internetanschluss, Bademantel und Wellnessbereich. Schwimm- und
Kinderbecken, Sprudelbad, Infra- und finnische Sauna, Dampfkabine sichern Ihnen Auffrischung zu. Seien
Sie unser Gast im Tor des Bakony und überzeugen Sie sich von unserer Gastfreundschaft!
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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.
At the foot of mountains of Bakony on the national main road 70 km from Lake of Balaton and 35 km from the
thermal spa away you find the guest house Morvai with family atmosphere. In three buildings there are 5 en suite
rooms each with separate entrance and equipped kitchen. Nearby available are sports field, sports hall, tennis court,
restaurant, post office, cash dispenser, horse riding, hunting and a fishing pound 1 km away.
Das familiäre Morvai Gästehaus befindet sich am Fuße des Bakony, an der Hauptstraße, etwa 70 km weit vom
Plattensee und 35 km vom Thermalbad. Zu den 5 Zimmern mit separatem Eingang in drei Gebäuden gehören je eine
gut ausgestattete Küche und ein eigenes Bad. In der Nähe sind: Sportplatz, Sporthalle, Tennisplatz, Gastwirtschaft,
Post, Geldautomat, 1 km weit ein Anglersee, Reit- und Jagdmöglichkeit.

Lovászpatona
Kékház Betérő
8553 Lovászpatona, Kossuth u. 76.; Tel./Fax: 89/345-095, 20/425-7950
3/10

Házunk a Bakonyalján, Lovászpatona községben található. Konyhával, fürdőszobás szobákkal, zárt udvarban
parkolási és sátorozási, sütés-főzési, sportolási lehetőséggel, pingpong asztallal várjuk kedves vendégeinket.
Igény esetén étkezés megoldható.
You find our house in the region of Bakonyalja, the village Lovászpatona. There are en suite rooms, kitchen,
parking opportunity in closed yard, facilities for tents, cooking and baking, sports, table tennis at command
of our guests. Catering possible – if need be.
Unser Gästehaus befindet sich im Gemeinde Lovászpatona in Bakonyalja. Wir bieten unseren Gästen
Zimmer mit Küche und Bad, im geschlossenen Garten Parkmöglichkeit aber auch die Möglichkeit an, im
Garten zu zelten, zu kochen und braten oder Tischtennis zu spielen. Bei Bedarf können wir auch Mahlzeiten
anbieten.

Mór
Bozóky Pincészet és Bormúzeum

-10%

8060 Mór, Pince u. 18-22.;
Tel.: 22/407-797, 30/969-5789, 30/927-8578 Fax: 22/562-069
Nyitva: egyeztetés szerint * web: www.bozoky-pinceszet.hu * e-mail: bozoky.pinceszet@chello.hu
50-70

Várjuk Önöket 250-300 éves pincéinkben. Tekintse meg borászati múzeumunkat, pincéinket. Ismerkedjen
a sváb hagyományokkal. Kóstolja meg fiatal és muzeális borainkat szakmai vezetéssel. Fedezze fel a vidék ízeit
(étkezési lehetőség 50-70 fő részére). Vásároljon különleges borkínálatunkból.
We await you in our 250 – 300 years old cellars. Visit our wine museum and wine cellars. Get to know
our Swabian traditions. Taste our young as well as museums wines under professional guidance. Discover the
region’s cuisine (catering for 50 – 70 people). Purchase from our special wine offer.
Herzlich willkommen in unseren 250 bis 300 Jahre alten Weinkellern! Besuchen Sie unser Weinbaumuseum
und Weinkeller! Lernen Sie die schhwäbischen Traditionen kennen! Probieren Sie unsere jungen und ganz
alten Weine, wir geben dazu fachkundige Führung! Wir bieten auch traditionelle lokale Spezialitäten an
(Verköstigung für Gruppen bis zu 50-70 Personen)! Kaufen Sie auch etwas aus unserem ausgezeichneten
Weinangebot!

A Móri borvidék
Hazánk 22 borvidéke közül méretében
a kisebb, hírnevét tekintve a jelentősebb
borvidékek közé tartozik a Móri borvidék. Bár múltja a történelmi időkbe tekint
vissza, hatályos bortörvényünk 1996-tól
mondja ki, hogy e borvidékhez Mór,
Pusztavám, Söréd, Csókakő, Zámoly és
Csákberény I. és II. osztályú szőlőkataszteri besorolású határrészei tartoznak.
A borvidéken 2003-ban 18-20 ezer
hektoliter bort állítottak elő.
A Móri borvidék borai jellemzően fehérborok.
A meghatározó fajta Ezerjó mellett a Leányka,
a Tramini, a Rizlingszilváni, a Zöldveltelini és a
Chardonnay a leggyakoribb szőlőfajták.
Az Ezerjó - amely ma már a hungarikumok közé tartozik - a 19.
századi filoxéra-vészt követő újratelepítések során lett a fő szőlőfajta a borvidéken.
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Wekerle Sándor Szabadidőközpont
8060 Mór, Táncsics M. u. 25.; Tel.: 22/407-161, 20/511-0462 Fax: 22/562-111
Nyitva: H-V.: 5.40-21.30 * Web: www.szikmor.axelero.net * e-mail: szikmor@szikmor.axelero.net
Sport és kulturális rendezvények bonyolítása, edzőtáborok szervezése különféle sportágaknak - versenyuszoda, finn szauna, jakuzzi, szolárium, infrakabin, tanmedence és gyönyörű környezet várja az „Ezerjó
Hazájában” az idelátogató vendégeket.
Arrangement for sports and cultural events, organisation of training camps for different kinds of sports:
competition and training swimming pools, Finnish sauna, Jacuzzi, solarium, infra cabin and beautiful
surroundings. All these await the guests visiting us in the region of the renowned wine: “Ezerjó (Thousandgood)”.
Wir organisieren kulturelle und Sportveranstaltungen sowie Trainingslager in unterschiedlichen Sportarten.
Sportschwimmhalle, finnische Sauna, Jacuzzi, Solarium, Infrakabine, Lehrbecken und eine wunderschöne
Umgebung erwarten unsere Gäste in Moor (Mór), der „Heimat des Tausendgut (Ezerjó)“.

Öskü
Éva Vendégház

-10%

8191 Öskü, István u. 19.; Tel.: 20/249-3504 Fax: 88/786-019
Nyitva: egész évben *e-mail: kuneva2@freemail.hu, kun954@gmail.com
Várom kedves vendégeimet, egész éves nyitva tartás. Vendégek igénye szerint házi kenyér és sok finomság
sütése udvari kemencében. A Balaton 10 perc, itthoni udvari medence, és egyéb sokféle kikapcsolódási
lehetőség.
All my guests are welcome. Open during the whole year as the guests like! Home made bread and other
delicious things can be baked in the yard’s outdoor oven. Lake Balaton only 10 minutes away. There is also
a swimming pool in the garden and many other facilities for relaxation.
Unser Gästehaus steht den Gästen im ganzen Jahr zur Verfügung. Nach Bedarf backen wir hausgemachtes
Brot und andere Leckereien in unserem Bauernofen im Garten. Den Balaton können Sie in nur 10 Minuten
zu Fuß erreichen, wir haben aber auch ein eigenes Schwimmbecken und viele andere Möglichkeiten dienen
zu Ihrer Erholung.
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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 Schnittpunkt
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 Pfarrkirche, das Arany
Griff Gebäude mit seinen literarischen
und kulturellen Andenken, 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.
Infolge dessen gewinnt die Stadt ihre im
Laufe der Jahrhunderte in der Region
erkämpfte Wichtigkeit im Bereich 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 Fitness- und Wellness Dienstleistungen
an und entspricht
d e n
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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Pápa
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!”
We wait for everybody with our familiar hospitality for angling, our programmes, friendly and business
gatherings in our free-time park You can also enjoy our cinder-football ground, camping site and animal
stroking place. It is also a good venue of weddings. As if you are at home.
In unserem Freizeitpark erwarten wir alle Besucher mit familiärer Gastfreundlichkeit zum Angeln, zu unseren
Veranstaltungen, zu Freundschafts- und Firmenversammlungen. Hier finden Sie noch: Schlackenplatz für
Fußball, Campingplatz, Streichelzoo und prächtigen Schauplatz für Hochzeitfeier. Als wären Sie zu
Hause!

Arany Griff Hotel

-10%

8500 Pápa, Fő tér 15.; Tel.: 89/312-000 Fax: 89/312-005
Nyitva: egész évben * web: www.hotelaranygriff.hu * e-mail: augriff@wdsl.hu
25/50

40

“HÉTVÉGI WELLNESS AKCIÓ” 3 nap / 2 éjszaka kétágyas szobában, 2 éjszaka, félpanziós ellátással,
2 belépővel a Várkertfürdőbe, valamint 1 x 20 perces gyógymasszázzsal. Ár: 19 900.-Ft/fő, Idegenforgalmi adó: 350.-Ft/fő/éjszaka.
„WEEKEND’S WELLNESS DISCOUNT” 3 days/2 nights in a double bedroom, 2 nights with half
board and 2 admission tickets to Castle Garden Bath as well as a 20 minutes’ therepeutic massage. Price
is 19,900 HUF/person. Tourism tax is 350 HUF/person/night.
„WELLNESS-ANGEBOT AM WOCHENENDE” 3 Tage / 2 Nächte im Doppelzimmer, mit
Halbpension und 2 Eintritsskarten ins Bad im Burgschloss (Várkertfürdő), sowie 1 x 20 Minuten
Heilmassage. Preis: 19.900,- Ft/Person. Kurtaxe: 350 Ft/Person/Nacht.
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Caesar Panzió

-10%

8500 Pápa, Kossuth L. u. 32.; Tel.: 89/320-320, 20/369-7909; Fax: 89/320-640
Nyitva: egész évben * Web: www.caesarpanzio.hu * e-mail: mail@caesarpanzio.hu
Szeretettel várjuk pihenni vágyó vendégeinket hangulatos panziónkban, a belváros szívében, a sétálóutcán. Házunk 6
db kétágyas szobával rendelkezik. Minden szobánk fürdőszobás, klimatizált. Tv-vel, telefonnal, hajszárítóval, internet
kapcsolattal ellátott. Zárt parkolót biztosítunk.
All guests wanting to relax are very welcome to our boarding house with distinguished ambience in the pedestrian
zone downtown. We have 6 double rooms en suite and air conditioned, with TV, telephone, hairdryer, internet
access. There is a closed car park at command.
Wir heißen die Erholung suchenden Gäste in unserer gemütlichen Pension im Herzen der Innenstadt, in der Fußgängerzone herzlich willkommen. Unser Haus erwartet Sie mit 6 Doppelzimmern mit Bad, Klimaanlage, TV, Telefon,
Föhn und Internetanschluss. Auch ein geschlossener Parkplatz steht den Gästen zur Verfügung.

Czuczai Panzió
8500 Pápa, Külső-Veszprémi u. 51.; Tel.: 89/311-208, 70/204-0320
Nyitva: non-stop
Panziónkban 1-2-3 ágyas szoba található, az udvaron zárt parkoló áll a vendégek rendelkezésére. Valamennyi
szobánkhoz fürdőszoba tartozik, TV, reggeli igény szerint megoldható.
Single, double and triple bedrooms can be found in our pension. Each room has a bathroom and a Tv set. Breakfast
can be required according to a claim. A closed car park is available for guests.
In unserer Pension stehen Ihnen 1-2-3-Bett-Zimmer sowie ein geschlossener Parkplatz im Hof zur Verfügung. Alle
Zimmer haben Bad und TV, Frühstück nach Bedarf.

www.kiralyiregio.hu
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Gambrinus Étterem és Bowling Klub
8500 Pápa, Árok u. 20.; Tel./Fax: 89/324-901
Nyitva: H.-V.: 11.00-22.00; web: www.gambrinus.hu
120

-20%

A kor igényeinek megfelelő ételválasztékkal várjuk vendégeinket, rendezvényeket 120 főig tudunk lebonyolítani.
A’la carte étkeztetés, menü rendszerű közétkeztetés, valamint esküvők, osztálytalálkozók, családi és céges rendezvények lebonyolítása, kétsávos automata bowlingpálya. Üzletpolitikánk: a Vendég az első.
The wide range of our menu is up to the expectations of our times. Programmes up to 120 people are possible. We
provide set meals for employees and menu choice for individual guests. We arrange weddings, school class reunions,
family and business parties. There is also a two line bowling alley at disposal. Our policy: the guest comes first!
Die reiche Auswahl an Speisen entspricht allen Anforderungen der heutigen Zeit. Wir können Veranstaltungen für
bis zu 120 Personen organisieren. A’ la Carte Angebot, Menüs für öffentliche Versorgung sowie Durchführung
von Hochzeitsfeiern, Klassentreffen, Familien- und Firmenveranstaltungen, zwei Bowlingbahnen mit automatischer
Einrichtung. Unsere Geschäftspolitik lautet: Der Kunde ist König.

Gólyafészek Vendéglő

-10%

8500 Pápa, Jókai u. 45.; Tel.: 89/313-850
Nyitva: H-V.: 11-22h * e.-mail: golyafeszeketterem@vipmail.hu

A magyar és nemzetközi konyha remekeivel várjuk minden kedves vendégünket. A termeink légkondicionáltak,
nyáron kellemes kerthelyiség. Hétvégén élőzenével szinesítjük a vacsorát. Étkezési utalványokat elfogadunk.
We wait for our kind guests with Hungarian and international dishes. Our halls are air-conditioned and the
garden is very enjoyable in summer. We give colour to dinners with live music at weekends. We accept meal
vouchers.
Wir erwarten alle lieben Gäste mit den Meisterstücken der ungarischen und der internationalen Küche. Unsere
Räume sind klimatisiert, im Sommer steht Ihnen ein angenehmes Gartenlokal zur Verfügung. Am Wochenende
können Sie beim Abendessen Live Musik genießen. Essensmarken sind gültig.
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Hotel Villa Classica ****

-10%

8500 Pápa, Bástya u. 1.; Tel.: 89/512-200, 30/467-9395
Nyitva: egész évben * Web: www.villaclassica.hu * e-mail: info@villaclassica.hu

A barokk Pápa legújabb belvárosi szállodája tökéletesen illeszkedik a város polgári hangulatához. A Bakony, a
Somló közelsége, a történelmi látnivalók, a Várkertfürdő szolgáltatásai, a szálloda arab hangulatú szauna világa, Afrika
pincéje a gondtalan pihenésen kívül a szabadidő kellemes és hasznos eltöltését ígérik.
The newest down town hotel of the baroque town of Pápa fits perfectly the town’s civic ambience. Mountains of
Bakony, the Hill of Somló, historic sites, services of the Castle Spa, the hotel sauna’s Arab ambience, an African
cellar – besides pleasant relaxation all this ensure useful and enjoyable free time.
Das neueste Hotel in der Innenstadt des barocken Pápa passt perfekt zum bürgerlichen Milieu der Stadt. Die
Nähe der Gebirge Bakony und Somló, die historischen Sehenswürdigkeiten, die Dienstleistungen des Várkertfürdő
(Bad im Burggarten), die Saunawelt mit arabischem Ambiente, der Keller von Afrika bieten den Gästen nicht nur
unbesorgte Erholung, sondern auch die Möglichkeit, die Freizeit angenehm und nützlich zu verbringen.
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Kis Pipa Vendéglő
8500 Pápa, Vásár u. 4.; Tel.: 89/323-536, 20/365-5310
E-mail: kispipavendeglo@gmail.com
A történelmi múltú Pápa városában található vendéglőnk, melyet 1997 óta üzemeltetünk családi vállalkozásként. Hangulatos kerthelyiségünkben gyermekjátszó is található. Udvarias kiszolgálással, házias ízekkel várjuk
kedves vendégeinket. Rendezvények lebonyolítását 50 főig, a kerthelyiségben 80 főig vállaljuk.
Our restaurant is situated in the historic town of Pápa. We have been running it as family business since
1997. The stylish garden room of our restaurant offers also a children play place. We await our guests
with house made meals and polite service. Programme arranging up to 50, in the garden room up to 80
people available.
Seit 1997 betreiben wir das Gasthaus als Familienunternehmen in Pápa, das eine lange historische
Vergangenheit hat. In unserem gemütlichen Gartenlokal finden Sie auch einen Kinderspielplatz. Wir erwarten
unsere lieben Gäste mit höflicher Bedienung und Hausmannskost. Wir übernehmen die Abwicklung von
Veranstaltungen bis zu 50 Personen, in dem Gartenlokal bis zu 80 Personen.

Mező Étterem
8500 Pápa, Külső-Veszprémi u. 2.; Tel./Fax: 89/324-165
Nyitva: H-P.: 11.30-14.30 * web: www.bakonygaszt.hu * e-mail: info@bakonygaszt.hu
Éttermünkben házias ízekkel, naponta megújuló ételkínálattal önkiszolgáló rendszerben várjuk vendégeinket.
Csoportok étkeztetését, rendezvények lebonyolítását vállaljuk. Nyitva tartásunk igazodik vendégeink igényeihez. Étkezési utalványt elfogadunk.
We wait for our guests with our home-made flavours, a day-refreshed dish selection in a self-service system
in our restaurant. We undertake the catering of groups and arrangement of programmes. Our opening hours
are adjusted to the demands of our guests. We accept a meal voucher.
Mit Hausmannskost und einem täglich erneuerten Angebot an Speisen erwarten wir die Gäste in unserem
Selbstbedienungsrestaurant. Wir verköstigen Gruppen und organisieren Veranstaltungen. Die Öffnungszeiten
passen sich den Ansprüchen der Gäste an. Essensmarken werden angenommen.

www.regioregia.hu
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Pápai Gyógy- és Termálfürdő
8500 Pápa, Várkert u. 5.; Tel.: 89/512-600
web: www.varkertfurdo.hu * e-mail: info@varkertfurdo.hu

TERMÁLFÜRDŐ, USZODA, STRAND, GYÓGYÁSZAT - A Várkertfürdő 12 medencéjével, 4 óriás
és 2 gyermekcsúszdájával, széles körű wellness szolgáltatásaival és sportolási lehetőségeivel felejthetetlen élményeket kínál a család minden tagjának az év minden napján! A fürdő Gyógyászati Centrumában igénybe vehető
kezelések - a pápai gyógyvíz jótékony hatását kiegészítve - mozgásszervi problémákra nyújtanak megoldást.
THERMAL BATHS, SWIMMING-POOL, OPEN-AIR SWIMMING-POOL, MEDICINE – It can
give offer every member of the family unforgettable experiences with its 12 pools, 4 huge and 2 children’s
slides, wellness services and sports facilities throughout the year. The treatments which are available in the
therepeutic centre of the thermal baths can be a solution for locomotive disorder.
THERMALBAD, SCHWIMMBAD, FREIBAD, HEILTHERAPIE – das Bad im Schlossgarten
(Várkertfürdő) sorgt mit seinen 12 Becken, 4 Riesen- und zwei Kinderrutschen, mit reichem Wellnessangebot
und Sportmöglichkeiten für unvergessliche Erlebnisse von jedem Familienmitglied und an jedem Tag des Jahres!
Die Behandlungen im Therapiezentrum des Bades ergänzen die wohltuende Wirkung des Papaer Heilwassers
und helfen bei der Heilung bewegungsorganischer Beschwerden.

Az Eszterházy kastély Pápán

43

Somlógyöngye Stubán Pince
Elérhetőség: 8500 Pápa, Korvin u. 24. Stubán Zsigmondné;
Tel.: 89/313-516, 30/313-6010 * Nyitva: egész évben, előzetes időpontegyeztetés alapján
web: www.somlogyongye.5mp.eu, www.somlogyongye.hu * e-mail: stubanne@globonet.hu
A Somlóhegy napsütötte déli oldalán születnek a boraim, kizárólag natúr borok, tölgyfahordókban.
RIZLING, HÁRSLEVELŰ, JUHFARK fajtákból több évjárattal rendelkezem. A pápai belvárosi
borpincémben, és a Somlóhegyen is szeretettel várom a vendégeket! A somlói házban 2 főnek komfortos
szállást tudok biztosítani.
My wines are born on the sunny and south side of Somló hill. They are exclusively natural ones in oak
casks. I have several vintage from RIZLING, HÁRSLEVELŰ, JUHFARK. I wait for guests with kind to
my wine-cellar in Pápa’s city centre and on Somlóhegy. I can ensure an accommodation with all modern
conveniences for two people in my Somló house.
Am sonnigen Südhang des Somlóbergs (Somlóhegy) werden meine Weine geboren. Sie sind ausschließlich
Naturweine in Eichenfässern. Aus den Weinsorten RIESLING, LINDENBLÄTTRIGER (hárslevelű),
LÄMMERSCHWANTZ (juhfark) kann ich meherere Jahrgänge anbieten. Ich erwarte herzlich die Gäste
sowohl in meinem Weinkeller in der Innenstadt von Pápa, als auch auf dem Somlóhegy. Im Haus auf dem
Somló kann ich zwei Personen Unterkunft mit Komfort anbieten.

Termal Camping Pápa
8500 Pápa, Várkert u. 7.; Tel./Fax: 89/320-735
Nyitva: egész évben * web: www.thermalkemping.hu; www.termalcamping.de
E-mail: info@thermalkemping.hu; info@due-reisen.de
A pápai Termál Campingben 204 db 100 m2-es, egymástól sövénnyel elválasztott, számozott parcella
szolgálja a vendégek kényelmét, áram, kábeltv, víz, ill. szennyvízcsatlakozási lehetőséggel. További szolgáltatások: wlan, klubszoba, mosó illetve szárítógép, kerékpárkölcsönzés, modern vizesblokk, színes programok
kicsiknek, nagyoknak.
In the Thermal Camping Site of Pápa there are 204 numbered plots (each 100 square metres) separated
by hedge. For the guests’ convenience each one has electricity-, cable television-, water- and sewage
connection. Our further services are wlan, party room, washing and drying machines, lending of bicycles,
modern washing and toilet facilities, colourful programmes for both young and old.
Im Thermal Camping in Pápa stehen 204 Stück je 100 m2 große, von einander durch Hecken abgegrenzte
numerierte Parzellen zur Verfügung mit Strom-, Wasser-, Kabel TV- bzw. Abwasseranschlussmöglichkeit.
Weitere Dienstleistungen: WLAN, Klubzimmer, Wasch- und Trocknermaschine, Fahrradverleih, moderne
Sanitäranlagen, bunte Programme für Klein und Groß.
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Pápa - Kéttornyúlak
Panzió Kéttornyúlak
8591 Pápa-Kéttornyúlak, Kéttornyúlaki u. 60. Tel./Fax: 89/321-052, 30/346-7759
Nyitva: H-V.: 6.00-20.00 * web: www.panizokettornyulak.hu * e-mail: panziokettornyulak@wdsl.hu
A klasszicista stílusú villa és a hozzá tartozó 5 hektáros gondozott, zárt park egyedülálló élményt, kikapcsolódást biztosít minden korosztály számára. Legyen Ön is a Vendégünk, találkozzunk Kéttornyúlakon!
The villa in neo-classical style and its 5 hectare well-kept closed park gives a unique experience and
relaxation to every generation of age. Come and visit us. Be our guest in this villa.
Die Villa im klassizistischen Stil mit dem 5 Hektar großen gepflegten, geschlossenen Park bieten jeder
Altersklasse einmalige Erlebnisse und Entspannung an. Seien Sie auch unser Gast, treffen wir uns in
Kéttornyúlak!

Pápakovácsi
Vadvirág Vendégfogadó
8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 8.; Tel.: 30/547-3293
Nyitva: egész évben * web: www.vadviragfogado.hu * e-mail: vadvirag.fogado@freemail.hu
Szeretettel várjuk Önt és Kedves Családját a Pápától 7-km-re található Attyapusztán a Vadvirág Vendégfogadóban,
ahol festői környezetben tökéletes nyugalmat és kikapcsolódást talál. Jöjjön el hozzánk ha szabadidejét egészségesen,
igazi vidéki környezetben, távol a város zajától szeretné eltölteni.

You and your family are very welcome to the Vadvirág Inn in Attyapuszta 7 km away from the town of Pápa. Here
you can find perfect peace and quietness in picturesque scenery. Visit us if you want to spend your holiday healthily
in unspoilt country surroundings far away from noisy town.
Wir erwarten Sie und Ihre Familie herzlichst im Vadvirág Gasthaus in Attyapuszta, 7 km weit von Pápa entfernt, wo
Sie in malerischer Umgebung perfekte Ruhe und Entspannung finden. Kommen Sie zu uns, wenn Sie Ihre Freizeit in
gesunder, echter ländlichen Umgebung, weit vom Lärm der Stadt verbringen möchten.
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Pétfürdő
Vegyész Étterem
8105 Pétfürdő, Hősök tere 21.; Tel./Fax: 88/476-018
Nyitva: H-P.: 11.30-14.30 * web: www.bakonygaszt.hu * e-mail: info@bakonygaszt.hu
Házias ízekkel, naponta megújuló ételkínálattal várjuk vendégeinket. Éttermünk egyszerre több száz fő
befogadására alkalmas. Csoportok étkeztetését, rendezvények lebonyolítását, cukrászati termékek készítését
vállaljuk. Nyitva tartásunk igazodik vendégeink igényeihez. Étkezési utalványt elfogadunk.
We wait for our guests with home-made flavours and a day-refreshed dish selection. Our restaurant can
accommodate several hundred people at the same time. We undertake the catering of groups, arrangement
of programmes and making of pastries. Our opening hours are adjusted to the demands of our guests. We
accept a meal voucher.
Mit Hausmannskost und täglich erneuertem Speisangebot erwarten wir unsere Gäste. Unser Restaurant
bietet gleichzeitig für meherere hundert Personen Platz. Wir versorgen aber auch Gruppen mit Mahlzeiten,
organisieren Veranstaltungen, bereiten Feinbackwaren zu. Die Öffnungszeiten passen sich den Ansprüchen
der Gäste an. Essensmarken sind gültig.

A pusztapalotai rom
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Réde
Lila Akác Vendégház
2886 Réde, Rákóczy tér 12.; Tel.: 30/916-1952, 30/245-2845 Fax: 34/374-109
Nyitva: egész évben * e-mail: roland365@freemail.hu
4/9

3 db 2 ágyas szobánk és 1 db 3 ágyas. Tágas nappali és felszerelt konyha. A zárt udvar csendet és nyugalmat ad
a pihenni kívánó vendégeink számára. A Bakony szépségét csak a gazdag állatvilág múlhatja felül, vadászóknak vagy
turistáknak az egyik legalkalmasabb helyszín. Két tó is van falunkban melyekben gazdag halállomány található.
We have 3 double rooms and 1 three-bed room. There is spacious living room, equipped kitchen. The patio
provides silence and peace for our guests wanting to relax. Only the rich wild life can outdo the beauty of the
mountains of Bakony. Thereby this place is one of the most suitable for hunters or tourists. There are also two ponds
in our village with rich fish stock.
Wir haben 3 Zweibettzimmer und 1 Dreibettzimmer, ein geräumiges Wohnzimmer und eine voll ausgestattete
Küche. Der geschlossene Hof bietet den Erholung suchenden Gästen Stille und Ruhe. Die Schönheit des Bakony
kann nur die Vielfalt der reichen Tierwelt überbieten, deshalb ist es für Touristen und Jäger einer der günstigsten
Orte. Im Dorf finden Sie sogar zwei Seen mit reichem Fischbestand.

Major Fogadó
2886 Réde, Lesalja Major; Tel.: 34/574-116 Fax: 34/374-074
Nyitva: húsvéttól október 31-ig Web: www.majorfogado.hu * e-mail: kertimag@t-online.hu
A Fogadó ámbitusos kőépületeiben 10 igényesen berendezett, igény szerint pótágyazható apartman található. 8 fő
részére főzésre is alkalmas kulcsosházat tudunk biztosítani.
In the arcade stone buildings of this inn there are 10 apartments with high standard furnishings and spare bed - if
need be. There is also a „key house” for 8 guests with cooking facility.
In den im alten Bauernstil errichteten Steinbauten des Gasthauses befinden sich 10 Appartements mit niveauvoller
Einrichtung auf Wunsch mit Zusatzbett. Auch ein Haus mit Schlüssel und Kochmöglichkeit stehen für je 8 Gäste
zur Verfügung.
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Somlószőlős
Rókavár Vendégház és Mátyás Lovastanya
8483 Somlószőlős; Tel./Fax: 88/276-094, 30/9574-623
Nyitva: egész évben * e-mail: vitezgarazda@freemail.hu
10+10

Lovas turisztika - kocsikázás, hintózás, lovasoktatás karámban őshonos állatok, madárház. Borturisztika - saját
borkóstolás és borkóstoló szervezés, lovas kirándulások a környéken.
Equestrian tourism: carriage riding, barouche riding, horse riding training, indigenous animals in fold, aviary.
Wine tourism: own wine tasting, arrangement of wine tasting, equestrian tours in the region.
Pferdetourismus: Pferdewagen-und Kutschefahrt, Reitunterricht auf Dressurplatz, einheimische Tiere,
Vogelhaus. Weintourismus: Weinprobe vom eigenen Wein, Organisation von Weinprobeveranstaltungen.
Geländeritt in der Umgebung.

Somlóvásárhely
Hotel Somló***
8481 Somlóvásárhely,Somlóhegy, hrsz 1713/16; Tel./Fax: 88/506-220, 70/339-9851
Nyitva: Hotel: 0-24.00, étterem: H-V.: 10-22.00
web: www.hotelsomlo.hu * e-mail: hotelsomlo@hotelsomlo.hu
19/45

A Hotel Somló *** Magyarország legkisebb borvidékén, a tájvédelmi körzetté nyilvánított, csodálatos
panorámával rendelkező Somló hegy déli oldalán található. Kitűnő konyhával működő éttermünk alkalmas
üzleti ebédek, elegáns vacsorák, fogadások, meghitt családi ünnepek tartására ugyanúgy, mint kiránduló
csoportok étkeztetésére, zenés mulatságok, bálok megrendezésére.
Hotel Somló*** lies in the smallest wine region of Hungary -which had been declared a nature reserve- on
the southern slopes of Mount Somló with its beautiful view. Our restaurant with its excellent cuisine is
perfectly eligible for business dinners, exclusive suppers, receptions, intimate family programmes as well as
for dining of excursion parties, arrangement of music events and dance evenings.
Das Hotel Somló *** befindet sich auf dem kleinsten Weingebiet Ungarns, am Südhang des Somló-Berges,
der unter Landschaftschutz steht und ein herrliches Panorama bietet. Unser Restaurant mit hervorragender Küche
eignet sich sowohl zur Abwicklung von Geschäftsessen, eleganten Abendessen, Empfängen und vertraulichen
Familienfesten, als auch zur Verköstigung von Touristengruppen sowie zu Musik- und Ballveranstaltungen.
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Súr
Kokas Tanya
2889 Súr, Mező u. 7.; Tel.: 20/556-3567
web: www.kokastanya.atw.hu * e-mail: kokastanya@t-online.hu
3/6+4

Bakonyalja bemutatása, túraszervezés, munkahelyi tréningek megszervezése. A vendégházban 3 db 2 ágyas szoba,
3 db fürdőszoba, nappali ebédlő és konyha áll a vendégek rendelkezésére. Csoportok érkezése esetén pótágyazásra
van lehetőség, illetve az udvarban lévő jurtában lehet aludni. Rég nem látott baráti társaságok, családok kedvelt
találkozóhelye a tanya. Üdülési csekket elfogadunk.
We offer: introduction the region of Bakonyalja, walking tour as well as workplace training arrangement. Our
guesthouse offers 3 double rooms, 3 bathrooms, a lounge, a dining room and a kitchen. For groups we can provide
spare beds and you can also sleep in the yurts in the yard. This homestead is a favourite place for family programmes
and friends’ circles gatherings.
Wir organisieren Führungen und Wanderungen in Bakonyalja sowie Firmentrainings. In unserem Gästehaus stehen
drei Zweibettzimmer, drei Bäder, ein Wohnzimmer, ein Esszimmer und eine Küche zur Verfügung. Für Gruppen
können die Zimmer mit Zusatzbetten ausgestattet werden bzw. man kann auch in Jurte im Garten übernachten.
Unser Gehöft ist ein beliebter Treffpunkt von Freundeskreisen und Familien. Wir akzeptieren auch Urlaubchecks.

Somlói Borvidék
Mint egy hatalmas sziget úgy emelkedik ki
a tájból a Somló a Kisalföld még teljesen
sík szélén, a Bakony első hajlataitól néhány kilométernyire.
A hegy különleges talaja, a pannonhomokkal, lösszel keveredő bazalt és
bazalttufa törmelék, a sok napsütés, a nyitottságnak köszönhető sajátos széljárás, a
bazalt hőtartalékoló képessége miatti egyedi klíma
és nem utolsósorban a gazdák tudása a borban
ötvöződik rendkívüli eredménnyé.
A hegy a fehérszőlők, fehérborok termőterülete.
Az ajánlott öt fajta a furmint, juhfark, a hárslevelű, a tramini és
a legelterjedtebb olaszrizling. Különösen a juhfark számít igazán
somlói szőlőnek, mert hozzáértők szerint itt éri el a legjobb minőséget.

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 Keszthelyer Gebirge mit der Kleinen
Tiefebene und mit dem Tapolcaer Becken
verbindet. Die Stadt ist sowohl vom
nördlichen Ufer des Balatons als auch
von der Richtung Zalaegerszeg, Győr und
Veszprém einfach anzufahren. Am Stadtrand
wurden eine Kieselsteingrube aus der Vorzeit
(heute Naturschutzgebiet und Museum),
eine Siedlung aus den römischen Zeiten
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 dem Niederschlag
des Rákóczi Freiheitskampfes wurde die Burg
von österreichischen Truppen angezündet
und teilweise demoliert. Heutzutage ist
die Burg Schauplatz von Burgspielen und
Ausstellungen.
Neben den lokalen Ritterspielen und den
historischen und kulturellen Veranstaltungen
von Mai bis November gibt es in
der Umgebung der Stadt auch viele
hervorragende Unterhaltungsmöglichkeiten.
Der Balaton, Hévíz - der größte Thermalsee
Europas -, die Seehöhle von Tapolca, die
Schauplätze des Festivals „Tal der Künste”,
der Festetics Schloss in Keszthely, das
Puppenmuseum, der Schneckenpalast und
das Marzipanmuseum können von hier aus
einfach und schnell erreicht werden.

LÁTNIVALÓK /
SIGHTSEEINGS /

SEHENSWÜRDIGKEITEN

lábánál áll a XVIII. században épített
vár-istálló, területén egy idegenforgalmi
lovas központ működik. Egyik helyiségében Huszármúzeum látható.

A belvárostól nyugatra, a középkori
Sümeg határában őskori kovakőbányát
alapokon fejlődő ún. TizenháromVáros
(ma természetvédelmi terület és múzevárosrészben áll a Padányi püskök által
um), római kori települést és ókeresztény
1756 és 1759 között építtetett és
bazilikát tártak fel.
az osztrák származású Franz Anton
Maulbertsch freskóival díszített plébániOrszágosan ismert várát a tatárjárást köatemplom, a hazai barokk művészet egyik
vetően IV. Béla király kezdte el építtetlegismertebb alkotása.
ni, amelyet a következő évszázadokban
a veszprémi püspökök egészítettek ki.
Sümeg festői pontján találjuk a város
A XVI. század folyamán, Fehérvár és
temetőjét. Az 1816-ban épült temeVeszprém török kézre kerülésével Sütőkápolna körül késő barokk, empire,
meg vára Dunántúl egyik legfontosabb
copf és klasszicista síremlékek sora őrzi
központjává vált. A Rákóczi vezette
a Kisfaludyak, Darnayak, Eitnerek,
szabadságharc leverése után az osztrákok
Ramasetterek, Bogyaikak, Csehek stb.
felgyújtották és részben lerombolták.
nemesek, mesteremberek és egyszerű
polgárok emlékét.
1656 és 1658 között Széchenyi
György püspök kőfalakkal kerítette be
ROGRAMOK
Sümeg városát. Az egykor 1100 méter
PROGRAMMES /
hosszú, bástyákkal megerősített kőfal egy
része ma is látható. E falakon belül, a
PROGRAMMEN
XVIII. század folyamán épült ki az ún.
nemesi belváros. Keleti határát a Várhmájus 4. Gyermek napi Vártámadás
egy meredek oldala zárja.
május 24. Dunántúli Táncverseny
Központjában az 1649 után épített (show-tánc és modern-tánc) –
és 1724-1733 között jelentősen
Kisfaludy Művelődési Központ
kibővített ferences templom és kolosNéptánc Gála –
tor, valamint az 1748-1753 között június 6.
Padányi Bíró Márton veszprémi püspöki Kisfaludy Művelődési Központ
palota épületei állnak. Ezt övezi félkör június 28. Lovas Díjugrató Verseny
formájában a belváros, mindössze két kis II. Sümegi Várkupa a Kisfaludy Kertutcából és három térből álló területe.
ben
Itt áll Kisfaludy Sándor (1772-1844) július 11-12. Amatőr Színjátszó Feszköltő szülőháza, amely ma a Városi Mú- tivál a Kisfaludy Kertben
zeumnak ad otthont.
augusztus 1-2. V. Kinizsi-Toldi Hétvége, ill. I. Nemzetközi Erősemberek
A belvárostól keletre, a XVI. század
Csapat Európa Kupa
folyamán alakult ki az akkori jobbágyság
augusztus 6-15. II. Sümegi Nyári
városrésze, a Tokaj.
Zenei Fesztivál
Északi határában, a várba felvezető út szeptember 13. Mária napi búcsú
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Sümeg
Capári Lovasiskola
8330 Sümeg, Vároldal u. 5.; Tel.: 87/550-087, 20/439-1846 Fax: 87/550-088
Nyitva: egész évben * web: www.sumeg.hu/capari * E-mail: varistallo@lovasiskola.axelero.net
10/30

A sümegi vár tövében, 300 éves barokk istállóépület egész évben szeretettel várja az évszaknak megfelelő
lovas programokkal. Szünidei gyermek lovastáboroztatás, osztálykirándulások szervezése, túralovaglások,
postakocsis programok. Itt található a Huszármúzeum, a Radetzky Akadémia, a Sümegi Falkász Egyesület,
és a Bottyán János Lovas Sport Egyesület is.
This 300 year old stable building at the foot of the Castle of Sümeg awaits you throughout the year with
different kinds of equestrian programmes according to the season. We arrange: equestrian camp for children
in school vacation, school class excursions, horse riding tours, stagecoach riding. You can find here the
Hussars’ Museum, Radetzky Academy, Pack Association of Sümeg and János Bottyán Equestrian Sports
Association.
Reitprogramme je nach Jahreszeit erwarten Sie über das ganze Jahr im 300 Jahre alten barocken
Stallgebäude am Fuße der Burg in Sümeg. Ferienreitlager für Kinder, Organisierung von Klassenfahrten,
Geländeritt, Programme mit Postkutsche. Museum der Huszaren, Radeczky Akademie, Sümeger Verein für
Jagdmeute, János Bottyán Reitsportverein.

Szent László szobor
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Hotel Kapitány **** Wellness
8330 Sümeg, Tóth Tivadar u. 19.; Tel.: 87/550-166 Fax: 87/550-167
web: www.hotelkapitany.hu * e-mail: ertekesites@hotelkapitany.hu, foglalas@hotelkapitany.hu
Sümegen, a több mint hét évszázada épült Sümegi Vár lábainál fekszik a Hotel Kapitány**** Wellness.
A keleti hangulatú fürdővel, különleges wellness szolgáltatásokkal, hagyományos és kímélő konyhával, télen
- nyáron gazdag programkínálattal a nyugalom és felüdülés luxusát kínáljuk Önnek és családjának.

The Hotel Captain**** Wellness in Sümeg is situated at the feet of Sümeg Castle which has been built for
more than seven centuries. It offers you and your family the luxuriousness of tranquillity and recreation with
its oriental-atmosphere bath, special wellness services, traditional and special kitchen, plentiful programmes
in winter and summer.
In Sümeg, am Fuße der vor mehr als sieben Jahrhunderten gebauten Sümeger Burg steht Hotel
Kapitány**** Wellness. Mit orientalischem Bad, exklusiven Wellnessangeboten, traditioneller und
Schonküche, reichem Programmangebot im Sommer und Winter bieten wir Ihnen und Ihrer Familie den Luxus
von Ruhe und Erholung.

Sümegi vár
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Kisfaludy Hotel és Étterem
8330 Sümeg, Kossuth u. 13. Tel.: 87/352-128, 20/966-7000 Fax: 87/352-128
Nyitva: tél: H-V.: 9.,00-22.00 nyár: H-V.: 9.00-23.00 * e-mail: remetej@enternet.hu
10/35

Sümeg, a hangulatos kisváros központjában található a Kisfaludy Étterem és Hotel. Három termünk 200 főt fogadhat
be. Az étterem mellett 40 fős cukrászda és kávézó található. Nyáron a kerthelyiségbe is várjuk kedves vendégeinket.
The hotel lies in the centre of the moody town Sümeg. Our 3 rooms are suitable for recieving 200 people. Next to the
restaurant there is a confectioner’s shop and café for 40 people. On summer we wait our nice guests in our garden as
well.
Im Zentrum der stimmungsvollen Kleinstadt Sümeg befindet sich das Kisfaludy Hotel und Restaurant. Unsere
drei Säle können 200 Menschen fassen. Neben dem Restaurant gibt es eine Konditorei für 40 Personen
und ein Café. Im Sommer warten wir auch im Gartenlokal auf unsere lieben Gäste.

Sümeg Mogyorósdombi Oktatóközpont és Bemutatóhely
8330 Sümeg, Mogyorósdomb; Tel.: 99/338-870
Nyitva: szezonálisan * e-mail: erdmuz@gmail.com
16/64

-10%

A 16 db 4 fős faház, felújított központi épület és tanterem kiválóan alkalmas 45-60 fős csoportok fogadására, jól felszerelt konyha, étkező, szabadtéri foglalkoztató várja az érkezőket. Erdei iskolai programjainkat erdőmérnök-tanárok, erdőmérnök, környezetmérnök és vadgazdamérnök hallgatók vezetik.
The 16 4-person wooden-houses, the renovated central building and the classrrom are prominently suitable
for receptioning 45-60-person groups. A well-equipped kitchen, a dining-hall, an open-air occupation
wait for the guests. Our forest school programmes are controlled by forest engineer teachers, forestry,
environmental engineer and game engineer students.
16 Holzhäuser für je 4 Personen, das erneuerte Zentralgebäude und der Unterrichtsraum sind ideal für
Gruppen von 45-60 Personen. Gut ausgestattete Küche, Speisesaal, Beschäftigungsplatz im Freien stehen
den Gästen zur Verfügung. Unsere Programme in der Waldschule werden von Forstingenieur-Dozenten,
Forstingenieuren, Umweltingenieur- und Wildbewirtschaftunsingenieur-Studenten geführt.
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Öreghegy Hotel
8330 Sümeg, Hóvirág utca, Postacím: Pf.: 72; Tel.: 87/350-501
Nyitva: egész évben * web: www.oreghegyhotel.hu * e-mail: info@oreghegyhotel.hu

Hotelünk a Balaton-felvidéken, Sümegen helyezkedik el, a Balatontól 20 km-re. Szállodánk teraszáról a
környék legszebb panorámája tárul elénk a Sümegi Várra. Közvetlen az erdő mellett várjuk a gyermekes családokat, és a csendre, nyugalomra vágyó vendégeinket.
You find our hotel in the town of Sümeg, on the northern part of Lake Balaton, 20 km away from the lake.
From the terrace of our hotel you have the most beautiful view of the countryside towards the Castle of Sümeg. Lying next to the woods we await families with children and everyone wanting peace and quietness.

Unser Hotel liegt im Plattensee-Oberland, in Sümeg, etwa 20 km weit vom Plattensee. Von der Terasse
des Hotels aus tut sich das schönste Panorama der Gegend auf die Burg in Sümeg auf. Wir erwarten die
Familien mit Kindern und die nach Stille und Ruhe sehnenden Gäste direkt am Wald.

Püspöki palota
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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 Thury
vár, amely a török korban végvár volt,
s amelynek kalandos története Hunyadi
Mátyás királysága idejére nyúlik vissza.
Mátyás király kedvenc helye, a Bakony
keleti kapuja szeretettel várja Önt!
Located at the feet of the
Bakony mountain, 60 kms
from Budapest and about
30 kms from Lake Balaton. Once it
was the favourite place of king Matthias.
The town of Várpalota is surrounded by
lakes from the south, huge forests and
beautiful gorges of the East Bakony from
the north. You can do wide range of
activities here such as going for a trip,
cycling, horse riding, fishing or visiting
the various historical places.
The historical past of the town is rich

and intricate. Thuryvár in the town
centre was a fortress during the Ottoman
occupation.It has an adventurous history
going back to the ages of king Matthias,
offers you plenty of programmes all year
round. King Matthias’ favourite place,
the east gate of the Bakony mountain
waits for you with kind.
Várpalota
war
der
Lieblingsort vom König
Matthias, und ist das
östliche Tor des Bakony. Unsere Stadt
liegt an dem Fuß des Bakony, kaum 90
km von Budapest entfernt.
Várpalota wird im Süden von Seen,
im Norden von riesigen Wäldern
und wunderbaren Schluchttälern des
Kelet- Bakony begrenzt. Gehe es um
Wanderung, Radfahren, Reiten oder
Angeln , werden sie alle in Várpalota den
Erholung und Entspannung suchenden
Gästen auf Tablett angeboten. Die
historische Vergangenheit der Stadt
ist reich und vielfarbig. Die Thuryburg
im Zentrum der Stadt bietet über das
ganze Jahr tolle Programme, sie war
in der Türkenzeit eine Grenzfestung,
deren abendteuerliche Geschichte bis
ins Königtum des Königs Matthias
zurückgeht. Herzlich willkommen im
Lieblingsort von König Matthias, am
östlichen Tor des Bakony!

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, Kastálydomb
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 Zsinagóga építtetését a helyi
zsidó hitközség kezdeményezte 1834-ben.
A klasszicista stílusú épület 1840-re készült
el, amely erős rokonságot mutat az óbudai
régi zsinagógával. Ma képzőművészeti kiállításoknak és kulturális rendezvényeknek ad
otthont a város festőjéről elnevezett Nagy
Gyula Galériaként.
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

2009.
április 24-26.: Hun Napok, Dobtalálkozó
május 1.: Retro Majális
május 23.: Vadászati Nap
május 28-31.: Pannónia Fesztivál
június 24.: Szent Iván Éji Tűzugrás
augusztus 1.: XIX. Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett Fesztivál
augusztus 7-9.: Mátyás az igazságos
– reneszánsz fesztivál
szeptember 4-6.: XXIV. Várpalotai Napok
szeptember 5-6.: Megye Ünnep – Várról
várra az 1000 éves Veszprém megyében
Információ: www.varpalota.hu
Turisztikai Információs Pont
Várpalota, Szent István u. 1.
Tel./Fax: 06-88/787-835
E-mail: turizmus@varpalota.hu
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Várpalota
Fekete Gyémánt Étterem
8100 Várpalota, Fekete Gyémánt u. 4.; Tel./Fax: 88/471-610
Nyitva: H-P.: 11.30-14.30 * web: www.bakonygaszt.hu * e-mail: info@bakonygaszt.hu
Üzletünk a városközpontban, közel a buszpályaudvarhoz található. A-la-carte éttermünk egyszerre 120 fő
befogadására alkalmas. Csoportok étkeztetését, rendezvények lebonyolítását, hidegtálak készítését vállaljuk.
Nyitva tartásunk igazodik vendégeink igényeihez. Étkezési utalványt elfogadunk.
Our shop can be found in the city centre near the bus station. Our a’la carte restaurant can accommodate
120 people at the same time. We undertake the catering of groups, arrangement of programmes and making
of cold dishes. Our opening hours are adjusted to the demands of our guests. We accept a meal voucher.
Unser Geschäft befindet sich im Stadtzentrum, in der Nähe des Busbahnhofs. Unser A’la Carte-Restaurant
kann gleichzeitig für 120 Personen Platz bieten. Wir versorgen gern Gruppen mit Mahlzeiten, organisieren
Veranstaltungen und bereiten Kalte Platten zu. Die Öffnungszeiten passen sich den Ansprüchen der Gäste
an. Essensmarken sind gültig.

Öcsi Cukrászda
8100 Várpalota, Szent István u. 15.; Tel.: 88/471-980
Nyitva: H-V.: 10-19.00 * e-mail: vasza74@freemail.hu
Közel 40-45 féle süteménnyel és hagyományos főzött fagylalttal várjuk kedves vendégeinket, elegáns
környezetben.
We wait for our kind guests with about 40-45 kinds of pastries and traditional cooked ice-cream in an
elegant environment.
Mit fast 40-45 verschiedenen Kuchen und traditionell gekochtem Eis erwarten wir unsere Gäste in eleganter
Umgebung.
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Trianon Múzeum
8100 Várpalota, Gróf Apponyi Albert liget; Pf.: 107.
Tel.: 88/372-721, 30/697-2623, 20/244-0554
Nyitva: K-Cs.: 10.30-16.00 óráig, P-V: 10.30–17.00 óráig
web: www.trianonmuzeum.hu * e-mail: gorgey@vnet.hu
A múzeum több mint tíz látványos kiállításban mutatja be a modern Magyarországot sújtó legnagyobb közösségi tragédia előzményeit és következményeit. A könyvtárterem különleges fa burkolata máig látható, a
terem mennyezetét Pállik Béla gyönyörű freskója díszíti.
The museum shows the antecedents and consequences of the greatest communal tragedy afflicated modern
Hungary in more than 10 spectacular exhibitions. The particular panelling of the library hall has been seen
as yet and its ceiling is decorated by Béla Pálik’s beautiful wall-painting.
Das Museum zeigt in mehr als 10 sehenswerten Ausstellungen die Vorgeschichte und die Folgen der größten
Gemeinschaftstragödie von Ungarn der Neuzeit. Die eigenartige Holzverkleidung des Bibliotheksaals und
das wunderschöne Wandgemälde von Béla Pállik an der Zimmerdecke sind auch einen Besuch wert.

Városlőd
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

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!

At meeting of southern- and northern part of mountain of Bakony, 20 km away from the town of Veszprém, in town of Városlőd: here
lies the Iglauer Park on the national main road #8. In the shadow of huge trees of an arboretum alike park it awaits its visitors throughout the year. It is the nature that sets the tone in our park. Our visitors will be touched by nature, the specific climate of mountains of
Bakony and the spirit of this romantic scenery. Come to our town of Városlőd, take part in it, you will be warmly welcomed.
Der Iglauer Park erwartet seine Gäste über das ganze Jahr im Schnittpunkt des Nord- und Süd-Bakonys, 20 km weit von
Veszprém in Városlőd an der Hauptstraße 8, im Schatten riesiger Bäume eines arboretumähnlichen Parks. Bei uns gibt die
Natur den Ton an! Durch die Nähe der Natur, das einzigartige Klima des Bakony und die Stimmung der wildromantischen
Landschaft werden die Besucher hingerissen. Kommen Sie zu uns, nehmen Sie daran teil, herzlich willkommen in Városlőd!
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Veszprém… ahol mindig történik valami
Veszprém fontos szerepet tölt
be a térség életében, élénk szellemi, idegenforgalmi, kulturális és gazdasági központtá
fejlődött. A királynék városában a művészet
is otthonra talált. A város kiemelt együttesei,
kórusai és táncegyüttesei számos művészeti
ágban egész éven át színvonalas programokat
kínálnak, de az itt található múzeumok, egyházi kiállítások, galériák is hasznos időtöltést
ígérnek. Az ezeréves város megkapó hangulata
csöndes, meghitt sétákra csábítja a látogatót.
Veszprém, a királynék városa. Veszprém iskolaváros. Veszprém a fesztiválok városa - csak
néhány azon megnevezések közül, melyek az
ezer éves város múltját, jelenét és jövőjét is
magukban foglalják.
Veszprém dombjai
és völgyei, boltívei
és tornyai, a lejtős,
szűk utcák és a tágas terek sok olyan
titkot
rejtenek,
melyek felfedezésre
várnak.
Veszprém parkjai
és utcácskái számtalan szabadidős
lehetőséget kínálnak
gyalogosan,
körömcipőben,
bakancsban vagy két keréken.
Kövesse Gizella királyné léptei nyomát, látogasson el hozzánk, szeretettel várjuk!
www.veszprem.hu

are only some of those ones which include the
past, present and the future of the 1000year-old city. Veszprém’s hills, valleys, arches
and towers as well as the sloping, narrow
streets and spacious squares hide so many
secrets, which wait for revelation.

Veszprém … where something
always happens

Die ergreifende Stimmung der tausendjährigen
Stadt verlockt den Besucher zu stillen,
vertrauten Spaziergängen. Veszprém ist die
Stadt der Königinnen. Veszprém ist die Stadt
der Schulen. Veszprém ist die Sdadt der
Festivals – nur ein Paar Bezeichnungen von
denen, die auf Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft der tausendjährigen Stadt hinweisen.
Anhöhen und Täler, Mauerbögen und Türme,
abfallende enge Straßen und weite Plätze von
Veszprém verbergen viele zu entdeckende
Geheimnisse. Parks und Gässchen von
Veszprém bieten zahllose Möglichkeiten zu
Fuß, in Absatzschuhen, in Schnürschuhen oder
auf zwei Rädern. Folgen Sie den Fußspuren
der Königin Gisella, besuchen Sie uns, wir
erwarten Sie herzlichst!

Veszprém plays an important
part in the life of the region, it has developed
into a lively intellectual, tourist, cultural and
economic centre. The art also found its home
in the queens’city. The outstanding orchestras,
choirs and dance esembles of the city offer
stylish programmes in several artistic branches
throughout the year, but the museums,
ecclesiastical exhibitions, galleries which can
be found here also offer a useful way of
passing the time. The fascinating atmosphere
of the 1000-year-old city persuades visitors
to take a familiar walk. Veszprém is the queens’
city. Veszprém is a school city. Veszprém is the
city of festivals – the names mentioned above

Veszprém’s parks and streets offer several freetime possibilities on foot, in pumps and boots
or by bike. Follow the foot-marks of Queen
Gizella’s steps, visit us, all wellcome.
Veszprém… wo immer etwas
los ist.
Veszprém spielt eine wichtige Rolle im Leben
der Gegend, denn es hat sich zu einem
belebten geistigen,
Fremdenverkehrs,
Kultur- und
Wirtschaftszentrum
entwickelt.
In
der Stadt der
Königinnen fand
auch die Kunst ein
Zuhause.
Die hervorragenden
Ensembles, Chöre
und Tanzgruppen
der Stadt bieten
das ganze Jahr über anspruchsvolle Programme
in zahlreichen Kunstarten an, aber auch
Museen, Kirchenausstellungen, Galerien
versprechen lohnendes Amüsement.

LÁTNIVALÓK

SIGHTSEEINGS
SEHENSWÜRDIGKEITEN
Érseki Palota
Szent Mihály Székesegyház
Gizella Királyné Múzeum
Dubniczay Palota – László Károly
Gyűjtemény
Magyar Építőipari Múzeum
Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény
Tűztorony
Laczkó Dezső Múzeum
Viadukt
Kittenberger Kálmán Növény- és
Vadaspark

PROGRAMOK
PROGRAMMES
PROGRAMMEN
2009

Május 7-10. GIZELLA NAPOK
Május 20-24. A TÁNC Fesztiválja
Június 19-21. Kabóciádé
Július 3-5. Veszprém Rallye
Július 15-18. Utcazene Fesztivál
Július 22-26. Veszprémi Ünnepi Játékok
Augusztus 1-3. VIVACE Nemzetközi
Kórusfesztivál
Augusztus 3-20. Veszprémi Nyári Fesztivál (Veszprémi Vigasságok, Nyáresték,
Világjava estek, Zenélő Udvar)
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Veszprém
Cserhát Üzletház, Étterem és Viadukt Étterem
8200 Veszprém, Kossuth u. 6. és Pápai u. 37.; Tel/Fax: 88/425-441; 88/328-473
Nyitva: Cserhát: H-P.: 10.00-18.00, Szo.: 10.00-15.00; Viadukt: H-P.: 9.00-15.00
web: www.cserhat.veszprem.hu; e-mail: cserhat@infornax.hu
Mindkét üzlet elsősorban a felnőtt munkavállalók és a diákok étkeztetését végzi. Diákcsoportokat bel- és
külföldi egyéni kirándulókat előzetes bejelentkezés nélkül is fogadni tudunk. Tekintsék meg honlapunkat ahol
bővebben tájékoztatjuk napi étlapjainkról aktuális ajánlatainkról: www.cserhat.veszprem.hu
Main profile for both our shops is the catering especially of adult employees and students. We are able to
receive student groups, individual domestic / international tourists without any earlier notice. Have a look at
our website where you can find information on actual offers of daily menu: www.cserhat.hu
Beide Geschäfte versorgen in erster Linie erwachsene Arbeitnehmer sowie Studenten mit Mahlzeiten.
Schülergruppen und einzelne Ausflügler können auch ohne Voranmeldung bedient werden. Besuchen Sie unsere
Homepage und informieren Sie sich ausführlicher über Tageskarten und Sonderangebote! www.cserhat.hu

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 ételitalválasztékkal 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 Hunting Lodge restaurant of great past and our 50 people function room offer you specific range of
foods and drinks in distinguished ambience. We await you, your family members, business partners for a
delicious dinner, a cosy family gathering, or business lunch. You can also stay with us for night as we have
comfortable 2 or 3 bed rooms in our boarding house.
Das traditionsreiche Vadásztanya Gasthaus und der Sonderraum für 50 Personen erwarten Sie und
Ihre Familienmitglieder sowie Geschäftspartner mit gepflegtem Ambiente, ausgezeichnetem Speiseund Getränkeangebot zu einem gemütlichen Mittagessen, zu angenehmen Familienfesten oder zum
Geschäftsessen. Danach können wir Ihnen sogar Unterkunkt in den 2-3-Bettzimmern unserer Pension
anbieten.
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Egyetem Étterem
8200 Veszprém, Hóvirág u. 4.; Tel./Fax: 88/421-104
Nyitva: H-P.: 11-15.00 * web: www.bakonygaszt.hu * e-mail: egyetemetterem@bakonygaszt.hu
Éttermünk az egyetem kollégiuma mellett található. Kulturált környezetben várjuk vendégeinket elsősorban
önkiszolgáló étteremként. Naponta többféle menüből és a’la carte kínálatból választhatnak. 3-400 fős rendezvények lebonyolítását is tudjuk vállalni. Étkezési utalványt elfogadunk.
Our restaurant can be found next to the students’ hostel of the university. We wait for our guests in a
cultured atmosphere as a self-service restaurant in the first place. People can choose from various menus
and a’la carte offers. We can also undertake the arrangement of 3-400-person programmes. We accept
a meal voucher.
Unser Restaurant liegt neben dem Studentenwohnheim der Universität. In unserem in erster Linie als
Selbstbedienungsrestaurant funkionierenden Haus erwarten wir die Gäste in kultivierter Umgebung. Sie
können aus mehreren Menüs und einem täglich wechselnden A’la Carte-Angebot wählen. Wir können auch
Veranstaltungen für 3-400 Personen durchführen. Essensmarken sind gültig.

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

12 km

Zöldövezetben, igényesen berendezett 2 ágyas és 2x2 ágyas fürdőszobás-minikonyhás apartmanokkal
várjuk kedves vendégeinket. Gyermek-, diák- és csoportkedvezményt nyújtunk, osztálykirándulásoknak olcsó
szállást ajánlunk. A 800 fős modern diákhotel 240 fős rendezvénytermével, nagyterületű parkolójával
konferenciák, tréningek, esküvők ideális helyszíne.
We await our guests in the green belt area with our 2 bed and 2 x 2 bed apartments of high standard
of furnishings, all en suite and mini kitchen. There is rebate for children, students and groups. It is budget
accommodation for school class excursions. The 800 people function room, the large car park ensure ideal
venue for conferences, trainings, weddings.
Unseren Gästen stehen in Naturnähe anspruchsvoll eingerichtete Appartements mit ein oder zwei
Zweibettzimmern, mit Bad und Miniküche zur Verfügung. Wir gewähren Kindern, Studenten und Gruppen
Ermäßigung, und bieten günstige Unterkunftmöglichkeit für Klassenausflüge. Unser Hotel ist mit seinem
Veranstaltungsraum (für 800 Personen) und einem großen Parkplatz ein idealer Ort für Konferenzen,
Trainings uns Hochzeitsfeste.
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Jendrassik Iskola Étterem
8200 Veszprém, Március 15. u. 5.; Tel./Fax: 88/424-845
Nyitva: H-P.: 11.30-14.30 * web: www.bakonygaszt.hu * e-mail: info@bakonygaszt.hu
Éttermünk a Jendrassik-Venesz Középiskolában naponta megújuló ételkínálattal várja vendégeit. Ala carte és
menü választékunk iskolán kívüli étkezők számára is elérhető. Étkezési utalványt elfogadunk.
Our restaurant waits its guests in Jendrassik-Venesz Secondary School with a day-refreshed dish selection.
Our a’la carte and menu selection are also available for the ones who eat outside the school. We accept
a meal voucher.
Unser Restaurant erwartet Sie in der Jendrassik-Venesz Fachmittelschule mit täglich erneuertem
Speisangebot. Aus dem A’ la Carte- und Menüangebot können auch Gäste von außerhalb der Schule frei
wählen. Essensmarken sind gültig.

Nivegy-völgyi Borok Háza Étterem
8200 Veszprém, Pajta u. 7.; Tel.: 88/325-040, 70/503-3373
web: www.nivegy-volgyiborokhaza.hu * e-mail: nivegy@nivegy-volgyiborokhaza.hu
Magyaros ételek, minőségi folyó- és palackozott borok nagy választéka, közel 30 féle kisüsti pálinka. Több
száz éves malom épületben, közvetlen a veszprémi vár tövében a Séd patak partján, a “Szerelem Sziget”
elején. Romantikus, hangulatos kerthelyiség.
Original Hungarian food, wide range of quality wines (draught and bottles), circa 30 sorts of Hungarian
brandy called “pálinka”. It is in the multi centenarian building of a mill beneath the Castle of Veszprém
on the brook of Séd at the beginning of the “Love Island”. This is a romantic garden restaurant with
ambience.
Ungarische Spezialitäten, große Auswahl an feinen Flaschen- und losen Weinen, ewa 30 Sorten
hausgebrannter Schnaps. Im mehrere hundert Jahre alten Mühlengebäude, unmittelbar am Fuße der
Burg in Veszprém, am Ufer des Séd Bachs, am Anfang der „Insel der Liebe“. Romantisches, gemütliches
Gartenlokal.
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2009 A CSIMPÁNZOK ÉVE
A VESZPRÉMI ÁLLATKERTBEN
A csodálatos természeti adottságú Állatkert számos, látogatóorientált
fejlesztése során a természet-közeli tartásmódot vette figyelembe. Így
lett kialakítva az országban legnagyobb területtel rendelkező Afikaszavanna kifutó is, ahol antilopok, zebrák, gnúk és Pablo, az orrszarvú
laknak együtt. A hagyományos állatkerti állatokon kívül, mint például
a kamcsatkai barna medve, szibériai tigris, az országban egyedül
Veszprémben láthatók például dzselada páviánok, szakállas bagoly,
ibériai farkas.
Az ismeretterjesztés jegyében állatbemutatót is tartanak a szakemberek,
amely adott időpontokban bárki számára megtekinthető, de gyakoriak az
itt megtartott biológia- és környezetvédelmi órák.
Számos fejlesztéssel találkozhat az ide látogató, idén például a Gulyadombi területen kerül átadásra a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács támogatásának köszönhetően a Csimpánzvilág elnevezésű projekt,
mely méreténél és modern kialakításánál fogva is egyedülálló. Emellett
idén megnyílik a Kölyökdzsungel és a Böbe majom tanodája oktató- és
kiállítóház.
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Oliva Étterem, Grillkert és Panzió
8200 Veszprém, Buhim u. 14-16.; Tel./Fax: 88/403-875
Nyitva: egész évben web: www.oliva.hu e-mail: oliva@oliva.hu
11/22+3

Veszprém belvárosában mediterrán hangulatú, egyedi fa bútorozású szobákkal, éjjel-nappali portaszolgálattal
várjuk vendégeinket. Az Oliva Éttermet 2006 óta minden évben Magyarország 100 legjobb étterme közé
választották, étlapján a meghatározó nemzetközi és a hagyományos magyar konyha étkei is megtalálhatók.
Éttermünk vállalja rendezvények lebonyolítását is, 50 főtől egészen 1000 főig.
With 24 hours reception service, rooms with unique wooden wall panels and Mediterranean atmosphere
we await our guest at the centre of town Veszprém. Since 2006 the restaurant Oliva has been rated as
one of the 100 best restaurants in Hungary. On our menu you find the best dishes of the international
and traditional Hungarian cuisine. We arrange several programmes in our restaurant with a capacity from
50 to 1,000 people.
In der Innenstadt von Veszprém erwarten wir die Gäste in Zimmern mit mediterraner Stimmung und
einzelgefrertigter Holzeinrichtung sowie Portierdiest rund um die Uhr. Das Oliva Restaurant wird seit 2006
jedes Jahr zu einem der 100 besten Restaurants von Ungarn gewählt, in der Speisekarte sind Gerichte der
führenden internationalen und der traditionellen ungarischen Küche zu finden. Unser Restaurant organisiert
gern auch Veranstaltungen für 50 bis 1000 Gäste.

Királyi ízek a Királyi Régióban III.
Vaddisznószelet Bakonyiasan

Hozzávalók: 8 szelet vaddisznódió, 1,5 evőkanál liszt, 3-4 evőkanál
olaj, 1 fej vöröshagyma, 1 kiskanál pirospaprika, 2 dl húsleves, 20 dkg
erdei gomba, 2 dl házi tejföl, só, mustár, bors.
Elkészítése: A sóval, olajjal, mustárral hűtőszekrényben három napig
érlelt hússzeleteket kiverjük, lisztbe forgatva mindkét felüket forró olajban
pirosra sütjük.
Zsiradékon aranylóra fonnyasztjuk a vöröshagymát, megszórjuk paprikával, majd húslével felengedjük. Felforraljuk,
a húsra öntjük, majd fedő alatt, lassú tűzön
pároljuk.
A felszeletelt gombát kevés olajon félpuhára
pároljuk, a húshoz adjuk, és együtt főzzük
készre. A végén a liszttel csomómentesre
kevert tejföllel behabarjuk, petrezselyemmel
díszítjük. Galuskával körítjük, testes vörösborral kínáljuk.
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Péter Pál Panzió

-5%

8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 3. Tel./Fax: 88/328-091
Nyitva: non-stop * web: www.peterpal.hu * e-mail: info@peterpal.hu

A PÉTER-PÁL PANZIÓ Veszprém belvárosában, a Városi Művelődési Központtal átellenben található.
20 fürdőszobás színes tv-s szobával, reggelizővel, ital-büfével, kedves kertrészletekkel, barátságos környezettel, kényelmes, kellemes pihenést biztosít.
Boarding house PÉTER-PÁL lies downtown Veszprém, opposite the town’s community centre. It has 20
en suite rooms with colour television. There are also a breakfast room, a drink stall, lovely garden sites and
cosy surroundings that ensure pleasant and comfortable relaxation.
Die Péter-Pál Pension befindet sich in der Innenstadt von Veszprém, dem Städtischen Kulturhaus gegenüber.
Unsere Pension verfügt über zwanzig Zimmer, die mit Bad und TV ausgestattet sind. Der angenehmen
Erholung dienen auch der Frühstücksraum, eine Getränkebar, der stimmungsvolle Garten und die freundliche
Umgebung.

Skorpió Irish Pub Étterem

-10%

8200 Veszprém, Virág B. u. 1.; Tel./Fax: 88/420-319
Nyitva: H-Cs.:10-02.00, P-Szo.:10-04.00, V.:17-01.00
web: www.irpub.hu * e-mail: irpub@irpub.hu

Veszprém belvárosában, családias hangulatú pub, kulturált szórakozási lehetőséget biztosít mind a fiatal,
mind a középkorosztály számára. A zeg-zugos belső tér, antik tárgyak, régi képek, egy nyugalmasabb időbe
varázsolja vissza a hozzánk betérő vendéget. Éttermünkben széles étel- és italválasztékkal, várjuk a Királynék
Városába látogatókat.
In the centre of the town Veszprém it is a pub with family atmosphere. It provides cultivated entertainment
both for the young and the older ones. Its zigzag inner space, antique things, old pictures – all these enchant
our guests into a more peaceful time. We welcome you to the “town of queens” with a wide range of
foods and drinks.
Im Stadtzentrum von Veszprém, befindet sich unser Pub mit familiärer Stimmung und bietet kultivierte
Unterhaltungsmöglichkeiten sowohl für die junge, als auch für die reifere Generation. Der zickzachförmige
Innenraum ist mit antiken Gegenständen und alten Bildern geschmückt und verzaubert unsere Gäste zurück
in ein ruhigeres Zeitalter. In unserem Restaurant bieten wir eine breite Auswahl an Getränken und Speisen
an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der „Stadt der Königinnen”!
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Vinye
Cuha-völgye Vendégház
8431 Vinye, Vinye 15.; Tel.: 70/510-8950 * Gps: N47o21,627’ és E17o49,342’
Nyitva: egész évben * Web: www.cuhavolgye.hu * e-mail: cuhavolgye@ktvzirc.hu
6/32

A Bakony szívében a Cuha patak mentén Zirctől 30, Győrtől 40 km-re Vinyében várjuk vendégeinket vasúton és
közúton egyaránt jól megközelíthető vendégházunkban, tágas étkező-társalgó helyiséggel, önellátó konyhával felszerelve. A közelben kiváló gyalogos és kerékpáros túrázási, hegymászási, barlangászási lehetőség van.
At heart of mountains of Bakony on the brook of Cuha 30 km from town of Zirc, 40 km of Győr away (good
accessibility both by train or road) we expect the visitors in our guest house in Vinye. Spacious dining room /
lounge, full equipped kitchen are at disposal. Excellent opportunities nearby for walking, cycling, climbing, cave
exploring.
Im Herzen des Bakonygebirge am Bach Cuha in Vinye, 30 km von Zirc und 40 km von Győr entfernt erwarten
wir unsere Gäste in unserem Gasthof mit einem geräumigen Speise- und Gesellschaftsraum sowie einer Küche mit
Kochmöglichkeit. Wir sind sowohl auf Straße als auch per Bahn leicht zu erreichen. In der Nähe können Sie schöne
Wanderungen oder Radtouren machen, aber auch die Möglichkeit besteht Berge zu besteigen oder Höhlen zu
erforschen.

Hosszú Ház Turistaszálló

-10%

8431 Vinye, 14.; Tel.: 30/325-3520 Fax: 88/465-144
Nyitva: egész évben * web: www.hosszuhaz.hu * e-mail: info@hosszuhaz.hu
26+2

Igényes turistaszállónk a Bakony szívében, a Cuha-völgye mellett található. Várjuk baráti társaságok, családok, iskolák jelentkezését 26+2 fő befogadásával. Kívánságra vezetett túrákat, izgalmas programokat
(bátorság próba, lovas nap, kalandtúra, kerékpártúra, kézműves foglalkozások) is szervezünk!
Our high standard tourist hostel lies at the heart of Bakony Ranges, near to the valley of the brook Cuha.
We await friends’ parties, families, school classes to visit us. Maximum capacity: 26 + 2 people. If in
demand – we arrange trekking tours, exciting programmes (courage test, horse riding day, adventure tour,
cycling tour, workshops of handicraft).
Unsere anspruchsvolle Touristenherberge befindet sich im Herzen des Bakony, neben dem Cuha-Tal. Wir
erwarten die Anmeldung von Freundeskreisen, Familien, Schulen bis zu 26+2 Personen. Auf Wunsch
organisieren wir Wanderungen mit Führung und spannende Programme (Mutprobe, Reittag, Abenteuertour,
Fahrradtour, Handwerken und Basteln)
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Zirc
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!
Our restaurant lies in the centre of the town of Zirc, at the crossing of national main road #82 and of a
minor road towards arboretum. With its oak wood furnishings, rubblework cladding, wrought iron decoration
it provides an enchanting ambience for dinner or supper. In our menu you can find the meal specialities of this
region of Bakony as well as elements of healthy nutrition. Eminently eligible for minor company parties and family
programmes. For groups we provide discounts.
Unser Restaurant befindet sich im Zentrum von Zirc, an der Kreuzung der Hauptstraße 82 und der Nebenstraße
zum Arboretum. Eichenholzeinrichtung, Bruchstein- und Schmiedeisenverzierung sorgen für vertraute Stimmung
beim Mittag- oder Abendessen. Im Angebot der Speisekarte sind sowohl charakteristische Gerichte des
Bakony als auch Elemente der gesunden Ernährung zu finden. Wir übernehmen auch gern die Veranstaltung von
kleineren Firmenversammlungen und Familienfesten. Gruppenermäßigung!

A zirci apátság
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Monostor Cukrászda

-10%

8420 Zirc, Rákóczi tér 1. Tel.: 88/414-889
Nyitva: nyáron: H-V.: 9.00-20.00 télen: H-P.: 9.00-18.00; Szo-V.: 9.00-19.00
A központban található, meglepő hangulatú cukrászdánkban helyben készült, friss sütemény-, fagylalt- és
kávékülönlegességeinkkel kedveskedünk vendégeinknek. Hangulatos terasszal, ingyenes parkolási lehetőséggel szolgálunk minden nap.
You can find us in the town centre. In our confectioner’s of amazing atmosphere we offer our guests fresh
home made pastry, ice cream and coffee specialities. A great terrace and a free car park are at our guests’
command.
Genießen Sie die eigenartige Stimmung unserer Konditorei im Zentrum und lassen Sie sich durch unsere
hausgebackenen, frischen Kuchen sowie Eis- und Kaffeespezialitäten verwöhnen! Eine stimmungsvolle
Terrasse und gratis Parkmöglichkeit stehen Ihnen auch zur Verfügung.

Monostor Falatozó
8420 Zirc, Rákóczi tér 1.; Tel.: 30/538-6574
Nyitva: H-Cs.: 8.00-20.00; P-Szo.: 8.00-22.00; V.: 10.00-20.00
e-mail: monostorfalatozo@ktvzirc.hu

Falatozónk Zirc belvárosában, az Apátság épületének bejáratánál található. Bő kínálatunk: hamburger, hot-dog,
konyhakész húsok, valamint friss, majonézes saláták! Tavasztól őszig hangulatos terasszal és sokféle fagylalttal
várjuk kedves vendégeinket. Egész évben INTERNET hozzáférési lehetőség!!
You find it in the centre of town of Zirc at the entrance of the abbey building. There is a wide range of meals
in our snack bar: hamburger, hot dog, pieces of meat prepared for kitchen use, fresh mayonnaise salads. From
spring to autumn we offer a wide range of different sorts ice cream on our terrace of ambience. All the year
INTERNET access!
Unser Imbiss befindet sich in der Innenstadt von Zirc, am Eingang zur Abtei. Breites Angebot: Hamburger,
Hot-Dog, küchenfertige Schnitzel und frische Salate mit Mayonnaise! Vom Frühling bis Herbst erwarten wir
die Gäste auf einer stimmungsvollen Terrasse mit einer Vielzahl von Eissorten. INTERNETANSCHLUSS über
das ganze Jahr!
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Székesfehérvár, Velencei-tó, Mezőföld
és Sárvíz térsége
A régió fővárosa Székesfehérvár. Páratlan műemlékei, gazdag kulturális élete, történelmi múltja rengeteg látogatót vonzanak. Elég
csak kiemelni a Nemzeti Emlékhelyet, ahol királyaink temetkezési
helye található. A várostól délre látható Tác-Gorsium, a római
kori emlékek régészeti parkja. Szabadbattyánban a gótikus Kulalakótornyot érdemes megtekinteni. Fehérvárcsurgón a Károlyi-,
Nádasladányban a Nádasdy-kastély várja a látogatókat.
A tájegység délnyugati részén található a Sárvíz. Dégen a Festeticskastélyt és a Hollandi házat, Fülén a Sárréti Tájházat, Sáregresen
pedig az Aranyponty Halászati Múzeumot kereshetik fel. Délkeleten a Mezőföld dúsan termő mezői helyezkednek el, egészen
a Duna vonaláig. Nagykarácsony a Mikulás-házzal, Cece a Csók
István múzeummal várja a látogatókat. Ha a Duna vonalát követjük,
először Ercsibe érünk, ahol gondosan őrzik rác hagyományaikat,
és a gyermekkorát itt töltő báró Eötvös József emlékét. Adony és
Pusztaszabolcs között terülnek el az igazi horgászparadicsomot rejtő
Cikolai halastavak. Rácalmáson szépen felújították a Jankovich-kúriát, Kisapostagon pedig kishajó kikötő várja a Duna kalandorait.
Dunaújvárosben az Intercisa Múzeumot, a római kőtárat, a megújuló Duna-partot és az Szoc-reál Építészeti Tanösvényt érdemes
felkeresni.
Igazi üdülőparadicsom a Velencei-tó és környéke. Ha Budapest
felől érkezünk, először Martonvásárra érkezünk, ahol a Brunszvikkastély, a Baba-múzeum és a nyári Beethoven koncertek jelentenek
élményt. A tó keleti kapuja Kápolnásnyék, ahol a Vörösmarty
Emlékmúzeum található. Velence városa rengeteg szállodájával,
strandjával pihenésre, kikapcsolódásra ösztönöz. Az északi parton,
Sukorón a Néprajzi Házat, Pákozdon a szabadságharc dicsőséges
csatájának emlékmúzeumát és a Don-kanyar áldozatainak emlékművét tekintsük meg! A déli partot az Agárdot is magába foglaló
Gárdony városa uralja, ahol a nagyszerű pihenés mellett látogassuk
meg Gárdonyi Géza szülőházát, és az Agárdi Pálinkafőzőt sem
szabad kihagyni!
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Székesfehérvár, Lake Velence,
Mezőföld and Sárvíz Region
The capital of the region is Székesfehérvár. Plenty of visitors are
attracted by its unique historic monuments, rich cultural life and
history. It is enough to emphasize the National Memorial Place
where the burial place of our medieval kings can be found. To
the north of the city is Tác-Gorsium, the archaeological park
of the roman times. It is worth to visit the gothic Kula-keep in
Szabadbattyán, the Károlyi-castle in Fehérvárcsurgó, the Nádasdycastle in Nádasdladány.
On the south-west part of the region is Sárvíz. We can pay a visit
to the Festetics-palace and the Holland House in Dég, to the
Sárrét Country Museum and to the Aranyponty Fishing Museum in
Sáregres. On the south-east there are the rank fields of Mezőföld
stretching toward the Danube. Visitors are welcome in the Santa
Claus House in Nagykarácsony and the Csók István Museum in
Cece. Following the line of the Danube, at first we reach Ercsi where
the Serbian traditions are preserved with care as well as the memory
of the baron József Eötvös who spent his childhood here. The real
fishing paradise, the Cikola fishing lakes are situated between Adony
and Pusztaszabolcs. In Rácalmás the nicely renovated Jankovichmansion, in Kisapostag the boat dock invite the adventurers of the
Danube. We must pay a visit to the Intercisa Museum, the Roman
museum of stonework remains, the renewing Danube-bank and socreal architectural study path in Dunaújváros.
Lake Velence with its neighbourhood is a real holiday resort.
Nearing from Budapest firstly we arrive in Martonvásár where the
Brunswick-palace, the doll museum and the summer Beethoven
concerts can afford delightful experiences. The eastern gate of the
lake is Kápolnásnyék with its Vörösmarty Memory Museum. We are
tempted to relax and recreate by the numerous hotels and beaches
in Velence. On the northen shore we must take a view of the
ethnographic house in Sukoró, the memorial museum of the glorious
battle in the independence war and the monument for the victims
of the Don-bend in Pákozd. The southern shore is dominated by
the town of Gárdony also including Agárd. Beside the great way of
relaxation here, it is worth to visit the birthplace of Géza Gárdonyi
and we should not miss the distillery in Agárd either.
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Székesfehérvár, Velencer-See,
Mezőföld und Sárvíz Raum
Die Hauptstadt der Region ist Székesfehérvár. Seine einzigartigen
Denkmäler, reiches kulturelles Leben, historische Vergangenheit ziehen
zahlreiche Besucher an.
Hier sei nur das Nationale Gedenksätte erwähnt, wo die Grabstätten
unserer Könige zu sehen sind. Südlich der Stadt liegt Tác-Gorsium, der
archäologische Park der römischen Dekmäler. In Szabadbattyán lohnt
es sich den gotischen Kula-Wohnturm zu besichtigen. In Fehérvácsurgó
erwarten das Károlyi-, in Nádasladány das Nádasdy Schloss die Besucher.
Im südwestlichen Teil der Region befindet sich Sárvár. In Dég sollte
man das Festetics-Schloss und das Holländer Haus, in Füle das Sárréter
Heimatmuseum, und in Sáregres das ’Goldener Karpfen’ Fischermuseum
aufsuchen. Im Südosten erstrecken sich die üppigen Wiesen des Mezőföld,
ganz bis zum Dunauufer. Nagykarácsony erwartet die Gäste mit dem
Nikolaus-Haus, Cece mit dem István Csók Museum. Folgen wir der
Flussrichtung der Donau, kommen wir zuerst nach Ercsi, wo die Bewohner
ihre serbischen Traditionen und die Andenken an Baron József Eötvös,
der seine Kindheit hier verbrachte, sorgsam bewahren. Zwischen Adony
und Pusztaszabolcs liegen die Cikolaer Anglerseen, wo sich ein richtiges
Anglerparadies verbirgt.
In Rácalmás wurde der Jankovich-Herrenhof schön restauriert, und in
Kisapostag erwartet ein Anlegestelle für Kleinschiffe die Abenteurer der
Donau. In Dunaújváros lohnt sich das Intercisa Museum, das römische
Lapidarium, das erneuerte Donauufer und den Lehrpfad der Sozial-realistischen
Baukunst zu besichtigen. Der Velencer See und seine Umgebung sind ein
richtiges Erholungsparadies. Kommen wir aus Richtung Budapest an, erreichen
wir zuerst Martonvásár, wo das Brunszvik-Schloss, das Puppenmuseum und im
Sommer die Beethoven-Konzerte ein Erlebnis bereiten.
Das östliche Tor des Sees ist Kápolnásnyék, wo das Vörösmarty Museum
steht Die Sadt Velence mit ihren unzähligen Hotels und Strandbädern
verlockt zur Erholung. Am nördlichen Ufer in Sukoró sollten Sie das
Haus für Volkskunde, in Pákozd das Museum der glorreichen Schlacht im
Freiheitskampf und das Denkmal der Opfer am Donknie besuchen!
Das Südufer wird von der Stadt Gárdony, die auch Agárd einschließt,
beherrscht. Dort sollten Sie sich nicht nur prächtig erholen, sondern auch
das Geburtshaus von Géza Gárdonyi und die Agarder Schnapsbrennerei
besichtigen!
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Adony
Bárka Vendégház

-5%

2457 Adony, Rév 300/2.; Tel.: 70/285-5694, 20/552-9020
Nyitva: egész évben * web: www.adonytourist.freeweb.hu * e-mail: adonytourist@freemail.hu
Szállás, edzőtábor, horgászat, csónakázás, kerékpározás, disznótor, osztálytalálkozók, borkóstolás, pihenés
falun, céges rendezvények, legénybúcsú, leánybúcsú, kirándulás, erdei iskola, baráti találkozók, osztálykirándulás, vadászat, vízisportok.
Accommodation, trainings camp, angling, boating, cycling, pig killing feast, school class reunions, wine
tasting, relaxation in village environment, company events, stag party, excursion, forest school teaching of
children, social gatherings of friends, school class excursion, hunting, water sports.
Unterkunft, Trainingslager, Angeln, Bootsfahrten, Radeln, Schlachtfest, Klassentreffen, Weinprobe,
Erholung auf dem Dorf, Firmenveranstaltungen, Junggesellenabschied und Junggesellinnenabschied,
Ausflüge, Waldschule, Freundestreffen, Klassenfahrt, Jagd und Wassersportarten.

Királyi ízek a Királyi Régióban IV.
Harcsafilé rácosan

Hozzávalók: 4 db 20 dkg-os, bőr nélküli harcsafilé, 15 dkg füstölt
szalonna, 1 kg burgonya, 2 vöröshagyma, 4 zöldpaprika, 4 paradicsom,
4 evőkanál olaj, 1 evőkanál házi pirospaprika, 1 mokkáskanál cseresznyepaprika-krém, 2 dl tejföl, 1 evőkanál liszt.
Elkészítése: A harcsafiléket kisujjnyi távolságban beirdaljuk, a résekbe
szalonnát bújtatunk. Megsózzuk, és félretesszük. A burgonyát héjában
megfőzzük, majd meghámozva karikákra vágjuk. A hagymát finomra
vágva az olajon megfuttatjuk, hozzáadjuk a kockákra vágott paprikát
és paradicsomot, öt percig pirítjuk. Ezután megsózzuk, meghintjük a
pirospaprikával, hozzáadjuk a cseresznyepaprika-krémet, majd a liszttel
elkevert tejföllel kiforraljuk.
A burgonyát egyenletesen elterítjük
egy tepsiben, ráöntjük a tejfölös lecsót,
és rátesszük a tűzdelt harcsafiléket.
Előmelegített sütőben kb. 15-20
percig sütjük.
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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 10. Jahrhunderts siedelten die landnehmenden Ungarnin
dieser Gegend an. Die Ausgrabungen in den späteren Zeiten haben das
noch heute bestehde Pentele erschlossen, das schon in der Arpadenzeit
existierte und als Vorgängersiedlung von Dunaújváros gilt. Sein Name stammt vom
Sankt Pantaeleon, einem griechischen Heiligen aus dem Mittelalter. Diekommunistische
Partei MDP traf Ende 1949 die Entscheidung, ein neues, gigantisches
Eisenhüttenkombinat und ein dazugehörendes Wohnvierte
a u f z u b a u e n.
Als die bedeutendste Investition des ersten Fünfjahresplan
begann also der
Aufbau der Stadt – sein damaliger Name war Sztálinváros, deren Name seit
1961 Dunaújváros ist. Aus dem Sztalin Eisenwerk wurde
Donauer Eisenwerk
und später Dunaferr AG. Diese Unternehmensgruppe
ist noch heute einer
der bedeutendesten Industriekomplexe des Landes.

LÁTNIVALÓK / SIGHTSEEINGS / SEHENSWÜRDIGKEITEN
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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Dunaújváros
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, élményfürdőhöz,
kulturális intézményekhez, több étterem, szórakozóhely szomszédságában.
Hotel Dunaferr lies in the centre of town near to sports facilities such as the swimming pool, the entertainment
bath, institutions of culture, not far away from some restaurants and places of entertainment.
Das Dunaferr Hotel befindet sich im Stadtzentrum, in der Nähe von Sportanlagen, Schwimmbad und
Erlebnisbad, in direkter Nachbarschaft von kulturellen Einrichtungen, Restaurants und Vergnügungslokalen.

Gólyafészek Fogadó, Étterem
2400 Dunaújváros, Magyar út 30.;
Tel.: 25/523-198, 70/381-5058, 20/257-9552 Fax: 25/523-199
Nyitva: V-H.:11-16.00, K-Szo.: 11-21.00 * e-mail: golyafeszek03@freemail.hu
Családi rendezvények (esküvő, keresztelő, névnap, születésnap, halotti tor) lebonyolítása 100 főig.
Family programmes up to 100 people (wedding, christening, name’s day, birthday, funeral feast).
Familienveranstaltungen (Hochzeit, Taufe, Namenstag, Geburtstag, Totenmahl) bis zu 100 Personen.

www.kiralyiregio.hu
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Hostel Kerpely
2400 Dunaújváros, Dózsa Gy.u. 33.; Tel.: 25/551-237, 25/551-155 Fax: 25/410-434
Nyitva: egész évben * web: www.hostelkerpely.hu * e-mail: hostelkerpely@mail.duf.hu
Közösségi helyiségek. Sportolás és szabadidő eltöltésének lehetőségei a környéken: sport-és jégcsarnok,
sportuszoda, élményfürdő. Rendezvények, konferenciák, edzőtáborok szervezése és lebonyolítása.
Kedvezmények: konferenciákra, táborokra, 20 fő felett, MISZSZ-YOUTH Hostel kártyával 10%.
Communal places. There are facilities for sports and free-time activities nearby: a sports and ice hall, a sports
swimming-pool, an aquapark. They are suitable for the organizing and arranging of programmes, conferences,
trainig camps. Discounts: we make a reduction on conferences, camps in the case of more than 20 people
with a MISZSZ-YOUTH Hostel card 10%.
Gemeinschaftsräume, Sport- und Freizeitmöglichkeiten in der Nähe: Sport- und Eishalle, Schwimmbad,
Erlebnisbad. Wir organisieren und wickeln Veranstaltungen, Konferenzen, Trainingslager, ab. Ermäßigungen:
auf Konferenzen und Traininslager bei über 20 Teilnehmern, mit MISZSZ-YOUTH Hostel Karte 10%.

Bartók és Kodály szobra
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Enying
Kulcsosház és Magánszállás
8130 Enying, Dózsa Gy. u. 16., Szabadság tér 15. I. em.;
Tel.: 22/372-112, 22/374-081
Pihenésre vágyók figyelmébe ajánljuk a Balatontól 7 km-re lévő Enyinget, ahol lovaglási lehetőség 3 km-re, gyerekeknek játszóhely található. Magával hozhatja kutyáját, macskáját is. Összesen 10+4 férőhely, két fürdő, három
WC van. Parkolási lehetőség 10 autó részére, a közelben az étkezés megoldható, de főzési lehetőség is van.
We can recommend Enying which is situated 7 kms from Lake Balaton to the ones who desire relaxation. Visitors can
take advantage of horse-ridind 3 kms from it and the playing place for children. You can also take your dogs and cats
with you. There is a parking facility for 10 cars, the meal can be solved nearby but there is also a cooking facility.
Den Erholung suchenden Gästen empfehlen wir besonders das Gästehaus in Enying, etwa 7 km vom Plannensee
entfernt. Sie finden in der Nähe Reitmöglichkeit (3 km entfernt) und Spielplatz für Kinder. Sie können sogar Ihren Hund
oder Ihre Katze mitbringen! Das Haus bietet Platz für insgesamt 10 Personen, hat zwei Badezimmer und drei Toiletten.
Parkplatz für 10 Autos. Verpflegung können Sie in dr Nähe bekommen, aber Sie können auch selbst kochen.

Királyi ízek a Királyi Régióban V.
Forgácsfánk

Hozzávalók: 25 dkg liszt, 5 dkg vaj, 3 tojássárgája, kicsi cukor, csipet
só, olaj, vaníliás porcukor.
Elkészítése: A hozzávalókat
jól összedolgozzuk, amíg lágy
tésztát kapunk. Késfok vastagságúra nyújtjuk, derelyevágóval 10
cm-es kockákra vágjuk és 3 cm
távolságban két vágást metszünk
a közepébe, 6-7 cm hosszan.
Az egyik csücskét az egyik, a
másikat pedig haránt irányban a
másik nyílásba dugjuk. Bő, forró
olajban pirosra sütjük. Melegen,
porcukorral meghintve tálaljuk.
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Fehérvárcsurgó
Fehérvárcsurgói Vadászház
8052 Fehérvárcsurgó, Vadaskert; Tel.: 22/510-550, 22/510-551 Fax: 22/502-126
Nyitva: egész évben * web: www.vadex.hu * e-mail: turizmus@vadex.hu

Vadászházunk a Bakony legkeletibb nyúlványain elterülő vadregényes királyi vadászterület közepén található.
Összesen 18 fő részére nyújtunk szállást. Vendégeink a ház trófeás éttermében kóstolhatják meg a vad- és
magyaros ételspecialitásokat. A festői Gaja-völgy, a különleges növény és állatvilág minden évszakban felfedezőútra csábít.
Our hunting lodge can be found in the middle of the romantic royal hunting-ground which is situated in the
eastest foothills of the Bakony mountain. We can accommodate 18 people altogether. Our guests can taste
the game-and Hungarian dish specialities in the trophy restaurant of the house. The picturesque Gaja Valley,
the special flora and fauna persuade visitors to discover them in every season.
Unser Jagdhaus befindet sich in der Mitte des wildromantischen königlichen Jagdgebietes auf den
östlichsten Ausläufern des Bakony-Gebirges. Wir bieten Unterkunft für insgesamt 18 Personen. Die Gäste
können die Wild- und ungarischen Spezialitäten im mit Trophäen verzierten Restaurant des Hauses kosten.
Das malerische Gaja-Tal und die kuriose Planzen- und Tierwelt verlocken die Besucher in jeder Jahreszeit
zur Enteckungstour.

Károlyi Kastély Fehérvárcsurgón
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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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Gárdony
Brenner Kemping

-10%

2484 Gárdony - Agárd, Üdülők útja 17.; Tel.: 22/579-187, 30/562-9269 Fax: 22/579-188
Nyitva: egész évben * e-mail: brennergold@freemail.hu
Kempingünk 1 hektáron, közvetlenül a Velencei-tó partján található. 8 fürdőszobás faház áll a pihenni
vágyók rendelkezésére. Lehetőség van lakókocsik elhelyezésére egész éven át. Saját strand és zárt parkoló
biztosítja a vendégek nyugalmát. Horgászat, csónakázás, bográcsolás, kerti-grill, hétvégén élő zene.
You can find our one hectare camping site directly on the Lake of Velence. There are 8 en suite wooden
bungalows for our visitors on holiday. You have the possibility to have your caravan parked here throughout
the year. We have our own beach on the lake and a closed car park for the convenience of our guests.
Angling, boating, barbecue, garden grilling, live music at weekend are available.
Unser Campingplatz befindet sich direkt am Ufer des Velencer Sees auf einem Gebiet von einem Hektar.
8 Holzhäuser mit Bad stehen den Gästen zur Verfügung. Im ganzen Jahr bieten wir Platz für Wohnwagen.
Eigener Strand und geschlossener Parkplatz garantieren die Ruhe der Gäste. Angeln, Bootfahren,
Kesselkochen, Gartengrill, am Wochenende Live-Musik.

Csutora Étterem
2484 Gárdony-Agárd, Balatoni u. 131.; Tel.: 22/370-659, 30/939-0747 Fax: 22/370-659
Nyitva: H-V.: 11.00-22.00 * web: www.csutoraetterem.hu * e-mail: csutoraetterem@t-online.hu
170

Éttermünk 2006 óta minden évben bekerül a 100 legjobb magyar étterem közé. Adottsága, hangulata lehetővé
teszi rendezvények, baráti összejövetelek, családi események rendezését 170 főig. Eszpresszónk fagylaltkelyhekkel,
süteményekkel és kávékülönlegességekkel vára a betérőket. Esténként és vasárnap délben élőzene mellett élvezheti
konyhánk remekeit. Védnöki táblás ház.
Since 2006 our restaurant has always been among the 100 best ones rated in Hungary. Its conditions, atmosphere
enable it to arrange programmes for families and friends’ parties up to 170 people. In our café guests find excellent
pastry, ice cream and coffee specialities. In the evenings and on Sundays at lunchtime you can enjoy your meal at
live music. Our house bears a special patronage award plaque.
Seit 2006 gelangt unser Restaurant jedes Jahr in die Liste der 100 besten ungarischen Gaststätten. Ihre
Gegebenheiten und Ambiente ermöglichen die Organisierung von Veranstaltungen, Freundestreffen und
Familienfesten bis zu 170 Personen. Den Einkehrenden werden im Café Eisbecher, Kuchen und Kaffeespezialitäten
angeboten. Abends und am Sonntag Mittag könne Sie die Meisterwerke unserer Küche bei Live Musik genießen.
Ein Haus mit Schild des Schirmherren.
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Fehér Fregatt Vendéglő
2484 Gárdony-Agárd, Chernel Park; Tel.: 30/287-8515
Nyitva: V.01-VIII.31-ig H-V.:11-22.00 * e-mail: szbaloo@enternet.hu
Szeretettel várjuk Önt kerthelyiséges, panorámás vendéglőnkbe minden nap 11-22.00-ig! Kellemes zene mellett
gyönyörködhet a Velencei-tó szépségében. Csoportok étkeztetését és rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
Csapolt sör, házias ételek, szolid árak. Legyen a vendégünk!
You are most welcome to our restaurant with excellent view. In summer there is also garden room. Open daily 11
a.m. 10 p.m. Listening to lovely music you can have a great time enjoying the beauty of Lake Velence. We are
also available for groups’ catering and programmes’ arrangements. Draught beer, home made meals, budget prices.
Come and visit us!
Unsere Gastwirtschaft mit einem Gartenlokal und einer schönen Aussicht steht unseren Gästen jeden Tag zwischen
11 und 22 Uhr zur Verfügung! Bei uns können sie die Aussicht auf den Velencer See bei schöner Musik genießen.
Wir organisieren auch Veranstaltungen und Mahlzeiten für Gruppen. Bier vom Fass, traditionelle Speisen zum
ermäßigten Preis. Wir freuen uns auf Sie!

Hotel Club

-10%*

2484 Gárdony-Agárd, Üdülők u. 9.; Tel.: 30/491-4214
E-mail: hotel@fehervarradio.hu

500m

A szálloda közvetlenül a Velencei tó partján áll. Zárt park, szabadidős programok eltöltésére alkalmas.
Ingyenes parkolási lehetőség, nyitott tetőterasz gyönyörű panorámával. *Hosszabb tartózkodás esetén
10 % kedvezmény. Gárdony kártya elfogadóhely.
The hotel is directly situated at the shore of Lake Velence. Its closed park is suitable for leisure activities. You do
not have to pay for parking. There is an open roof terrace with a beautiful view. We can give you 10% discount
in case of longer stay. We can accept a Gárdony card.
Das Hotel steht direkt am Ufer des Velencer-Sees. Der geschlossene Park eignet sich für viele Freizeitprogramme.
Freiparkplätze, offene Dachterrasse mit wunderschönem Panorama. Bei längerem Aufenthalt 10 % Ermäßigung.
Gárdony-Karten sind gültig.
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Nádas Étterem és Disco
2484 Gárdony-Agárd, Balatoni u. 60.; Tel.: 22/370-006 Fax: 22/579-130
Nyitva: étterem: egész évben 12.00-22.00, disco: V.01-VIII.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.
The restaurant Nádas in the town of Agárd is the biggest restaurant at Lake of Velence. It awaits its guests
with fish and game specialities only one minute away from health resort of Agárd. Capacity: Hunter’s Room:
120 people, terrace: 120 people, Grand Room: 250 people, Disco: 1,500 people. It is eminently
eligible for company parties and weddings.
Das Restaurant Nádas ist das größte Restaurant am Velencer See. Wir erwarten die Gäste eine Minute
weit vom Heilbad Agárd mit Fisch- und Wildspezialitäten. Kapazitäten: Jagdraum: 120 Personen;
Terrasse: 120 Personen; großer Saal: 250 Personen; Disco: 1.500 Personen. Abwicklung von
Firmenveranstaltungen und Hochzeitsfeiern.

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: V.01-IX.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.
In the same grounds of “Fairy-Tale-House” there are the Romantic Guest Houses each with some separate
apartments. To the houses with family ambience belong a garden facility, barbecue, rocking bed, children’s
play ground and car park. In our Hungarian style restaurant you can have breakfast or half board. Holiday
cheques accepted.
Im gemeinsamen Hof mit dem “Märchenhaus” werden Sie von den Romantik Gästehäusern mit selbständigen
Appartements erwartet. Zu den Häusern mit familiärem Milieu gehören ein Gartenlokal, Grillplatz,
Kesselplatz, Spielplatz, Schaukelbett und Parkplatz. In unserem Restaurant vom ungarischen Charakter
bieten wir Ihnen Frühstück und Halbpension an. Urlaubschecks werden angenommen.

86

Kápolnásnyék - Soponya
Hotel Holdfény***
2475 Kápolnásnyék, Tó u. 10/a; Tel.: 22/574-153 Fax: 22/369-266
web: www.hotelholdfeny.hu, e-mail: hotel.holdfeny@t-online.hu
700m

A szálloda elhelyezkedése a Velencei-tó-tól 700 m, a termálfürdőtől 850 m. Megközelíthető az M-7-es
autópálya és a 70-es főút felől. Egész évben nyitvatartó szállodánkban vendégeinket három szinten helyezzük
el. 26 db fürdőszobás, 5 db külső fürdőszobás, 2-3-4 ágyas szobáink TV-vel, minibárral felszereltek.
The hotel is situated 700 metres from Lake Velence and 850 metres from the thermal baths. It can be
approached from the M7 motorway and the main road No.70. We accommodate our guests on three
floors in our hotel which is open throughout the year. Our double, triple and quarter bedrooms with 26
baths, 5 outdoor baths are equipped with TVs and minibars.
Das Hotel liegt 700 m vom Velencer See und 850 m vom Thermalbad entfernt. Es ist von der Autobahn
M7 und von der Hauptstraße 70 erreichbar. Unser Hotel ist das ganze Jahr über geöffnet und bietet Ihnen
Unterkunft in drei Etagen an: 26 Zimmer mit Bad, 5 Zimmer mit Bad im Flur. Wir haben Zwei-, Drei- und
Vierbettzimmer mit TV und Minibar.

Fácános Hotel

-10%

8123 Soponya, Fácánosi erdő;
Tel.: 22/510-550, 22/510-551, 22/450-007 Fax: 22/502-126, 22/450-007
Nyitva: egész évben * web: www.vadex.hu * e-mail: turizmus@vadex.hu, facanoshotel@vadex.hu
Két épületünkben összesen 40 fő részére biztosítunk szállást. Konferenciatermünk és exkluzív éttermünk
alkalmas előadások, üzleti ebédek, fogadások, vállalati rendezvények mellett családi összejövetelek, esküvők
megrendezésére is. A terület élővilágának megismerését szolgálják a vadászati múzeum, az élővad bemutatókert és a kerékpárút.
We can accommodate 40 people altogether in our two buildings. Our conference hall and exclusive
restaurant are also suitable for organizing not only lectures, business lunches, receptions, company
programmes but also family gatherings and weddings. The hunting-museum, the live game exhibition garden
and the cycle path help visitors to get to know the living world of the area.
In unseren beiden Gebäuden haben wir für insgesamt 40 Personen Unterkunft. Der Konferenzraum
und das exklusive Restaurant bieten idealen Schauplatz für Vorträge, Geschäftsessen, Empfänge,
Firmenveranstaltungen sowie für Familienfeste und Hochzeitsfeier. Das Jagdmuseum, der Schaugarten für
Naturwild und der Radweg dienen zum besseren Kennenlernen der Fauna der Gegend.

87

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 sakrales Zentrum der Ungarn
eine einmalige Rolle in der ungarischen Geschichte.
Hier wurden die meisten Könige bestattet, vom Heiligen Stephan (Szent István)
über Kálmán Könyves, Róbert Károly, Lajos Nagy bis König Matthias und János
Szapolyai.
Hier wurden König István und Herzog Imre zum Heiligen gekrönt, hier wurde die
zweite Konstitution Europas, der goldene Bulle verkündet. 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 Barockstil
seine Besucher überwältigt.

LÁTNIVALÓK / SIGHTSEEINGS / SEHENSWÜRDIGKEITEN
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
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Székesfehérvár
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.
We await our guests at heart of the town Székesfehérvár within high standard surroundings. We are
technically fully equipped to arrange conferences, further education trainings, business gatherings, weddings,
dancing evenings in our theatre, performance and conference rooms. Accommodation for firms, friends’
circles, tourist groups, students also available.
In stimmungsvoller Umgebung im Herzen von Székesfehérvár erwarten wir unsere lieben Gäste zu
Konferenzen, Weiterbildungen, Geschäftsveranstaltungen, Hochzeitsfeiern, Bällen in unserem Schauspiel-,
und Konferenzraum mit professioneller technischer Ausrüstung. Firmen, Freundeskreisen, Touristengruppen
und Studenten bieten wir auch Unterkunft an.

Aranyalma Cukrászda
8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4.; Tel.: 22/314-971
Nyitva: H-V.: 10.00-18.00
Legsikeresebb receptúrák alapján készült sütemények, sós és édes aprósütemények, torták készítését vállaljuk
esküvőkre, rendezvényekre, házhozszállítással is! Tortáinknak csak az Ön képzelete szab határt. Termékeink
kizárólag kiváló minőségű és természetes alapanyagokból készülnek.
Cakes made on the most successful recipes, sweet and salty biscuits, tortes can be ordered for weddings,
programmes - with home delivery. You imagine the torte you want and we make it according to your fantasy.
All our products are made out of the most excellent quality and natural ingredients.
Wir bereiten Ihnen Kuchen, salziges und süßes Kleingebäck, Torten nach den erfolgreichsten Rezepten zu, für
Hochzeitsfeier, Veranstaltungen, auch mit Zulieferung! Nur Ihre Phantasie setzt unseren Torten Schranken.
Zu unseren Produkten werden ausschließlich natürliche Grundstoffe von bester Qualität verwendet.
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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.
The Mine Lake, a place of interest lies in the eastern part of town, at heart of Old Mountain. On the bank
of this lake is our restaurant with a capacity of 160 people. On our terrace of ambience can 100 guests
take place. Throughout the year we welcome you with excellent dishes, prompt service.
An der östlichen Seite der Stadt, im Herzen des Alt-Gebirges (Öreg-hegy) liegt eine Sehenswürdigkeit
der Stadt, der Grubensee (Bánya-tó). Am Ufer steht unser Restaurant, das Platz für maximal 160
Personen bietet. Unsere stimmungsvolle Terrasse bietet Platz für 100 Personen. Mit leckeren Speisen und
aufmerksamer Bedienung erwarten wir Sie herzlich über das ganze Jahr.

Castrum Lovagi Étterem
8000 Székesfehérvár, Várkörút 3.; Tel.: 22/505-720, 20/341-6595 Fax: 22/505-719
Nyitva: V-Cs.: 11-22.00 P-Szo.: 11-23.00
web: www.castrumlovagietterem.hu * e-mail: castrumlovagietterem@t-online.hu

A királyok városában királyi módon étkezhet.
In the kings’ town you can dine like a king.
In der Stadt der Könige werden Sie königlich bewirtet.

www.regioregia.hu
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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
Az 1990-ben átadott, nagyméretű, versenyzésre alkalmas városi uszoda 600 fő befogadására alkalmas.
Nyáron a csodálatos növényzettel rendelkező strand ad otthont a kánikula elől menekülőknek. Láthatóan
gyermekközpontú létesítményünkben számos fajáték, gyermekmedence, homokozó és labdajátékokra alkalmas
tér fogadja a látogatót.
There is a large-scale competition swimming pool of the town with a total capacity of 600 people, built
in 1990. In summer, fleeing the hot sun, you can find refreshment in the outdoor bath with its wonderful
plants. In this facility focused on children the visitor can find loads of wooden toys, a swimming pool and a
sand box for children, places for ball games.
Das große städtische Schwimmbad, in dem auch Wettkämpfe veranstaltet werden können, wurde im Jahre
1990 übergeben und fasst 600 Personen. Im Sommer bietet das Strandbad mit seiner wunderschönen
Umgebung allen Gästen Zuflucht, die sich vor der Hitze retten möchten. In unserer offensichtlich
kinderfreundlichen Anlage finden die Gäste zahlreiche Holzspielzeuge, Kinderplanschbecken, Sandkasten
und Platz für Ballspiele.

Püspöki Palota az Országalmával
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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.
A multifunctional place of entertainment waits for the ones who have a desire for the high standard of
amusement in the pub recalling an Irish atmosphere and in its fascinating garden.
You can choose among the Irish drink specialities besides the international dishes and the lover of bowls,
darts and billiards can amuse themselves in a pleasant atmosphere upstairs.
Im irisch angehauchten Pub und im überwältigenden Gartenlokal erwartet ein multifunktionaler
Vergnügungsort die Gäste, die anspruchsvolle Unterhaltung suchen. Sie können von internationalen Speisen
und irischen Getränkespezialitäten wählen, im Obergeschoß können sich die Liebhaber von Bowling, Dart
und Billard in angenehmer Umgebung unterhalten.

“Havranek József” Tűzvédelmi Alapítvány
8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2.; Tel.: 22/310-948, 70/326-3206 Fax: 22/333-751
Nyitva: H-V.: 8.00 - 17.00
web: http://tuzoltosag.szekesfehervar.hu * e-mail: florian@tuzoltosag.alba.hu
A „Havranek József” Tűzvédelmi Alapítvány célja a felvilágosítás, tűzvédelmi tevékenység koordinálása, a
múlt emlékeinek felkutatása, nemzetközi kapcsolatok ápolása. A tűzoltóság fennállásának 125. évfordulója
alkalmából az írásos dokumentumokból és tárgyi eszközökből Tűzoltó Múzeumot alakítottak ki, amely várja
az érdeklődőket.
Aim of the Joseph Havranek Foundation for Fire Protection is information, coordination of fire protection
activities, searching the remains of the past, cultivation of international relations. The Fire Brigade Museum,
which was established on the occasion of the 125. anniversary of its foundation expects visitors with its
written documents and instruments of old times.
Ziel der József Havranek Brandschutzstiftung ist die Aufklärung, die Brandschutztätigkeiten zu koordinieren,
die Andenken der Vergangenheit aufzufinden und die internationalen Beziehungen zu pflegen. Anlässlich
des 125. Jubiläums der Feuerwehr wurde aus den schriftlichen Dokumenten und Gegenstansmitteln ein
Feuerwehrmuseum eingerichtet, das die Interessenten erwartet.

93

Rév Szálló
8000 Székesfehérvár, József u. 42.; Tel.: 22/327-015 Fax: 22/327-061
Nyitva: egész évben * e-mail: vtrev@szivarvanynet.hu
A RÉV Szálló egyszerű szálláshely, 2-3 ágyas szobákkal kedvező áron Székesfehérvár belvárosában. Dolgozók, diákok elszállásolására is ideális hely. Zárt udvaron parkolási lehetőség autóbuszok, gépkocsik számára.
It is a simple accommodation downtown Székesfehérvár with 2 - 3 person bedrooms at budget price. It is an
ideal place for students and workforce to stay. In closed yard there is a car park for cars and buses.
Das RÉV Hotel bietet einfache Unterkunf in 2-3-Bettzimmern in der Innenstadt von Székesfehérvár zu
günstigen Preisen an. Es ist ideal für Übernachtung von Arbeitnehmern und Studenten. Im geschlossenen
Hof können Autobusse und Personenwagen parken.

Salvator Étterem

-5%

8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 3.; Tel.: 22/321-486
Nyitva: H-Cs.:11-23.00, P-Szo.:11-24.00, V.:11-22.00
web: www.salvatoretterem.hu * e-mail: salvatoretterem@t-online.hu
Paulaner sörök széles választékával, bajor specialitásokkal, magyaros ételekkel várjuk vendégeinket. Exkluzív
különtermünkben családi összejövetelek, baráti találkozók, céges rendezvények színvonalas lebonyolítását
vállaljuk. Nyáron hangulatos kerthelyiségünk biztosít kellemes kikapcsolódást.
We await our guests with a wide range of Paulaner beer and Bavarian dish specialities but also with
Hungarian cuisine. Our exclusive function room is eminently eligible for arranging family gatherings, reunions
of friends’ circles, business programmes. In summer there is our garden restaurant of ambience, which ensures
perfect relaxation.
Wir bieten unseren Gästen eine breite Auswahl an Paulaner-Biere, Bayerische Spezialitäten und
Traditionelles aus der ungarischen Küche an. In unseren exklusiven Sonderräumen organisieren wir niveauvolle
Veranstaltungen für Familien, Freundschaftskreise und Firmen. Im Sommer bietet unser stimmungsvolles
Gartenlokal eine angenehme Entspannung.

94

Szent Gellért Hotel
8000 Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 1.; Tel.: 22/510-810 Fax: 22/510-811
web: www.hotels.hu/szentgellert * e-mail: szentgellert@t-online.hu
90

31/100

A szálloda a város központjában található. Szállodai részünkön 2-3 ágyas szobákkal, ifjúsági szállónkban
több ágyas szobákkal várjuk vendégeinket. Különtermünk 90 fő befogadására alkalmas, az udvarunk zárt
parkolást biztosít.
The hotel is in the centre of town. In hotel itself we offer 2 - 3 bed rooms, in the youth hostel more-bed
rooms for our guests. The function room has a capacity of 90 people. Our yard provides closed car
parking.
Das Hotel liegt im Zentrum der Stadt. Im Hotelbereich erwarten wir Sie in Zwei- und Dreibettzimmern,
in der Jugendherberge mit Mehrbettzimmern. Unser Sonderraum bietet Platz für 90 Personen, im
geschlossenen Hof können Sie ruhig parken.

Szent István szobra
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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
180

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
állófogadások, 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. Akciónk a “3 HAPPY DAYS” 16.000 Ft/fő.
This boarding house with restaurant and conference room lies on the national main road #70 within a wonderful park
area. It has also a guarded car park for circa 100 cars. Our conference room has a capacity of 300 people and it
is suitable for holding sitting and standing receptions and dance evenings as well. High-standard business and private
parties can be held in our exquisite restaurant for 180 guests. Our grill kitchen and grill terrace are eminently suitable
for arranging grill parties in a beautiful environment. Our discount price: “3 HAPPY DAYS” 16,000 HUF / each.
Unser Restaurant, Konferenzraum und Pension befinden sich in einer wunderschönen Parkanlage an der Hauptstraße 70,
und haben einen bewachten Parkplatz für etwa 100 Autos. Der Konferenzraum bietet 300 Personen Platz und ist zur
Veranstaltung von Sitz- und Stehempfängen oder Bällen geeignet. Unser elegantes Restaurant bietet 180 Gästen Platz und ist
geeignet zur Abwicklung von niveauvollen Geschäfts- und Privatveranstaltungen. Unsere Grillküche und Terasse ermöglichen die
Veranstaltung von Grillpartys in traumhafter Umgebung. Unser Sonderangebot: „3 HAPPY DAYS“ für 16.000,- Ft/Person.

Városi Képtár - Deák Gyűjtemény
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10.; Tel.: 22/329-431, 20/526-9620 Fax: 22/329-431
Nyitva: IV. 01 - X. 31.: K-V.: 10-18, XI.01-III.31.: K-V.: 9-17
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. Az állandó kiállítás magában foglal egy XVIII. század második feléből származó, freskóval
díszített termet is, amely gróf Esterházy Ferenc palotájának része volt.
The Deák Collection presents the most important artists of the modern Hungarian painting from the
beginning of the 20. century until the end of the eighties. The permanent exhibition includes also a chamber
with wall paintings from the second half of the 18. century which was part or the palace of count Francis
Esterházy.
Die Deák Sammlung stellt die wichtigsten Künstler der modernen ungarischen Malerei vom Anfang des 20.
Jahrhunderts bis Ende der 80er Jahre vor. Die Dauerausstellung schließt auch einen mit Fresken verzierten
Raum aus dem zweiten Teil des 18. Jahrhunderts ein, der Teil des Palastes von Ferenc Graf Esterházy
war.
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Velence
Muskátli Vendégház
2481 Velence, Fő u. 73.; Tel.: 22/472-204
Nyitva: egész évben
A Vendégház a Velencei-tó szabadstrandjától 5 percre található - a város centrumában - ami egész évben
nyitva tart. Az autóparkolás zárt kertben megoldott. A kertben grillezés, napozás illetve gyermekeknek
játszási lehetőség biztosított. Élelmiszer boltok, éttermek 100 méteren belül találhatók. Rossz idő esetén a
velencei wellness és gyógyfürdő kiváló lehetőség a kikapcsolódásra. Kívánunk kellemes időtöltést nálunk!
The inn can be found for 5 minutes from the open-air pool of Lake Velence – in the city centre- which is open
throughout the year. Parking is available for use in an allotment. Grill, sunbathing and a playing facilities for children
are ensured in the garden. Groceries and restaurants can be found within 100 metres. The Wellness and Spa in
Velence is a good facility for the relaxation in case of bad weather. We wish pleasant recreation at our place.
Das Gästehaus steht 5 Minuten vom Freibad am Velencer See – im Zentrum der Stadt – und ist das ganze
Jahr über geöffnet. Parkmöglichkeit in dem geschlossenen Garten. Im Garten können Sie grillen, Sonnenbad
nehmen und die Kinder spielen. Innerhalb von 100 m finden Sie Lebensmittelgeschäfte und Restaurants. Bei
schlechtem Wetter empfehlen wir Ihnen einen Besuch im Wellness- und Heilbad in Velence, wo Sie hervorragende
Erholungsmöglichkeiten finden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei uns!

Panoráma Camping
2481 Velence, Kemping u. 2. Tel./Fax: 22/472-043
web: www.campingpanorama.hu * e-mail: info@campingpanorama.hu
A különlegesen szép panorámájú 9 ha területű kemping közvetlenül a Velencei-tó partján helyezkedik el.
A Velencei-tó mellett lévő legnagyobb kempingben árnyékos sátor és lakókocsihelyek, hosszú, napsütötte
strand, sekély víz és számos vízi sportolási lehetőség várja a kedves vendégeket.
The 9-hectare camping site with its particularly beautiful view is directly situated at the shore of Lake Velence.
Shaded tent and mobile home places, a long and sunny lido, shallow water and several water sports facilities wait
for the kind guests in the largest camping site situated next to Lake Velence.
Der Campingplatz mit außerordentlich schönem Panorama liegt auf einem Gebiet von 9 Hektar am Ufer des
Velencer-Sees. Im größten Campingplatz am Velencer-See erwarten zahlreiche Zelt- und Wohnwagenplätze, ein
langer sonniger Strand, seichtes Wasser und unzählige Sportmöglichkeiten die Gäste.
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-10%

Rév Ház

2481 Velence, Határ u. 77/a.; Tel.: 22/470-477, 30/373-7374 Fax: 22/355-437
Nyitva: egész évben * web: www.csempemester.hu (Panzió Velence menüpont)
E-mail: www.csempemester.hu@gmail.com
3/6+6 1000m

1000m

1000m

Velence fürdővárosában álló kertvárosi házunkban három 2 ágyas+2 pótágyas fürdőszobás erkélyes tévés
klímás, gyermekes családoknak is ideális vendégszobát kínálunk kedves vendégeinknek, közös teakonyhás
étkező-társalgóval és sokféle programlehetőséggel a környéken.
In our house in the suburb of spa town of Velence we offer 3 en suite double rooms with 2 spare beds
for our guests. These are ideal guest rooms for families with children: there is balcony, television, air
conditioning, a shared tea kitchen and dining room – lounge. Loads of programmes are there in the region.
Wir bieten unseren lieben Gästen 3 Zweibettzimmer mit je 2 Zusatzbetten, mit Bad und Balkon, Tv und
Klimaanlage in unserem Einfamilienhaus in der Badestadt Velence an. Die Zimmer sind auch für Familien mit
Kindern ideal. Zu den Gästezimmern gehört ein gemeinsamer Speise- und Gesellschaftsraum mit Teeküche.
In der Umgebung werden viele Programme angeboten.

Hattyúk a Velencei-tavon
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Véghelyi Apartman
2481 Velence, Fő út 101.; Tel.: 22/472-445, 30/470-0318
Nyitva: egész évben * Web: www.zephir.hu * e-mail: veghelyi@enternet.hu
3/6

3000 m

500 m

Apartmanuk az év minden napján kiváló pihenési lehetőséget nyújt. Teljesen felszerelt konyha, az udvaron
zárt parkoló áll a vendégek rendelkezésére. Kellemes környezetben grillezési, bográcsolási lehetőség. Vizi
sportokat kedvelők, (kajak-kenu, vízi-sí, horgászat) túrázók, bringások, vagy strandolók részére ideális
környezet.
Our apartment house guarantees excellent relaxation every day of a year. Our guests have a fully equipped
kitchen, closed car park in the yard at disposal. In enjoyable ambience are barbecue facilities. It is ideal
surroundings for all who like water sports (kayak, canoe, water ski, angling, bathing), walking or cycling.
Unser Appartement bietet während des ganzen Jahres ausgezeichnete Erholungsmöglichkeiten. Eine
voll ausgestattete Küche und im Hof ein geschlossener Parkplatz stehen den Gästen zur Verfügung. In
angenehmer Umgebung haben Sie die Möglichkeit zu grillen oder im Kessel zu kochen. Die Gegend ist auch
ideal für Liebhaber der Wassersportarten (Kajak-Kanu, Wasserski, Angeln) aber auch für Wanderungen,
Radfahren oder für die Genusse im Freibad.

Királyi ízek a Királyi Régióban VI.
Sala Cattabia (saláta a római korból)

Hozzávalók: 30 dkg csirkemell, 20 dkg csirkemáj, 20 dkg kecskesajt,
4 szelet kenyér, 20 dkg uborka, néhány salátalevél, 5 dkg fenyőmag,
1 dl olaj, 3 evőkanál méz, 5 dkg kapribogyó, 5 cl ecet, só, bors,
menta, reszelt vöröshagyma.
Elkészítése: A fenyőmagot szárazon megpirítjuk és kihűtjük. A csirkemellet és a májat grillen megsütjük, majd az uborkával, kecskesajttal, kenyérrel
feldaraboljuk, és egy salátalevelekkel
beborított tálra rakjuk.
Egy keverőtálba öntjük az olajat, majd
hozzáadjuk a fűszereket és az ecetet.
Ezzel az öntettel locsoljuk meg a salátát,
jól kihűtve tálaljuk.
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Vértes, Gerecse és a
keleti Kisalföld térsége
A változatos tájegységet északon a Duna, keleten a Pilis és a
Budai-hegység, délnyugaton a Bakony határolja. Ha a Duna
vonalán haladunk Győr irányából, először Ácsra érkezünk, ahol
a Zichy-kastély, majd Komáromban a páratlan erődrendszer, az
egykori római kori Brigetio nyomai, és a Hajózástörténeti Kiállítás
késztetnek megállásra. Dunaalmáson élő Csokonai-Lilla hagyományokra, Neszmélyen kiváló borokra és hajómúzeumra lelhetünk.
Süttő méltán híres az itt bányászott és feldolgozott márványáról,
Lábatlanban pedig a szépen felújított Gerenday-ház és parkja várja
a látogatókat.
A térség délnyugati részének fővárosa Bábolna, ahol a Ménesbirtokot és a Mátray Csipkeházat feltétlenül keressük fel! Az M1-es
autópálya először Tatára, az élő vizek városába juttat el bennünket.
Zsigmond királyunk várkastélya, a gyönyörű tavak, az Angolpark és
a várban lévő Kuny Domokos Múzeum egész napos barangolásra
csábítanak. Továbbhaladva kelet felé Vértesszőlősre érkezünk,
ahol megtekinthetjük a közel félmillió éves, Samu névre hallgató
előembert és lakhelyét bemutató kiállítást. Tatabánya a bányászati
emlékek lelőhelye, és itt található Közép-Európa legnagyobb madárszobra, a Turul-emlékmű.
A város felett kezdődik a Gerecse-hegység, ahol az Agostyáni
Arborétum, illetve a bajnai Sándor Móric-kastély várja a látogatókat. Oroszlányban bányászati múzeum, Majkon pedig a kamalduli
szerzetesrend egykori kolostora tekinthető meg. Kömlődön született
Obernyik Károly és Pálóczi-Horváth Ádám, tisztelegjünk emléktáblájuk előtt.
A Vértes számos szépséggel várja látogatóit. Várgesztesen a vár,
Vértessomlón a Vitány-vár, Vértesszentkereszten a kolostorrom
csábítja a túrázókat. A hegység déli oldalán található Csákvár
fazekas emlékeivel, Vértes Múzeumával és az Eszterházy-kastéllyal.
A Vértest délen Csókakő vára védte az ellenségtől. A terület délkeleti részén a pazar Váli-völgy és az Etyek-Budai borvidék települései találhatók. Bicskén a Batthyány-kastály, Alcsútdobozon az
Arborétum, Válon Vajda János szülőháza és az Ürményi-kastély,
Etyeken pedig kiváló borok és német helytörténeti gyűjtemény
várják a látogatókat.
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The Gerecse and Vértes Ranges as well
as Kisalföld Region
The diversified scenery is bordered by the Danube on the north, the Pilis
and the Buda hills on the east and the Bakony on the south-west. Following
the line of the Danube from the direction of Győr, the first settlement we
reach is Ács. Its Zichy-palace gets us to stop for a visit, as well as the
unique chain of fortresses, the remains of the Brigetio from the roman
times and the navigation exhibition in Komárom. We can come across
Csokonai’s living Lilla-traditions in Dunaalmás, we can taste excellent wines
and visit the navigation museum in Neszmély. Süttő is deservedly famous
for its marble mined and refined by the local industry. Visitors are welcome
by the nicely renovated Gerenday-house and its park in Lábatlan.
The capital of the south-western area is Bábolna where we must pay a visit
to the horse-breeding farm and the Mátray lace-making house. Along
the M1 motorway the first destination is Tata, the town of lakes. We
are tempted to ramble all day long to see King Zsigmond’s palace, the
beautiful lakes and the Kuny Domokos Museum situated in the palace.
Driving on to the east we arrive in Vértesszőlős where we can take a look
at the exhibition showing the nearly half-a-million-year-old prehistoric
man named Samu and his place of living. Tatabánya is the site of mining
memories and here is the greatest bird monument in Central-Europe, the
Turul-monument.
Above the town the Gerecse hill begins and waits for the visitors with
the Arboretum in Agostyán as well as the Sándor Móric-palace in Bajna.
We are offered to see the mining museum in Oroszlány and the former
monastery of the kamalduli religious order in Majk. Károly Obernyik
and Ádám Palóczy-Horváth were born in Kömlőd where we can pay our
respect in front of their memorial tablet.
The Vértes awaits visitors with its numerous beauties. The castle in
Várgesztes, the Vitányi castle in Vértessomló, the ruins of the monastery in
Vértesszentkereszt offer great experiences to tourists. On the southern side
of the hill is Csákvár with its pottery memories, the Vértes Museum and
the Esterházy- palace. The Vértes was defended against the enemy by the
Csókakő castle on the south. On the south-eastern area the settlements of
the lavish Vál-volley and the Etyek-Buda wine-district are situated.
It is worthy to visit the Batthyányi-palace in Bicske, the arboretum in
Alcsútdoboz, János Vajda’s birthplace and the Ürmény-palace in Vál, the
German regional history museum in Etyek and to taste the excellent wines
here as well.
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Vértes, Gerecse und der Ostbezirk
der Kleinen Tiefebene
Die abwechslungsreiche Region wird im Norden von der Donau, im Osten
vom Pilis und dem Budaer-Gebirge und im Süden vom Bakony begrenzt.
Wenn Sie von Győr der Flussrichtung der Donau folgen, kommen Sie
zuerst nach Ács, wo Sie durch das Zichy-Schloss, dann in Komárom das
einzigartige Festungssystem, die Spuren des ehemaligen Brigetio und die
Schifffahrtsausstellung angehalten werden.
In Dunaalmás finden Sie fortlebende Csokonai-Lilla Traditionen, in Neszmély
ausgezeichnete Weine und ein Schiffsmuseum. Süttő ist zu Recht berühmt von
dem hier abgebauten und verarbeiteten Marmor, in Lábatlan erwarten das
schön renovierte Gerenday-Haus und sein Park die Besucher.
Die Hauptstadt des westlichen Teils der Region ist Bábolna, wo Sie das
Gestüt und das Mátray Spitzenhaus unbedingt besuchen sollten!
Auf der Autobahn M1 gelangen wir zerst nach Tata, der Stadt der
Naturgewässer. Das Burgschloss unseres Königs Sigismund, die herrlichen
Seen, der Englische Garten und das Kuny Domonkos Museum in der Burg
verleiten die Besucher, einen ganzen Tag in der Stadt zu verbringen. Wenn
Sie weiter nach Osten fahren, kommen Sie nach Vértesszőlős, wo Sie die
Ausstellung über den fast eine halbe Million Jahre alten Vormenschen,
namens Samu und seine Wohnstätte besichtigen können.
Tatabánya ist die Fundstelle von Bergbauandenken und hier finden Sie das
Turul-Denkmal, die größte Vogelstatue von Mittel-Europa. Nördlich der
Stadt setzt das Gerecse-Gebirge an, in dem auch das Agostyáner Arboretum
und das Móric Sándor Schloss zu finden sind.
In Oroszlány können Sie das Bergbaumuseum, in Majk die ehemalige
Einsiedlerei des Kamaldulenser Ordens besichtigen. In Kömlőd sind Károly
Obernyik und Ádám Pálóczi-Horváth geboren. Gedenken Sie ihrer vor ihrem
Gedenktafel!
Das Vértes-Gebirge erwartet die Besucher mit zahlreichen Schönheiten. In
Várgesztes die Burg, in Vértessomló die Vitány-Burg, in Vértesszentkereszt
die Klosterruinen locken die Wanderer an.
An der Südseite des Gebirges liegt Csákvár mit seinen Töpferandenken, dem
Vértes Museum und dem Eszterházy-Schloss. Im Süden hat die Burg Csókakő
das Vértes-Gebirge vor dem Feind geschützt. Im südöstlichen Teil der Region
liegen das herrliche Valer Tal und die Siedlungen des Etyeker Weingebietes.
In Bicske erwartet das Batthyány Schloss, in Alcsútdoboz das Arboretum, in
Vál das Geburtshaus von János Vajda und das Ürményi Schloss und in Etyek
ausgezeichnete Weine sowie eine Sammlung für Heimatkunde die Besucher.
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Almásfüzítő
Almásfüzitői Timföldgyár H.E. Horgásztanya
Elérhetőség: Stróbel Károly - 2931 Almásfüzitő, Rákóczi u. 2/10.;
Tel.: 34/348-808, 70/579-6034 * e-mail: timfoldhe@freemail.hu
4/18

-20%*

Szálláshely - horgászat 3 db 4 ágyas, 1 db 6 ágyas szoba TV-vel és hűtőszekrényekkel, 4 db zuhanyzó, 3 db
wc+ 1 db szabadtéri. 25 fő részére társalgó, konyha, fedett, illetve nyitott terasz, szabadtéri piknikező helyek, egy
kemence és halpucoló várja a pihenni vágyókat. *Kedvezmény: 5 nap szállás után 20 % kedvezmény.
Accommodation – angling: three 4 bed rooms, one 6 bed room each with television and fridge, 4 shower rooms,
3 toilets + 1 toilet outdoor. Lounge for 25 people, kitchen, terrace (open and covered), outdoor picnic places,
one outdoor oven and fish peeling place are at disposal of our guests. Rebate: after 5 days accommodation 20%
discount.
Unterkunft - Angeln. Drei Vierbettzimmer, ein Sechsbettzimmer mit TV und Kühlschrank, vier Duschen, drei
Toiletten und eine Toilette im Freien. Gemeinschaftsraum, Küche, bedeckte und unbedeckte Terrasse, Grillplätze
und Ofen im Freien sowie ein Fischputzstelle stehen für maximal 25 Personen zur Verfügung. Sonderangebot: bei
fünf Übernachtungen 20% Ermäßigung.

Fallabda Centrum és Apartmanház
2931 Almásfüzítő, Sport u. 1.; Tel./Fax: 34/348-022
Nyitva: 07.00-24.00 * e-mail: fallabda@pickup.hu
Almásfüzitőn a Sportkomplexum közelében, igényesen kialakított sport- és fallabdapályák várják a kikapcsolódni, sportolni vágyókat. Intézményünkben 2,3 és 4 ágyas apartmanok állnak a vendégek rendelkezésére.
Fallabdaruhában a legnagyobb élvezet.
All the people wanting to relax or go in for sports are welcome to the town Almásfüzítő, near to sports
complex. There are 2 – 3 – 4 bed apartments at the disposal of our guests. Playing squash is most
enjoyable with us.
In Almásfüzitő, in der Nähe des Sportkomplexes bieten unsere wohl ausgestatteten Sportplätze und SquashBahnen den Besuchern gute Sport- und Erholungsmöglichkeiten. In der Anlage stehen unseren Gästen
Appartements mit zwei, drei oder vier Betten zur Verfügung.
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Ács
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
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Napi friss sütemények, hagyományos ízek, 80-130 fős termeinkben családi, céges rendezvényeket vállalunk. Lakodalmak étel, ital, sütemény helyben. Menyasszonyi torta, ajándék, parti szerviz, ökörsütés.
We offer daily fresh pastry of traditional taste. Our rooms for 80 – 130 people are eligible for family and company
programmes. We supply food, drink, pastry for weddings. We prepare also wedding cakes, deliver gifts, provide
party service and barbecue.
Täglich frische Kuchen und Torten, traditionelle Küche. In unseren Veranstaltungsräumen, die Platz für 80 bis 130
Personen bieten, organisieren wir Feste für Familien und Firmen. Hochzeitsfeier mit Speisen, Getränken und Dessert
vor Ort. Die Hochzeitstorte ist unser Geschenk. Wir bieten auch Party-Service und Ochsen am Spieß an.

Új Kossuth szobor
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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 representative restaurant,
café and special rooms.
There is also
a museum,
w h i c h

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 für die Ansiedelung der Menschen
sehr günstig. Die ersten schriftlichen Andenken 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. In den1400er Jahren wurden die meisten
Tiere im Außenhandelsverkehr des Landes auf der
großen Landstraße für Tiertreiben über Bábolna auf die
ausländischen Märkte getrieben.
Die Folgen der großen Entwicklung in der ersten Hälfte
des 18ten Jahrhunderts sind auch heute sichtbar: die
römisch-katholische Kirche, das 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
repräsentativen Restaurant, mit Café und Sonderräumen
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
dem 1. Juli 2003 als Stadt funktionierenden Siedlung
kann durch die Entwicklung des Fremdenverkehrs, die
Nutzbarmachung der Heilwässer von 37oC bzw. 52oC
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.
Pettko-Szandtner Tibor mellszobor
1932-1942.: Pettko Szandtner Tibor
ezredes a bábolnai birtok 18. ménes-parancsnoka.
Híres lovak emlékhelye
Megtekinthető az Arborétumban
Magyarország legöregebb akácfája
Az 1710-ben ültetett fa a ménesudvarban
található.
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Bábolna
Gustaiolo Étterem

-10%

2943 Bábolna, Toldi u. 13.; Tel./Fax: 34/369-771
Nyitva:H-P.: 11-21.00, Szo.:12-21.00 * web: www.gustaiolo.hu * e-mail: lehoczki@gustaiolobt.t-online.hu

Várjuk régi és új vendégeinket, egy családias hangulatú étteremben Bábolna közepén.
We await our old and new guests in our restaurant of family atmosphere at the centre of the town Bábolna.
Herzlich willkommen für alte und neue Gäste in unserem Restaurant mit familiärer Stimmung in der Mitte
von Bábolna.

A leghűségesebb bajtárs szobra Bábolnán
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Baj - Bajna
Turay Pince
2836 Baj, Szőlőhegy; Tel.: 06-20/958-4264 Fax: 34/383-485
web: www.turaypince.hu * e-mail: istvan.turay@t-online.hu
A pincét eredetileg a kapucinus rend építette kb. 250 éve és kb. az 1920-as évek idején a présházat. Egy része
eredeti állapotában látható. Az épület alsó szintjéhez tartozott egy kisebb (2 szamaras) istálló és a szőlő feldolgozására alkalmas présház, amelyben ma is áll az eredeti prés. 2006 őszén új szőlőt telepítettünk, Irsai Olivér
és Hárslevelű fajtát.
The cellar was originally built by the capuchin holy order about 250 years ago, the wine-press house was built in 1920s.
One part of it can be seen in its original state. A smaller stable (for two donkeys) and the wine-press house which
was suitable for the grape-vine processing belonged to the lower level of the building. The original wine-press has been
standing in it up to now. We planted new grape-vines in autumn of 2006, namely Irsai Oliver and Hárslevelű grapes.
Der Keller wurde ursprünglich von dem Kapuziner Orden errichtet vor ca. 250 Jahren, und in den 1920er Jahren das
Presshaus. Ein Teil ist in Originalzustand zu sehen. Zum unteren Teil des Hauses gehörten ein kleinerer Stall (für zwei
Esel) und ein Presshaus zur Verarbeitung der Weintrauben, wo die Originalpresse auch heute steht. Im Herbst 2006
haben wir neue Rebesorten angepflanzt: Oliver Irsay und Lindenblättriger (hárslevelű).

Maximum Lovasklub
Bajna Öregmajor (Levelezési cím: 2523 Nagysáp, Domonkos puszta 0323)
Tel.: 70/598-3616, 70/272-0096 * Nyitva: egész évben
web: www.oregmajor.hu * e-mail: oregmajor@gmail.com, maximumlovasklub@gmail.com
2/6

Az Öregmajor ott van, ahol a Gerecse levegője tiszta és friss, ahol a természet érintetlen és a táj gyönyörű, ahol
ló és lovas jó kezekben van. Ezt a páratlan lovaglási, túrázási és pihenési lehetőséget gyermektáborokban, több
napos túrákon és apartmanunkban bárki megtapasztalhatja.
The Old Farm is situated where the Gerecse mountain’s air is clear and fresh, the nature is untouched and the
land is beautiful, the horse and horseman are in good hands. Everybody can experience these unique horse-riding,
hiking and recreational facilities in children’s camps, during several days’s trips and in our apartment.
Öregmajor liegt dort, wo die Luft des Gerecse-Gebirges rein und frisch ist, wo die Natur noch unberührt und
die Lanschaft wunderbar sind, wo Pferde und Reiter gut aufgehoben sind. Diese einzigartigen Reit- Wander- und
Erholungsmöglichkeiten kann jedermann in den Kinderferienlagern, in mehrtägigen Wanderungen oder in unserem
Appartement erfahren.
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Bicske
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 Bicske mellett, az M1 Autópálya közvetlen közelében, 20 perce Budapesttől fekszik, de a
természet kellős közepén! Ha nyugalmat és kikapcsolódást keres természetes környezetben, akkor nálunk a helye! Mi ajánlunk - Ön választ! Természetes magyar specialitások, borpince borkóstolóval, hal és vad ételek.

Our hotel park is situated next to Bicske in the immediate neighbourhood of the M1 motorway for 20
minutes from Budapest but in the middle of the nature. If you look for calmness and relaxation in a natural
environment, you are to be at our place. We offer – You choose. Natural Hungarian specialities, wine-cellar
with wine-tasting, fish and game dishes wait for you.
Unser Hotel-Park liegt bei Bicske, in unmittelbarer Nähe der Autobahn M1, 20 km von Budapest entfernt,
trotzdem inmitten der Natur. Wenn Sie Stille und Entspannung suchen, dann solltenSie zu uns kommen!
Wier empfehlen – Sie wählen! Natürliche ungarische Spezialitäten, Weinkeller mit Weinverkostung, Fischund Wildgerichte.

Fogadó a Három Lókötőhöz
2060 Bicske, Szent László u. 47.; Tel.: 20/9105-251 Fax: 22/263-067
Nyitva: egész évben * e-mail: blukft@t-online.hu
Ha szeretne nyugodt környezetben pihenni, legyen a bicskei Fogadó a Három Lókötőhöz vendége. 12
kényelmesen berendezett fürdőszobás szoba várja. A kert remek helyet biztosít szabadtéri főzéshez, de más
családi, vagy vállalati összejövetelek lebonyolítására is alkalmas.
If you want to relax in calm surroundings, be the guest of Bicske lodge to the three scoundrels. 12
comfortably-furnished rooms with bathrooms wait for you. The garden provides a magnificant place to openair cookings and it is also suitable for arranging other family or company gatherings.
Wenn sie sich in ruhiger Umgebung erholen möchten, kommen Sie ins Gasthaus „Zu den drei Schelmen”
(Fogadó a Három Lókötőhöz)! Wir erwarten Sie mit 12 bequem eingerichteten Zimmern mit Bad. Im Garten
finden Sie idealen Platz zum Kochen im Freien, oder zu anderen Familien- oder Firmenveranstaltungen.

Csákvár
Csákvári Csárda
8083 Csákvár, Kossuth u. 27.; Tel.: 30/932-7334 Fax: 22/354-197
Nyitva: H-V.: 6-23.00 * web: www.csakvaricsarda.mlap.hu * e-mail: csakvaricsarda@index.hu
Magyaros házi jellegű ételekkel, szolid árakkal várjuk kedves vendégeinket.
We await our guests with home made Hungarian dishes and modest prices.
Wir bieten unseren Gästen Hausmannskost zu ermäßigten Preisen an.

Királyi ízek a Királyi Régióban VII.
Csákvári csípős szalámi

Hozzávalók: 60% szürkemarha nemes hús, 40% hasaalja szalonna,
fokhagyma, kömény, cukor, szegfűbors, őrölt házi csípős paprika.
Elkészítése: Ez a csemege a Csákvár melletti Csíkvarsai-réten legelő,
ridegen tartott, a több százféle fűszer- és gyógynövényeket legelő szürkemarhák zamatos húsából a legfinomabb.
A legalább ötéves, nemes részekből
álló húst hosszabb csíkokra vágjuk, besózzuk, ferdére állított lapokon lecsurgatjuk. Ezután a hasalja szalonnával és
a fűszerekkel összekeverjük, ledaráljuk,
és vastag szalámi bélbe töltjük. Több
napon át hidegen füstöltjük.
Házikenyérrel, paprikával, paradicsommal, zöldhagymával kínáljuk.
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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 am Donauufer auf dem
halbem Wege zwischen Komarom und
Esztergom. Funde aus der Urzeit, der
Zeit der Römer, der Landnahme und
der Türken beweisen, dass das Gebiet
seit uralten Zeiten bewohnt ist. Das
angenehme, milde, dunstige Klima, die
saubere Luft, das herrliche Panorama
vom Gerecse aus zieht auch heute die
Touristen an. Das Gedenkzimmer und
das Grab von Julianna Vajda, der
Muse des Dichters Mihaly Csokonai
Vitez, die ausgezeichneten Tränke
des Weinbaugebiets in Neszmely,
die Leistungen der Reitschule, das
Heilwasser und die hervorragenden
Unterkünfte
der
Siedlung,
Schifffahrtssmöglichkeit auf der Donau
(Personenhafen, Ausflugsfahrt) sowie
Angelmöglichkeit und regelmäßige
abwechslungsreiche
Veranstaltungen
sorgen für Unterhaltung und Bildung der
Besucher. Seien Sie auch unser Gast in
Dunaalmas!
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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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Dunaalmás
Dunaalmási Lovarda
2545 Dunaalmás, Dunasor 9. Tel.: 34/450-407, 30/309-2830
Nyitva: egész évben * e-mail: d.lovarda@freemail.hu
Lovaglási lehetőség: túralovaglás, lovastábor, terápiás lovaglás, kocsizás, hintózás, szánkózás télen, íjászat,
középkori játékok. Apartman (4x2 szoba) fürdés, horgászat. Kisállatsimogató!
Equestrian opportunities: tour riding, equestrian camp, horse riding therapy, carriage riding, barouche
riding, sledging in winter, archery, medieval games. Apartments (4 x2 rooms), bathing, angling, children’s
opportunity for pet animals’ stroking.
Reitmöglichkeit: Geländeritt, Reitlager, therapeutisches Reiten, Pferdewagen-und Kutschefahrt,
Schlittenfahren im Winter, Bogenschießen, mittelalterliche Spiele. Appartement (4x2 Zimmer). Bade- und
Angelmöglichkeit. Streichelzoo mit Kleintieren.

Vadvirág Panzió és Étterem

-5%

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
24

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 later turned into a top class boarding house awaits all
people who like peace and quietness. Out of the geranium seamed windows of this 24 guests restaurant of
excellent style you have a unique view of the River of Danube, nearby vineyards and press houses. For the
sake of all sports loving people there are a tennis court, a riding school in our village such as a golf course
15 km, and a dry bob run 75 km away.
Unsere Pension wurde in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts gebaut und bietet den Gästen in ihrer
neuen, renovierten Form Stille und Ruhe. Durch die mit Geranien verzierten Fenster des stilvoll eingerichtet
Restaurants hinaus bietet sich ein einmaliger Blick auf die Donau sowie auf Presshäuser und Weingärten in
der Nähe. Sportliebhaber finden Tennisspielplätze und eine Reitschule in der Gemeinde, 15 km entfernt
einen Golfplatz und 75 km entfernt eine Sommerrodelbahn.
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Dunaszentmiklós
Panorama Residence Duna
2897 Dunaszentmiklós, Új u. 20.; Tel.: 34/591-300 Fax: 34/591-302
Nyitva: H-V.: 8-17.00 * web: www.panorama-residence.hu * e-mail: info@panorama-residence.hu
A Gerecse dombjai, erdői között található üdülőfalu a természetet, a különféle sportokat kedvelőknek és a
történelmi, kulturális emlékek iránt érdeklődőknek nyújt felejthetetlen élményt. Vendégeink a kerti bútorokkal
ellátott teraszról gyönyörködhetnek a párját ritkító panorámában. Az üdülőfalu Budapesttől és a Balatontól
egy órányira található.
Our holiday village lying among the hills and woods of Gerecse Ranges provides unforgettable experiences
for different kinds of nature and sports enthusiasts, for lovers of cultural relicts. There is a terrace with garden
furniture from which our guests can enjoy the unrivalled panorama. You can find this holiday village only one
hour car distance both from Budapest and Lake Balaton.
Das Feriendorf inmitten der Hügel und Wälder des Gerecse bietet ein unvergessliches Erlebnis den
Liebhabern der Natur und verschiedener Sportarten sowie Interessenten der historischen und kulturellen
Denkmäler. Die Gäste können von der mit Gartenmöbeln ausgestatteter Terasse das einmalige Panorama
genießen. Das Feriendorf liegt etwa eine Autostunde sowohl von Budapest als auch vom Plattensee.

Rózsa Panzió

-5%

2897 Dunaszentmiklós, Új út 4.; Tel./Fax: 34/491-923, 20/560-7390
Nyitva: egész évben * web: www.rozsapanzio.hu * e-mail: rozsapanzio@t-online.hu
A panzió nyugodt családias, hegyvidéki környezetben található. Környékén túrázási, borkóstolási lehetőség
van. A Panziótól a Duna kb. 5 km-re folyik, ahol horgászni lehet. Az udvaron bográcsozási, grillezési
lehetőség van. Csoportoknak további kedvezmények!
This boarding house lies in peaceful family-friendly surroundings among hills. Possibilities for walking and
wine tasting are nearby. In the River Danube, which flows approximately 5 km from our boarding house
away you can angle. In the yard there is barbecue facility. Further discounts for groups!
Die Pension befindet sich in ruhiger familiärer Umgebung. In der Nähe sind schöne Wanderungen und
Weinverkostungen möglich. Die Donau fließt etwa 5 km weit von der Pension, dort kann man auch angeln.
Im Hof sind Kesselkochen oder Grillen möglich. Gruppen erhalten weitere Ermäßigungen.
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Etyek
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 wine cellar lies on the boundary of nature and town, easily accessible, in comfortable and up grade
surroundings. All our guests are most welcome! To our spacious rooms belongs also a sauna.
Am Rande der Stadt und der Natur, an einem leicht erreichbaren Ort, in angenehmener, stimmungsvoller
Umgebung befindet sich unsere Weinkellerei.,Die geräumigen Zimmer wurden mit Sauna erweitert.

Etyek-Budai Borvidék
Az Etyek-Budai borvidék az Észak-Dunántúli szőlőtermelő tájba tartozik. Jelenleg két körzetre oszlik: az Etyeki körzet
(14 helység) és a Budai körzet (6 helység). Az utóbbi 1998-ban csatlakozott
a borvidékhez. A klímát a borvidéken
a nem túl zord telek és a viszonylag
hûvösebb nyarak jellemzik.
A borvidék talaja változatos és közös jellemvonásként a lúgos kémhatás (meszes
talajok) emelhetõ ki. Napjainkban 28 fajta telepíthetõ a
borvidék mindkét körzetében.
A fehér borszõlõ fajták közül telepíthetõ a
Chardonnay, Királyleányka, Olaszrizling, Rizlingszilváni, Ottonel muskotály, Sauvignon, Szürkebarát, Zenit, Zöld veltelini, Pinot blanc, Sárga
muskotály, Cserszegi fûszeres, Zala gyöngye, Juhfark, Tramni,
Karát, Viktória gyöngye, Zengõ, és a Zefír.
A vörös borszõlõ fajták közül, pedig a Cabernet franc és sauvignon,
Kékfrankos, Merlot, Kékoportó, Pinot noir, Zweigelt és a Turán.

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

2 és 4 ágyas szobáink fürdővel és toalettel vannak felszerelve. Csoportok számára: borkóstolás, grillezés,
disznóvágás (télen), tekebajnokság szervezése.
All our 2 and 4 bed rooms are en suite. For groups we arrange: wine tasting, barbecue, pig killing feast (in
winter), championship in bowling.
Zwei- und Vierbettzimmer mit Bad und Toilette. Für Gruppen bieten wir Weinverkostung, Grillparty,
Schlachtfest (im Winter) und Kegelmeisterschaft an.

Kattra Pincészet
2091 Etyek, Biai úti Borház; Tel.: 22/708-793 Fax: 22/999-692
Nyitva: H-Szo.: 8.30-18.00 Vas.: 9-18.00 * web: www.etyekibor.hu * e-mail: info@etyekibor.hu
30

Kattra Pincészet 1994-ben alapított családi vállalkozás. Vállalkozásunkat bízvást alapoztuk az etyeki borvidék minőségi szőlőire és hagyományaira. Borházunkba 30 főig tartunk borkóstolót. Pincészetünkben 12 féle
borból válogathatnak kedves vásárlóink! Szlogenünk:FOGYASSZON MINŐSÉGI MAGYAR BORT!
Kattra wine cellar was established in 1994 as a family business. At the foundation we relied on the quality
vines and traditions of the wine region of Etyek. Groups up to 30 people are welcome to our wine tasting
events in our wine house. Our buying visitors have a choice of 12 different sorts of wine. Our slogan:
Enjoy quality wine of Hungary!
Die Kattra Kellerei ist ein Familienunternehmen, das im Jahr 1994 gegründet wurde. Wir haben
unser Unternehmen mit Vertrauen auf die Qualitätsweine und Traditionen des Etyeker Weingebietes
basiert. In unserem Weinhaus bieten wir bis zu 30 Personen Weinproben an. In der Kellerei können
unsere lieben Kunden aus 12 Weinsorten wählen. Unser Leitsatz: TRINKEN SIE UNGARISCHE
QUALITÄTSWEINE!
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Vérti Vadászház
2091 Etyek, Vadaskert; Tel.: 22/510-550, 22/510-551 Fax: 22/502-126
Nyitva: egész évben * web: www.vadex.hu * e-mail: turizmus@vadex.hu
A vadaskert közepén álló, a közelmúltban felújított vadászházunk alkalmas üzleti megbeszélések, konferenciák,
meetingek, valamint családi rendezvények lebonyolítására. A kikapcsolódást a környéken horgászási-, golfozási-,
lovaglási lehetőség, valamint Etyeken borospince látogatás szolgálja.
Our hunting lodge renewed in the recent past standing on the middle of the preserve suitable business discussions,
conferences, meetings, and onto the transaction of family programs. The recreation on the neighbourhood fishing-,
golf-, riding opportunity, and on Etyek wine cellar visit serves it.
Unsere Jagdhütte erneuerte im neuen vorigen Stehen auf der Mitte der Konserve passende Geschäftsdiskussionen,
Konferenzen, Sitzungen, und auf die Transaktion von Familienprogrammen. Die Unterhaltung auf der NachbarschaftFischerei - Golf - Gelegenheit, und auf dem Etyek Wein-Keller-Besuch reitend, dient ihm.

Etyeki Kálvária éjszaka
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Felcsút
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.
We wait for our guests with love who want to relax in our ranch which was founded by our grandparents in 1920. It
is situated 40 kms from the capital city in the noth-east part of Fejér county at the foot of the Vértes mountain in the
Váli valley. You can spend your holiday free from care in a 15-hectare area /forest, meadow, reeds, pond/. It provides
tranquillity for those who desire the silence of the nature away from the problems and fatigue of weekdays.
Herzlich willkommen auf unserem Gehöft, das noch von unseren Großeltern im Jahre 1920 errichtet
wurde. Es befindet sich 40 km von der Hauptstadt entfernt im nordöstlichen Teil vom Komitat Fejér, am
Fuß des Vértes-Gebirges, im Valer Tal. Auf einem Gebiet von 15 Hektar (Wald, Wiese, Schilfdickicht,
Anglersee), können Sie einen unbesorgten Urlaub verbringen. Alle die sich vor den Sorgen und Leiden des
Alltags entfliehen möchten, finden hier Ruhe und Stille der Natur.

Gánt
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 restaurant has been a family business since 1915 in the heart of Vértes Nature Park. We can accommodate 16 guests
in our inn. We wait for our kind guests with home-made flavours and game specialities in our 100-seat restaurant.
Unsere Gaststätte besteht seit 1915 als Familienunternehmen im Herzen des Vérteser Naturparks. Im
Gasthof können wir 16 Gäste unterbringen. Unser Restaurant bietet für 100 Personen Platz und erwartet
Sie mit Hausmannskost sowie Wildgerichtspezialitäten.
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Héreg
Opál Lovasudvar-Ház

-10%

2832 Héreg, Damjanich u. 2.; Tel./Fax: 34/372-709, 30/979-1155
Nyitva: egész évben * web: http://web.axelero.hu/opaludvar * e-mail: opaludvar@freemail.hu
Szálláslehetőség mellett lovas szolgáltatásunkat kínáljuk vendégeink részére, ezen belül lovaglás, sétakocsi,
nyári tábor; családoknak, csoportoknak egyéb többnapos programszervezés; kirándulás a Gerecsében,
sziklamászás, vietnámi híd, piknik az erdőben, borkóstoló, vidéki vendégasztal keretében ismertetjük meg
helyi ételeinket.
Not only accommodation but also equestrian services are offered, i. e. horse riding, pleasure ride in horse
carriage, summer camp, programmes of several days for groups and families, excursion in the mountains of
Gerecse, rock climbing, Vietnamese bridge, picnic in the woods, wine tasting. A “country guest table” is
arranged for you to get to know the specialities of the local cuisine.
Neben Übernachtung bieten wir unseren Gästen Reitdienstleistungen an, u.a. Reiten, Kutscherfahrt,
Ferienlager, und für Familien und Gruppen andere mehrtägige Programme, Wanderungen in Gerecse,
Felsenklettern, vietnamesische Brücke (oben zwei Klammerseil unten ein Gehseil), Picknick im Wald,
Weinprobe, und wir servieren die örtlichen Spezialitäten auf einer ländlichen Wirtstafel.

Sport Vendéglő Héreg

-5%

2832 Héreg, Hrsz. 054/1, Sportpálya; Tel.: 34/706-136, 30/500-8513
Nyitva: H-V.: 13-22.00, csoport esetén rugalmas * e-mail: medexpresz@chello.hu
Lovaglás, sütés, kirándulás, sportolás.
Horse riding, barbecue, walking, sports.
Reiten, Braten, Wandern und Sportmöglichkeiten.
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Kecskéd
Schmuck Vendégház
2852 Kecskéd, Vasút u. 66.; Tel.: 34/478-150 Fax: 34/478-383
Nyitva: egész évben * e-mail: schmuckgusztavne@freemail.hu
Falusias nyugodt környezetben, 3 külön bejáratú összkomfortos apartmanban parkosított udvarral, főzési
lehetőséggel várjuk kedves pihenni vágyó vendégeinket. Horgászásra, sétarepülésre is van lehetőség.
3 separate entrance apartments with all modern conveniences (cooking facilities) await our guests in a
peaceful village environment. There is a lawn garden, opportunity for angling and pleasure flight.

Wir erwarten unsere Erholung suchenden Gäste in ruhiger dörflicher Umgebung, in 3 Appartements mit
separatem Eingang und Vollkomfort sowie Park und Kochmöglichkeit. Angeln und Rundflüge sind auch
möglich.

Borház Étterem és Panzió

-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.

You find our boarding house in the village of Kesztölc, one of the most beautiful places in the mountains of
Pilis, 5 km from the town of Esztergom away. It lies at the foot of mountain of Kétágú-hegy on the cellar line
with historic ambience. We offer quiet rooms, family-friendly services. We await our visitors during the whole
year with spacious apartments of high-standard furnishings (double beds and kitchen).

Unsere Pension befindet sich 5 km weit von Esztergom in Kesztölc, einer der schönsten Siedlungen des Pilis,
am Fuße des Berges Kétágú, in der Kellerreihe mit historischer Atmosphäre. Stille Zimmer, familienfreundliche
Dienstleistungen. Wir erwarten Sie über das ganze Jahr mit niveauvoll eingerichteten, geräumigen
Doppelzimmer-Appartements mit Küche.
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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. 1920–1939ig, 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 und des Handels am
rechten Ufer der Donau.
Die vom Westen Ankommenden
erreichen heute zuerst da Urlaubsgebiet
von Komárom, Koppánymonostor, dessen
alter Name war Katapánmonostor. Die
aus dem Osten Kommenden gelangen in
das von den Römern gegründete Brigetio,
und nach dem zu Komárom gehörenden
Szőny. Gäste aus dem Norden oder
Süden betreten das Gebiet von dem
heutigen Stadtkern. An dem linken Ufer
der Donau liegt Újszőny, das zusammen
mit Komarom am linken Ufer der Donau
zwischen 1869 und dem Trianoner
Friedensvertrag, bzw. zwischen 1939
– 1945 unter dem Namen Komáromeine
einheitliche Stadt bildete. Zwischen
1920 – 1939, sowie seit 1945 sind
Komárom bzw. Komárnó Grenzstädte.
Mit dieser eignartigen Geschichte zählt
die Siedlung als 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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Komárom
Fenyves Tábor
2903 Komárom, Fenyves utca; Tel.: 34/342-208 Fax: 34/540-064
web: www.komaromcsmk.hu * e-mail: csmk@vnet.hu
11/84

200m

Komárom Koppánymonostor városrészében, a vadregényes fenyvesben található a tábor, alig 2 percnyire a
Duna parttól. 11 zuhanyzós, WC-s faházban (ebből 6 fűthető) 84 főt tudunk elhelyezni. A 80 nm-es
foglalkoztató terem, az ebédlő és tárgyaló kiváló lehetőséget nyújtanak párhuzamosan zajló foglalkoztatásra
is táborozóknak, cégeknek egyaránt.
This camp is situated in a romantic pinewood in the district Koppánymonostor of the town Komárom only 2
minutes from River Danube. There are 11 wooden bungalows with shower and toilet (6 of them with heating) of
a total capacity of 84 people. There are an activity room of 84 square metres, a dining room and a function room
at command, which offer excellent opportunities for parallel activities both for holidaymakers and companies.
Im Stadtteil Koppánymonostor in Komárom, im wildromantischen Nadelwald befindet sich das Lager kaum
2 Minuten vom Donauufer. In 11 Holzhäusern mit Dusche und WC (6 davon sind heizbar) können wir
84 Personen unterbringen. Der 80 m2 große Beschäftigungsraum, der Speisesaal und der Verhandlungssaal
bieten sowohl Urlaubern als auch Firmen hervorragende Möglichkeit zur parallelen Beschäftigung.

Forrás Hotel
2900 Komárom, Táncsics Mihály u. 34. Tel./Fax: 34/540-177
Nyitva: H-V.: 7-23.00 * web: www.hotelforras.hu * e-mail: info@hotelforras.hu
A város központjában, a termálfürdő területén található családias szállodánk. A vendégek részére fürdőbelépőt biztosítunk. A szobákban zuhanyzó/wc, sat tv, telefon, internet kapcsolat, minibár található.
You can find our hotel with family atmosphere down town within the area of the thermal spa. We provide
all our guests with spa pass. Our rooms are equipped with shower / WC, satellite television, telephone,
internet access, mini bar.
Im Zentrum der Stadt, auf dem Gebiet des Thermalbades befindet sich unser Hotel. Wir gewähren unseren
Gästen Eintrittskarten ins Bad. In den Zimmern sind Dusche/Bad, Sat TV, Telefon, Internetanschluss,
Minibar zu finden.
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Hordó Panzió és Étterem

-7%

2900 Komárom, Táncsics Mihály u. 34-36.; Tel.: 34/343-328
Nyitva: V-Cs.: 11.00-22.00-ig, P-Szo.:11.00-23.00
web: www.hordopanzio.hu * e-mail: hordo@novonet.hu
A Hordó Panzió és Étterem a termálfürdő bejáratánál található. Éttermünkben a házias ételek mellett saját
készítésű borainkat és többféle csapolt sört kínálunk kedves vendégeinknek. A panzióból közvetlen átjárási
lehetőség van a fürdőbe és a kempingbe. Üdülési csekket és étkezési utalványt elfogadunk.
The boarding house and restaurant Hordó lies at the entrance of the thermal spa. Besides home made meals
we offer different sorts of draught beers and our own wines as well. The boarding house and the spa /
camping site are directly interconnected. Holiday cheques and food vouchers are accepted.
Hordó Pension und Restaurant befindet sich am Eingang zum Thermalbad. In unserem Restaurant bieten
wir den Gästen neben der Hausmannskost selbst gemachte Weine und verschiedene Fassbiere an. Aus
der Pension führt ein direkter Durchgang ins Bad und auf den Campingplatz. Urlaubschecks und Esskarten
werden angenommen.

A Monostori erőd Komáromban
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Hotel Aqua
2900 Komárom, Táncsics u. 34.; Tel.: 34/342-190 Fax: 34/344-033
Nyitva: egész évben * web: www.hotelaqua-komarom.hu * e-mail: aqua@nzs.t-online.hu
A gyógyfürdő területén épült a pihenni és gyógyulni vágyók részére, zárt folyosó összeköttetéssel. Gépkocsik a szálloda előtt parkolhatnak. A szálloda 16 szobás, fürdőszoba, tv, minibár, wifi, felszereltséggel,
részben légkondicionált. Éttermünk széleskörű étel- és italválasztékkal várja vendégeit.
It was built in the area of the spa for those seeking relaxation and recovery interconnected by closed
corridors. There is a car park in front of the hotel. The hotel has 16 en suite rooms with television, mini bar,
wifi, some of them with air conditioning. Our restaurant boasts a wide range of foods and drinks.
Das Hotel wurde für die nach Erholung und Genesung sehnenden Gäste auf dem Gebiet des Heilbades
errichtet, mit direktem Durchgang zum Bad. Personenwagen können vor dem Hotel parken. Das Hotel hat
16 Zimmer mit Bad, Minibar, WiFi-Anschluss, teilweise mit Klimaanlage. Unser Restaurant erwartet die
Gäste mit breitem Angebot an Speisen und Getränken.

Jánoska Cukrászda
2900 Komárom, Bajcsy-Zsilinszky u. 28.; Tel./Fax: 34/341-919
E-mail: janoskacukraszda@freemail.hu
Cukrászda, saját sütésű cukrászsütemények,saját készítésű fagylalt, kávé és üdítő. Lakodalomra süteményeket
és tortákat vállalunk kiszállítással olcsón.
We are a confectionary with home made pastry and ice cream, coffee and soft drink. We undertake to
deliver pastries and cakes for wedding celebrations at a low price.
Konditorei. Hausgemachte Kuchen, Torten und Eis, Kaffee und Erfrischungsgetränke. Kuchen und Torten für
Hochzeitsfeier zu günstigen Preisen, mit Zulieferung.

www.kiralyiregio.hu
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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.
Next to thermal spa and hotels we await all the visitors looking for active relaxation in our outdoor and
indoor sports facilities. Our services: lawn football pitch, indoor handball pitch, tennis court, basket ball
and volley ball field, gym. Circumstances for sports training camp are given.
In unmittelbarer Nähe von Thermalbad und Hotels erwarten wir alle Gäste, die sich aktiv entspannen
möchten mit Spielfeldern im Freien und in Hallen. Dienstleistungen: Rasen-Fußballplatz, Handballhalle,
Tennis-, Basketball- und Volleyballplatz, Fitnessraum. Ideale Bedingungen für Trainingslager.

Komáromi Gyógyfürdő
2900 Komárom, Táncsics M. u. 34-36.; Tel./Fax: 34/345-578
Nyitva: H-V.: 9-20.00 * web: www.komthermal.hu * e-mail: komthermal@komthermal.hu

Egész évben várja Önt a Komáromi Gyógyfürdő! Szabadtéri és fedett medencékkel, gyógymedencével,
gyermekmedencével, uszodával, szaunával, jakuzzival biztosítjuk kikapcsolódását. Egész évben nyitvatartó
kempingünkbe és apartmanjainkba várjuk kedves vendégeinket. Nyári szezonban aquatorna.
The Komárom Spa waits for you throughout the year. We can ensure your relaxation with open-air and
indoor-pools, a medicinal pool, a pool for children, a swimming-pool, a sauna and a jacuzzi. We wait for
our kind guests to our camping site and apartments which are open throughout the year. There’s an aqua
gymnastics in the summer season.
Das Komáromer Heilbad erwartet Sie über das ganze Jahr! Schwimmbecken im Freien und unterm Dach,
Heilbecken, Kinderplanschbecken, Schwimmbad, Sauna, Jakuzzi sorgen für Ihre Erholung. An unserem
über das ganze Jahr geöffneten Campingplatz und in den Appartements erwarten wir Sie herzlich. Im
Sommersaison Aquaturnen.
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Mérges Penne Gastro Pub

-15%

2900 Komárom, Kelemen László u. 4.; Tel.: 34/347-888, 30/494-1040
Nyitva: H-V.: 11-24.00 * Web: www.mergespenne.tk
Hangulatos vadnyugatot idéző környezetben, nyáron zöldnövényes kerthelyiséggel várjuk a hozzánk betérőket. Széles étel- és italkínálatunkból mindenki kiválaszthatja kedvencét. Legyen Ön is a vendégünk! Várjuk
szeretettel!
We expect our guests in a restaurant with Wild West design, in summer with green plants garden room.
In our wide range of food and drink everyone can find what they like. Come and visit us! You are most
welcome!
Wir erwarten die vorbeikommenden Gäste in gemütlicher Umgebung, die an den Wilden Westen erinnert,
im Sommer im Gartenlokal mit Grünpflanzen. In unserem breiten Speise- und Getränkeangebot kann
jeder sein Leibgericht oder Lieblingsgetränk finden. Seien Sie auch unser Gast! Wir heißen Sie herzlich
willkommen!

Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft.
2900 Komárom, Dunapart 1.; Tel.: 34/540-582 Fax: 34/540-583
web: www.fort-monostor.hu * e-mail: info@fort-monostor.hu
Közép-európa legnagyobb erődje a Monostori Erőd várja a látogatókat. Múzeumi szolgáltatások: hadtörténeti kiállítás, kenyérmúzeum, erődlátogatás tárlatvezetéssel és egyénileg. Bérelhető rendezvény- és
konferenciatermek.
The Fortress of Monostor, the biggest fortress in Central-Europe welcomes its visitors. Museum services:
exhibition on military history, bread museum, guided and individual tour in the fortress. Programme and
conference rooms are to hire.
Die größte Festung Mitteleuropas, die Monostorer Festung erwartet ihre Gäste. Dienstleistungen:
Ausstellung zur Militärgeschichte, Brotmuseum, Besichtigung der Festung mit Führung oder individuell,
Veranstaltungs- und Konferenzräume zu vermieten.
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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.
Arrangement for water trips, tour leading, outlining of tour plans, paddling training, advice on camping are
on offer. Lending of equipment for water trips and camping – also with delivery. Address of boat house:
H – 2903 Komárom – Koppánymonostor, Hajóvontató part 88., on the 1772 river kilometre of
Danube.
Wassertourorganisierung, Tourenführung, Tourenplanung, Ruderkurs, Ferienlager-Beratung. Verleih evtl. mit
Transport von Wassertour- und Campingausrüstung. Adresse des Bootshauses: Hajóvontatópart 88, 2903
Komárom-Koppánymonostor, am Flußkilometer 1772 der Donau.

Királyi ízek a Királyi Régióban VIII.
Juhtúrós sztrapacska

Hozzávalók: 40 dkg burgonya, 40 dkg liszt, 40 dkg füstölt szalonna,
20 dkg juhtúró, 5 dl tejföl, só.
Elkészítése: A burgonyát nyersen
lereszeljük, enyhén megsózzuk és öszszekeverjük a liszttel. A nokedlitészta
sűrűségű masszából forró, sós vízbe
galuskákat szaggatunk, majd ha kifőtt,
tésztaszűrővel kiszedjük. A felkockázott, kisütött szalonna zsírjának egy
részével átforgatjuk. Rámorzsoljuk a
juhtúrót, sütőben összemelegítjük, majd
bőven meglocsoljuk tejföllel, a maradék
zsírral és a megsült szalonnakockákkal.
Egytálételnek is nagyon kiváló, te tálalhatjuk rántott libamájszeletekkel, vagy
roston megsütött füstölt tarjával is.

129

Pingvin Étterem és Hidegkonyha
2900 Komárom, Vág u. 14.; Tel./Fax: 34/340-503
Nyitva: H-P.: 11-23.00 * web: www.pingvinetterem.hu * e-mail: pingvine@t-online.hu
45+25

Magyaros, és grill ételekkel, hidegkonyhai finomságokkal várjuk Vendégeinket. Éttermünk 45 fő, fedett
teraszunk 25 fő befogadására alkalmas. Egyéni és csoportos asztalfoglalás lehetséges, valamint rendezvények
lebonyolítását vállaljuk.
We await you with Hungarian and grill dishes, with delicious cold buffet. Our restaurant has a capacity
of 45, our terrace of 25 people. Table reservation both for individuals and groups as well as programme
arrangement are possible.
Wir bieten unseren Gästen traditionelle ungarische Speisen sowie Gerichte vom Grill und Delikatessen der
kalten Küche an. In unserem Restaurant können wir 45 Gäste empfangen, unsere überdachte Terrasse bietet
zusätzlich 25 Plätze. Tischreservierung für kleine und große Gruppen ist möglich. Wir organisieren auch
Veranstaltungen jeder Art.

Solaris Motel
2900 Komárom, Bem J. u. 38.; Tel.: 34/344-777, 20/489-4250 Fax: 34/342-551
Nyitva: 2009. III. 01-XII.31., recepció: 7-19.00 * e-mail: solarismotel@freemail.hu
2-3-4 ágyas szobák, önellátós konyha, csendes nyugodt hely. Termálfüdő és strand 300 méterre. Sátor és
3 lakókocsi elhelyezésére van lehetőség. Konditerem és a szabadban főzési lehetőség, kirándulás a Monostori Erődhöz, vagy a közeli Szlovákiába.
There are double, triple and quarter bedrooms and a self-supporting kitchen. It is a quiet, peaceful place.
The thermal baths and the open-air pool are for 300 metres. Guests can take advantage of placing tents
and 3 mobile homes. You can enjoy our health club and the cooking facilities in the open air, taking a trip
to the Fort Monostor or to the neighbouring Slovakia.
Zwei-, Drei- und Vierbettzimmer, Küche zur Selbstversorgung, stiller, ruhiger Ort. Thermalbad und Freibad
300 m entfernt. Platz für Zeltenund 3 Wohnwagen. Fitnessraum, Kochplatz im Freien, Ausflüge zur
Monostorer Festung oder ind die nahe liegende Slowakei.
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Lábatlan
Panoráma Szálloda és Étterem
2541 Lábatlan, Dunapart hrsz 118/2.; Tel.: 33/462-551
Nyitva: H-V.: 11-21.00 * e-mail: klara.kadar@gmail.com
Éttermünk közvetlenül a Duna partján fekszik, ezért a panoráma télen-nyáron gyönyörű.12 kétágyas, igény
szerint pótágyazható szobánk fürdőszobával felszerelt.Sókabinnal kombinált infra és finn szauna áll rendelkezésre a vendégek számára. Sok szeretettel várjuk, jöjjön és töltődjön fel nálunk!
Our restaurant lies directly on the River Danube so the view is both in winter and summer beautiful. There
are 12 en suite rooms with spare bed – if need be. Finnish and infra sauna combined with salt cabin is at
our guests’ disposal. Come and relax with us! You are most welcome!
Unser Restaurant liegt unmittelbar am Ufer der Donau, deshalb können Sie die herrliche Aussicht sowolh
im Winter wie auch im Sommer genießen. Wir haben zwölf Zweibettzimmer mit Bad, nach Bedarf mit
Zusatzbetten. Unseren Gästen stehen eine finnische und eine Infrasauna, kombiniert mit einer Salzkabine zur
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Erholen Sie sich bei uns!

Mazsorettek felvonulása Lábatlanban

131

Neszmély
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.

Our restaurant is situated only 10 kms from Tata at the top of Meleges hill. A unique , about 30–kilometre
long Danubian panorama unfolds before visitors from its terrace and hotel rooms. We wait our guests not
only for our kitchen mixing the Hungarian traditions and local specialities but also for our wine-tasting tours.
We also have an own look-out tower, open-air swimming-pool and a tennis court.
Nur 10 km von Tata entfernt, an der Spitze des Melegesbergs (Melegeshegy) finden Sie unser Restaurant.
Von der Terrasse und den Fenstern der Hotelzimmer aus bietet sich ein einmaliges Panorama auf die fast 30
km lange Donaustrecke im Tal. Außer unserer Küche, die Spezialitäten der traditionellen ungarischen und der
internationalen Küche vereint, empfehlen wir Ihnen Weinverkostungstouren. Ein Aussichtsturm, ein Freibad
und ein Tennisplatz erweitern die Angebotspalette.

Neszmélyi Borvidék
A Dunára néző neszmélyi szőlőhegyeken termő borról Széchenyi István is írt
dicsérő szavakat, és sokan kedvelték az
itteni bor kellemesen savanykás ízét. Az
Esterházy család Csákvári Uradalmának
híres ászári mintaszőlészete és pincészete
is hozzájárult ahhoz, hogy a vidék a
XIX. század második felében nemzetközi
ismertségre tett szert.
A borvidékhez tartozó települések: Ászári körzet:
Bársonyos, Császár, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Nagyigmánd, Vérteskethely, Neszmélyi
körzet: Baj, Bajót, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Esztergom, Kesztölc, Kocs, Lábatlan,
Mocsa, Neszmély, Nyergesújfalu, Süttő, Szomód, Tata,
Vértesszőlős településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.
Szőlőfajták, borok: Rizlingszilváni, Olaszrizling, Leányka, Ezerjó,
Rajnai rizling és Chardonnay.

-10%

Szöllősi Pincészet

2544 Neszmély, Kásáshegyalja u. 6.; Tel./Fax: 34/451-254, 20/980-9735
Nyitva: H-P.: 8-16.00 * web: www.szollosipinceszet.hu * e-mail: neszmely@szollosipinceszet.hu
Borkóstolóval, pincelátogatással egybekötött borbemutatók, előre egyeztetett időpontban (min. 10 fő
részére). A borbemutató után egyeztetés alapján megrendelésre kemencében készített ételeket tudunk
biztosítani a vendégek részére. A SZÖLLŐSI Pincészet borválasztékából 14 fajta palackos és 6 fajta
folyóbor értékesítés pincei áron.

There are wine-shows with wine-tasting and wine-cellar visit in pre-arranged time (for minimum 10 people).
We can ensure our guests dishes baked in an oven to order by appointment after the wine-shows. The
SZÖLLŐSI Winery sells 14 kinds of bottled wine and 6 kinds of running wine from its wine-selection
at wine cellar price.
Weinvorführung mit Weinprobe und Kellerbesuch zu vereinbarten Zeiten (für min. 10 Personen). Nach
der Weinvorführung können wir den Gästen laut Vereinbarung und Bestellung mit Spezialitäten aus dem
Bauernofen versorgen. Verkauf von 14 Flaschenweinsorten und 6 losen Weinen aus dem Weinangebot der
SZÖLLŐSI Kellerei zu Kellerpreisen.

Zöld Kakas Vendéglő

-10%

2544 Neszmély, Fő u. 223.; Tel.: 34/451-983, 70/627-0845
Nyitva: H-V: 10.00-22.00 * e-mail: zoldkakas@gmail.com
Egész évben nyitva tartó vendéglőnkben házias ételekkel, finom halászlével, hangulatos, árnyas terasszal várjuk
vendégeinket. Bőséges választékunk mellett hétköznap (590 Ft) és hétvégén (1050 Ft) menüs étkeztetést
is kínálunk. Céges, baráti, családi összejövetelek, rendezvények lebonyolítását szívesen vállajuk. Csoportoknak
kedvezmény.
Our restaurant open throughout the year awaits its guests with home made dishes, delicious fish soup, shadowy
terrace of ambience. Besides the wide range of meals on our menu we offer during the week set meals for 590
HUF, on weekends for 1,050 HUF each. We are open for company, family or friends’ circles parties and
programmes, for groups we provide discount.
Unsere Gastwirtschaft erwartet die Gäste über das ganze Jahr mit Hausmannskost, leckerer Fischsuppe, auch
auf unserer stimmungsvollen schattigen Terrasse. Neben der reichen Auswahl an Gerichten bieten wir an
Werktagen (für 590 HUF) und am Wochenende (für 1050 HUF) auch Menüs an. Wir organisieren gerne
Veranstaltungen und Feste für Familien, Freundeskreise und Firmen, für Gruppen mit Ermäßigung.
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Oroszlány
Beatrix Vendégház

-5%

2840 Oroszlány, Mátyás Király út 5.; Tel.: 34/360-931 Fax: 34/360-270
Nyitva: egész évben * web: www.beatrix.hupont.hu * e-mail: huszarmariann@oszrt.hu
16/39

Színvonalas szállás elérhető áron Oroszlány központjában, az ipari parkhoz közel. 11 db kétágyas, 3 db
háromágyas, 2 db négyágyas szobával rendelkezünk, melyekhez fürdőszoba is tartozik. Szolgáltatásaink:
internet, tv, mini hűtő, reggelizési lehetőség. Rendezvénytermeink alkalmasak üzleti és baráti találkozókra.

It is an accomodation of a high standard at a reasonable price in Oroszlány’s centre near the industrial park.
We have 11 double, 3 triple and 2 quarter bedrooms with baths. Our services include an internet, a
TV, a mini refrigerator and a facility for breakfast. Our halls for programmes are suitable for business and
family gatherings.
Anspruchsvolle Unterkunft zum erschwinglichen Preis im Zentrum von Oroszlány, nah am Industriepark.
Wir verfügen über 11 Zweibett-, 3 Dreibett- und 2 Vierbettzimmer mit Bad. Unsere Diensleistungen:
Internetanschluss, TV, Minikühlschrank, Frühstück. Unsere Veranstaltungsräume sind für Geschäfts- und
Familientreffen geignet.

A borrendek felvonulása Neszmélyen
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Majki Kamalduli Remeteség

-5%

2840 Oroszlány, Majkpuszta; Tel.: 1/202-6254 Fax: 1/202-6288
Nyitva: H-V.: 10-18.00 * web: www.nemzetimuemlek.hu * e-mail: hajtun.eszter@mag.hu
Európában egyedülálló épségben maradt Kamalduli Remeteség 8 cellaházában találhat nyugalmat a vendég.
Ősi szakrális helyen, a gyönyörű Vértes erdejében bújik meg e páratlan barokk műemlék. 17 cellaházból, egy
templomtoronyból, és egy konvent épületből áll. A műemléket hatalmas park veszi körül.
Our guests can find tranquillity in the 8 cell houses of Europe’s uniquely intact Kamalduli Hermitage. This
unique Baroque monument hides in the beautiful Vétes mountain’s forest in an ancient sacral place. It consists
of 17 cell houses, a church tower and a convent building. The monument is surrounded by a big park.
Sie können in den 8 eigenartigen Klausenhäusern der Kamaldulenser Einsiedlerei, der einzigen erhalten
gebliebenen Eremitage in Europa, Stille und Ruhe finden. Das einzigartige barocke Baudenkmal verbirgt
sich an einem uralten sakralen Ort, im wunderschönen Wald des Vértes-Gebirges. Der Gebäudekomplex
besteht aus 17 Klausenhäusern, einem Kirchturm und einem Konventgebäude. Das Baudenkmal wird von
einem riesigen Park umrahmt.

Oroszlányi Bányászati Múzeum
2840 Oroszlány, XX. Akna; Tel.: 34/704-179 Fax: 99/312-667
Nyitva: IV.01-X.31. Sze-V.: 10-18.00 * web: www.kbm.hu * e-mail: info@kbm.hu
Az Oroszlányi Bányászati Gyűjtemény néven megnyílt ipari skanzen Oroszlány külterületén, a Majki Kamalduli Remeteség közelében, egy kisebb erdőség szélén található. (Megközelíthető gépkocsival Oroszlány és
a remeteség irányából is.) A skanzen épületei és berendezései eredeti állapotukban mutatják be egy modern
bányaüzem felszíni létesítményeit, illetve működését.
This open-air industrial museum called “Mining Collection of Oroszlány” can be found in the outskirts of
the town Oroszlány, near the Kamaldul monastery next to a little spot of woods. It is accessible by car both
ways from the town Oroszlány and monastery. The buildings and equipments of this open-air museum show
us the surface facilities of a modern colliery in their original state and function.
Das industrielle Freilichtmuseum namens „Bergbausammlung von Oroszlány“ befindet sich am Rande eines
kleineren Waldes neben Oroszlány, in der Nähe der Kamaldulenser Einsiedlerei in Majk. (Mit dem Auto
erreichbar sowohl aus Richtung Oroszlány, als auch aus Richtung Einsiedlerei.) Die Gebäude und die
Einrichtungen des Freilichtmuseums stellen die Freilichtanlagen und den Betrieb eines modernen Bergwerkes
in ihrem Originalzustand dar.
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Pilismaróti Ifjúsági Üdülőtábor
2028 Pilismarót, Akácos u. 1. Tel.: 33/521-000, 30/967-3767 Fax: 33/521-100
Nyitva: V.1 – IX.30-ig * e-mail: dorogikultura@vnet.hu
140

Esztergom és Visegrád között a Dunaparton a 140 férőhelyes ifjúsági szálláshely kiválóan alkalmas osztálykirándulások és erdei iskolai táborok szervezésére, saját konyhával, bőséges szabadtéri sportolási lehetőséggel.

The youth hostel of a capacity of 140 people on the River of Danube between the towns of Esztergom and
Visegrád is eminently eligible for arrangement of school class excursions, forest school education camps. It has own
kitchen and lots of outdoor sporting facilities.

The youth hostel of a capacity of 140 people on the River of Danube between the towns of Esztergom and
Visegrád is eminently eligible for arrangement of school class excursions, forest school education camps. It has own
kitchen and lots of outdoor sporting facilities.

Hoffmann Fogadó
2028 Pilismarót, Rákóczi F. u. 17.; Tel./Fax: 33/471-169
web: www.hoffmannfogado.hu * e-mail: muller.szabolcs@pprt.hu
A pilisi erdő mélyén, romantikus környezetben lévő fogadónkba kitűnő ételekkel várjuk kedves vendégeinket, előzetes bejelentkezés alapján. Rendezvénytermünk a hozzá kapcsolódó szabadtéri építménnyel egész évben csodálatos
helyszín családi ünnepségek, esküvők és céges összejövetelek megrendezésére.
After earlier reservation we expect our guests with excellent dishes in our inn lying deep in the forest of Pilis in
romantic surroundings. Our lounge interconnected with open-air facilities provides a beautiful scene for family
celebration, wedding, company party.
In den Tiefen der Wälder im Pilisgebirge erwarten wir unsere Gäste in romantischer Umgebung mit ausgezeichneten
Gerichten. Voranmeldung ist nötig. Der Veranstaltungsraum mit dem damit verbundenen Freilichtsbau bietet im
ganzen Jahr wunderbaren Schauplatz für Familienfeste, Hochzeitsfeier oder für Firmenveranstaltungen.
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Pusztavám – Tarján
Malomerdő Panzió és Üdülőház
8066 Pusztavám, Petőfi S. u. 162.; Tel.: 22/417-786, 30/400-9099 Fax: 22/577-024
Nyitva: egész évben * web: www.malomerdo.hu * e-mail: info@malomerdo.hu
14/42

A Vértes hegységben természet adta nyugalom várja kedves vendégeinket. Panziónk szolgáltatásai és a
környező erdő számtalan lehetőséget nyújt minden korosztály számára, hogy a kikapcsolódás felejthetetlen
élménnyé váljon. Cégek, vállalkozások rendezvényeinek lebonyolításához is optimális helyszínt biztosítunk.

In the mountains of Vértes our guests find the nature’s peace. The services of our boarding house and the
endless possibilities of the surrounding forest provide you every chance to realise this rest as an unforgettable
experience. We are the optimal locality for company and firm programmes.
Im Vértes Gebirge werden unsere Gäste von der Ruhe der Natur erwartet. Die Dienstlestungen unserer
Pension und der umliegende Wald bieten jeder Altersklasse zahlreiche Möglichkeiten zur unvergesslichen
Erlebnissen und Entspannung. Auch zu Veranstaltungen von Firmen und Unternehmen bieten wir optimalen
Schauplatz.

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 await you in our pub and restaurant of Bavarian ambience in the village of Tarján on the main road towards the
village of Gyermely. The pub and restaurant has a capacity of 100 people but in summer there is a garden facility.
Our Bavarian dishes and adequate music (sometimes live) guarantee high spirit. For guests looking for activities
and friends’ circles there are bowling alleys, darts, billiard and table soccer. They secure a pleasant stay.
In Tarian, an der Straße nach Gyermely erwarten wir die Gäste in unserer gemütlichen bayerischen Bierstube
für 100 Personen sowie im Restaurant und im Sommer im Gartenlokal. Bayerische Spezialitäten und passende
Musik – abends Live Musik - vervollständigen die Stimmung. Denen, die sich aktiv erholen möchten, bieten
wir gute Unterhaltung bei Bowling, Dart, Billard und Tischfußball.
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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 24
000 Einwohnern an der Autobahn WienBudapest 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 Erholungsmöglichkeit, 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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Tata
Albatrosz Étterem és Söröző
2890 Tata, Alkotmány u. 5.; Tel.: 30/650-5290
Nyitva: H-V.: 11.00-től
A Tatai Vártól 100 méterre, közvetlenül a tó partján fekszik a kellemes hangulatú Albatrosz Söröző, Pizzéria
és Étterem. Az 50 főt befogadó kerthelyiségből kilátás nyílik a tóra. Éttermünkben remek hazai és külföldi
specialitásokkal, remek olasz pizzákkal, a sörök és borok széles palettájával, üdítő italokkal, valamint remek
fagylalttal várjuk kedves vendégeinket.
The Albatrosz Brasseries, Pizzeria and Restaurant is directly situated at the shore of the lake, 100 metres
from the Tata Castle. Its garden which can accommodate 50 people looks out on the lake. We wait for our
guests with home-made and overseas specialities, excellent Italian pizzas, a wide range of beer and wine,
refreshments and tasty ice-creams.
100 Meter von der Tataer Burg entfernt direkt am Ufer des Sees liegt die stimmungsvolle Albatrosz
Bierstube, Pizzeria und Restaurant. Aus dem 50 Personen fassenden Gartenlokal bietet sich ein schöner
Blick auf den See. Wir bieten den Gästen prächtige heimische und ausländische Spezialitäten, feine
italienische Pizza, eine breite Palette von Bier- und Weinsorten, Erfrischungsgetränke sowie ausgezeichnetes
Eis an.

Csenkei Vendégház
2890 Tata, Fűzfa u. 21.; Tel.: 34/487-318, 30/396-2984
Nyitva: egész évben
3/6

250m

500m

A ház az Öreg-tó melletti csendes üdülő övezetben van. A szobákhoz nappali, fürdőszoba, felszerelt konyha
tartozik, kertre néző kényelmes terasz, a kertben fedett gépkocsibeálló van.
This house lies at the Old Lake in a quiet holiday home resort. The rooms have a dining and a bath room, equipped
kitchen, comfortable terrace to the garden. In the garden there is also a roofed car park.
Das Haus steht im ruhigen Erholungsgebiet am Alten See. Zu den Zimmern gehören ein Wohnzimmer, Badezimmer,
Küche mit Ausstattung, eine bequeme Terasse mit Blick auf den Garten, im Garten ein PKW-Unterstand.
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Fülöp Vendégház
2890 Tata, Dobroszláv út 17.; Tel.: 34/491-460, 20/985-1950
Nyitva: 2009. IV. 01 - IX. 30. * e-mail: fullop@citromail.hu
Idén is várja kedves vendégeit a Fülöp vendégház a városközpontban, de mégis csendes, nyugodt környezetben.
100 m-re a Cseke tótól, 300 m-re az Öreg-tótól, és a tatai vár is csak 10 perc járásnyira van. Az áraink idén:
1800Ft/nap/fő.
Also this year awaits guesthouse Fülöp its guests. It lies in the centre of town but peaceful and quiet, 100 metres
from Lake Cseke and 300 metres from Old Lake. Castle of Tata only 10 minutes walk away. Our this year’s price:
1,800 HUF / day / person.
Unser Gästehaus befindet sich im Stadtzentrum, trotzdem in einer ruhigen Umgebung. Der Cseke-See (Cseke tó)
liegt 100 m entfernt, der Alte See (Öreg-tó) 300 m. Die Burg von Tata kann ebenfalls binnen 10 Minuten zu
Fuß erreicht werden. Unsere diesjährigen Preise: 1800 HUF/Tag/Person.

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.
In the green belt of the town Tata, in top class environment with ambience we await our guests wanting
relaxation both physically and mentally with superb specialities of Hungarian and international cuisine.
Im Grüngürtel um die Stadt Tata in anspruchsvoller Umgebung erwarten wir alle, die sich körperlich und
geistig erholen möchten mit Meisterstücken der Hausmanns- und der internationalen Küche.
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Kristály Hotel és Pálma Rendezvényház
2890 Tata, Ady E. u. 22.; Tel./Fax: 34/383-577, 34/383-614, 20/435-4361
Nyitva: non-stop; web: www.hktata.hu; e-mail: info@hktata.hu
50

A Kristály Hotel az ország legrégebben szállodaként üzemelő, több mint 230 éves szállodája. Jelenleg
50 nem dohányzó szoba biztosít kényelmes és nyugodt pihenést vendégeink számára. Standard és superior
kategóriájú szobáink ötvözik a barokk és a modern stílusjegyeket. I. osztályú Esterházy Éttermünk elegáns
környezetben hazai és nemzetközi ételekkel várja kedves vendégeinket.
The Hotel Crystal is the oldest hotel of the country with its more than 230 years. At present 50 nonsmoking rooms ensure our guests comfortable and calm relaxation. Our standard and superior category rooms
mix the Baroque and modern style marks. Our first-class Eszterházy restaurant waits for our kinds guests with
home-made and international dishes in a fashionable atmosphere.
Das Hotel Kristály ist mehr als 230 Jahre alt und somit die älteste als Hotel funkionierende Einrichtung
des Landes. Zur Zeit stehen den Gästen 50 Nichtraucherzimmer für bequeme, ruhige Entspannung
zur Verfügung. Unsere Standard und Superior Zimmer vereinen den barocken und modernen Stil.
Unser erstklassiges Esterházy Restaurant erwartet die Gäste im eleganten Ambiente mit heimischen und
internationalen Speisen.

Pálma Rendezvényház és Kristály Hotel
2890 Tata, Angolpark; Tel.: 34/586-553 Fax: 34/586-554
Nyitva: H-V.: 10-17.00 * web: www.palmhouse.eu * e-mail: info@palmhouse.eu
170

A Pálma Rendezvényház, Tatán - az Angolpark szívében, a fővárostól 60 km-re található. Az impozáns
nagyterem alkalmas családi és céges rendezvények, konferenciák és szakmai tanácskozások befogadására
170 főig. A 3 szekciótermünk alkalmas előadások, tréningeknek befogadására. A házban található modern
konyha széles választékot kínál a hazai és nemzetközi ízek világából is.
This programme house can be found in the heart of the English Park in Tata 60 kms from the capital city. The
big hall is suitable for the arranging of family and company gatherings, conferences and professional conferences
to 170 people. Our 3 section halls are suitable for arranging lectures and trainings. The modern kitchen which
can be found in the house offers a wide choice of the world of both home-made and international flavours.
Das Palma Veranstaltungshaus befindet sich im Herzen des Englischen Parks in Tata, 60 km von Budapest
entfernt. Der imposante große Saal ist für die Veranstaltung von Firmen- und Familienprogrammen, Konferenzen
und Fachberatungen für höchstens 170 Personen geeignet. In den 3 Seminarräumen können Vorträge und
Trainings abgehaltan werden. Die moderne Küche des Hauses bietet eine breite Auswahl an heimischen und
internationalen Spezialitäten an.
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Old Lake Golf Club & Hotel****
2890 Tata, Remeteségpuszta; Tel.: 34/587-720 Fax: 34/587-623
Nyitva: egész évben
web: www.oldlakegolf.com; e-mail: info@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.
Old Lake Golf and Country Club is a golf complex on the earlier hunting estate of family Esterházy 40
minutes from Budapest away by car. This champion golf course situated in arboretum alike surroundings is
accompanied by a 4 star wellness hotel and restaurant.
Der Old-Lake Golf and Country Club ist ein Golfkomplex nur 40 Autominuten von Budapest entfernt auf
dem Jagdgut der Familie Esterhazy. Er umfasst einen Meistergolfplatz in arboretumartiger Umgebung sowie
ein 4-Sterne Wellnesshotel und Restaurant.

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
200

81/245
300 m

2000 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.
Old Lake Club Hotel and Youth Camp are situated in the holiday resort of town of Tata, 300 metres from the
Old Lake away. All together 45 people can stay at our hotel’s single, double and 3 bed rooms, all en suite. 190
people can stay at the youth hostel: there are 2-4-6 bed rooms with shared common washing and toilet facilities.
Our 200 people restaurant offers a wide range of food.
Das Öreg-tó Club Hotel und Jugendlager liegt im Feriengebiet von Tata, 300 m vom Ufer des Alten See.
Wir bieten in unserem Hotel Unterkunft für 45 Personen in Ein-, Zwei- und Dreibettzimmern mit Bad, in der
Jugendherberge für 190 Personen in 2-4-6-Bettzimmern mit Dusche und WC im Flur an. Unser Restaurant für 200
Personen erwartet die Gäste mit einem reichen Angebot.
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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.
In the holiday resort of the town, 200 metres from Old Lake lie our apartment built in 1997 and our hotel
built in 2001. Our en suite 2 – 3 – 4 bed rooms are air conditioned with telephone, colour television
and fridge. In the hotel there is a breakfast room for 40 people, sauna, Jacuzzi, a swimming pool for the
convenience of our guests.
In Urlaubsgebiet der Stadt, 200 Meter vom Alten See (Öreg-tó) entfernt befinden sich unser im Jahre
1997 gebaute Appartement und das 2001 errichtete Hotel. Unsere Zwei-, Drei und Vierbettzimmer mit
Bad sind klimatisiert und mit Telefon, Farbfernseher und Kühlschrank ausgestattet. Unseren Gästen stehen ein
Frühstücksrestaurant für 40 Personen, Sauna mit Sprudelbad und Schwimmbecken zur Verfügung.

Petre Cukrászda-Kávéház
2890 Tata, Ady E. u. 63. Tel.: 34/381-987
Nyitva: H-K.: szünnap, Sze-P.: 12.00-21.00 Szo-V.: 10.00-21.00
80

Férőhely: 80 fő. Egyedi és különleges dísztorták rendelése, édes és sós teasütemények, krémesek, somlói, szeletek,
fagylalt, üdítő, kávé.
Capacity: 80 people. Order for individual and special decoration tortes accepted. We offer sweet and salty
biscuits, cream pastry, pastry in Somló style, ice cream, soft drinks, coffee.
Platz für 80 Personen. Zubereitung von individuellen und speziellen Torten nach Bestellung, salziges und süßes
Kleingebäck, Cremeschnitten, Somlauer Nockerl, Schnitte, Eis, Erfrischungsgetränke, Kaffee.
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Phoenix Cafe & Restaurant

-20%

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 for our old and new guests with particular dish specialities, coktails and coffee specialities in the
heart of the town in modern surroundings in Tata. We wait for you with programmes, live music and a
120-person garden from spring at weekends. We accept a meal voucher.
Alte und neue Gäste erwarten wir im Herzen von Tata, in moderner Umgebung mit Spezialitäten unserer
Küche, Coctails und Kaffespezialitäten. Am Wochenende werden Sie mit Veranstaltungen, Live Musik, ab
Frühling auch im Gartenlokat für 120 Personen unterhalten. Essensmarken werden akzeptiert.

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.
We wait for our kind guests in our two intimate restaurants which are situated at the shore of Öreg Lake
in Tata. The intimate and homy atmosphere of our Pikant restaurant is made complete by the winter garden
which is opened in summer and covered in winter and by the fireplace placed in it. The neighbouring Pikantó
restaurant pampers its guests with Mediterranean meal specialities and dazzling cocktails. At weekends we
see to the pleasant entertainment with live music in both restaurants of ours.
In Tata, am Ufer des Alten See (Öreg-tó) erwarten wir die Gäste in zwei stimmungsvollen Restaurants:
die vertraute, gemütliche Stimmung unseres Restaurants Pikant wird durch den im Winter bedeckten
Wintergarten und den dort befindlichen Kamin vervollständigt. Das benachbarte PikanTó Restaurant
verwöhnt die Gäste mit mediterranen Gerichten und blendenden Coctails. Am Wochenende sorgen wir für
angenehme Unterhaltung bei Live Musik in beiden Restaurants.
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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 is situated at the foot
of Stone hill, between the Vértes
mountain and Gerecse hill. The
area has been inhabited since the paleolitic
period because of the favourable environmental
capability. This is also certified by the finds in
Selim cave. The legend (Árpád’s victory against
Szvatopluk Moravian prince) of the time of the
Hungarian’s settlement is connected with a
district called Bánhida in Tatabánya.
The city became depopulated during the Turkish
invasion afer that it was filled with German and
Slovak settlers in 12th century. The beginning
of the coal-mining industry (19th century) has
given an industrial face to the area till the recent
past. Tatabánya has been a city since 1947

and the centre
of
Komárom-Esztergom
county since 1950 as well as a city
with county rights since 1991. The industry
structure has changed for today, new branches
(electronic component manufacturing, machine
manufacturing, car industry, environmental
protection industry and so on) give work to
inhabitants. Under the protecting wings of Turul
bird standing proudly on Stone hill a changed,
building and blooming city waits for visitors.
Tatabanya liegt am Fuß des
Steinbergs (Kőhegy) zwischen
den Gebirgen Vertes und
Gerecse. Das Gebiet ist wegen seiner günstigen
Naturbegebenheiten seit dem Paläolithikum
bewohnt, das beweisen auch die Funde in
der Selimhöhle. Die Legende aus der Zeit der
Landnahme (der Sieg Arpads über dem mährischen
Fürsten Swatopluk) knüpft sich an den Stadtteil
Banhida. In den türkischen Zeiten entvölkerte
sich die Stadt, im 12. Jahrhundert wurde sie
mit deutschen und slowakischen Ansiedlern
wiederbevölkert. Der Anfang des Kohlenbergbaus
(im 19. Jahrhundert) gab der Stadt bis in die
jüngste Vergangenheit eine industrielle Prägung.
Tatabanya ist seit 1947 eine Stadt, seit 1950
der Komitatssitz vom Komitat Komarom-Esztergom,
seit 1991 eine Stadt mit Komitatsrechten. Bis
heute veränderte sich die Industriestruktur, neue
Industriezweige (elektronische Bestandteil- und
Maschinenfertigung, Auto- und Ökoindustrie
usw.) bieten den hier lebenden Arbeit. Unter
dem Schutz des auf dem Steinberg stolzierenden
Turulvogels erwartet eine veränderte, sich
entwickelnde und verschönernde Stadt die
Besucher!

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 Ipari Skanzenben található 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.: 34/313-139
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
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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Tatabánya
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 offer programme arrangements with food and drink up to 150 people.
Wir organisieren Veranstaltungen mit Speisen und Getränken für max. 150 Personen.

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
Várjuk hangulatos sörözőnkben, Tatabánya szívében, a Szent Borbála téri üzletházban. Nyáron, hétvégéken
az udvarban koncertek, bulik. Óriási sörválaszték, remek hangulat!
We wait for you in our intimate brasserie which is situated in Tatabánya’s heart in the shopping centre in
St. Borbala Square. Concerts and parties are organized in the yard at weekends in summer. There is a wide
choice of beer and excellent atmosphere.
Wir erwarten Sie in unserer stimmungsvollen Bierstube im Herzen von Tatabánya, im Geschäftshaus am Sankt
Barbara Platz. Im Sommer und an Wochenenden Konzerte und Feten im Hof. Riesenauswahl an Biersorten,
herrliche Stimmung!

www.regioregia.hu
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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.
Near to the motorway M1, at heart of the town lies this hotel, one of the most elegant hotels in the county. It awaits its
guests with excellent cuisine, sauna, gym, internet rooms. It is perfectly suitable for high profile programmes.
In der Nähe der Autobahn M1, im Herzen der Stadt befindet sich eines der elegantesten Hotels im Komitat. Unseren
Gästen stehen eine ausgezeichnete Küche, Sauna, Fitnessraum und Zimmer mit Internetanschluss zur Verfügung. Wir
organisieren gern Veranstaltungen von hohem Niveau.

Cafe Grande
2800 Tatabánya, Győri u. 7-9., Vértes Center; Tel.: 30/907-7172
Nyitva: H-V.: 9.00-22.00
34+24

Kávézónk udvarias kiszolgálással, hideg-meleg kávékülönlegességekkel, fagyikelyhekkel és más finomságokkal
várja Kedves Vendégeit a tatabányai Vértes Centerben a földszinten. Hangulatos kávézónk a “nyugalom
szigete”, ahol a vásárlás után jó megpihenni egy-egy kellemes baráti csevejre, üzleti találkozóra.
Our cafe waits for its kind guests with its attentive service, cold-warm coffe and other specialities on the
ground floor in Vérte Center in Tatabánya. Our intimate cafe is the ’island of tranquillity’, where people can
have a rest for a pleasant friendly chat or a business meeting after the shopping.
Herzlich willkommen in unserem Café im Erdgeschoß des Vértes Centers in Tatabánya, wo wir Sie mit
höflicher Bedienung, kalten und warmen Kaffeespezialitäten und anderen Leckerbissen erwarten. Unser
stimmungsvolles Café ist die „Insel der Ruhe”, wo Sie sich nach dem Einkauf entspannen, Freunde zum
angenehmen Schwätzchen und Geschäftspartner treffen können.
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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. Kizárólag igazi, földben
termett, magyar burgonyát használunk! Tatabánya területén házhozszállítás!
In our offer are courses of meal for children with toys, fried meat in Viennese style and vegetables, hamburger, hot chocolate and in summer ice cream. Everyone deserves a good snack. We hope we will see you in
our restaurant. Meal vouchers are accepted. We serve only real in Hungarian soil grown potatoes. In town
of Tatabánya home delivery.
Kindermenüs mit Spielsachen, Wiener Schnitzel und Gemüse, Hamburger, heiße Schokolade und im
Sommer Eis! Ein Leckerbissen ist nötig! Bis zum nächsten Mal in unserem Restaurant! Esskarten sind
gültig. Wir verwenden ausschließlich echte, im Boden gewachsene, ungarische Kartoffeln! Lieferservice auf
demGebiet von Tatabánya!

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 ChocO-Lait forró csokoládék! Tortarendelés, helyfoglalás: 34/331-243 Internetes hozzáférés és bankkártyás
fizetési lehetőség.
Own made cakes, tortes, decoration tortes as you like them. Coffee specialities. Belgian Choc-O-Lait hot
chocolates. Internet access, bank card accepted. Order for tortes. Reservation: 34 / 331 – 243.
Selbst gebackene Kuchen, Torten und Ziertorten werden Ihren persönlichen Ansprüchen entsprechend
zubereitet. Kaffeespezialitäten, belgische Choc-O-Lait heiße Schokolade! Internetanschluss, Bezahlung mit
Bankkarte. Tortenbestellung, Platzreservierung: 34/331-243
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Ipari Skanzen
2800 Tatabánya, Vágóhíd út 1. Elérhetőség: Szent Borbála tér 1.; Tel./Fax: 34/310-495
Nyitva: IV.15-X.15.: K-V.: 10-18;
web: www.banyaskanzen.hu; e-mail: tbmuzeum@t-online.hu
Belépőjegy ára: Felnőtt 600 Ft, Gyerek, nyugdíjas 300 Ft, Felnőtt csoportos 3000 Ft, Gyermek, nyugdíjas csoportos 2000 Ft, Családi jegy 1500 Ft (2 felnőtt 2 vagy több gyerek). Tárlatvezetés: ingyenes.
The prices of admission tickets are the next ones:
600 HUF/ an adult, 300 HUF/ a child, a pensioner, 3000 HUF/a collective adult, 2000 HUF/ a
collective child and pensioner, 1500 HUF/ a family ticket (2 adults, 2 or more children). Guided tour
is free of charge.
Eintrittspreise: Erwachsene 600 Ft, Kinder und Rentner 300 Ft, Gruppenkarte für Erwachsene 3000 Ft,
Gruppenkarte für Kinder und Rentner 2000 Ft, Familienkarte 1500 Ft (2 Erwachsene und 2 oder mehr
Kinder). Führung: gratis.

Tatabánya - Turul madár
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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
A Lővér Étterem 1976 óta működik Tatabányán a Dózsakerti városrészben, elegáns környezetben. Hétvégén és rendezvényeinken élő zenére táncolhatnak vendégeink! Szívesen látjuk éttermünkben!
Restaurant Lővér -situated in district Dózsakert, a distinguished area of town Tatabánya- has been awaiting
guests since 1976. At weekends and on special occasions there is live music for dance. You are welcome
to our restaurant!
Das Restaurant Lővér ist seit 1976 in Betrieb und erwartet die Gäste in eleganter Umgebung im Stadteil
Dózsakert in Tatabánya. An Wochenenden und an unseren Veranstaltungen können unsere Gäste zu LiveMusik tanzen. Wir freuen uns auf ihren Besuch!

Netinda Kuckó
2800 Tatabánya, Béla király krt. 38. fsz.; Tel.: 30/906-9114
2900 Komárom, Lovarda tér 3/A.
A dohányzásról könnyen leszokhat biorezonanciával! Ha elege van a rossz közérzetből, a dohányszagú leheletből, a reggeli kínzó köhögésből, szabaduljon meg tőle 35 perc alatt, fájdalommentesen. Ugyanitt fekvő
infraszauna, természetgyógyászat, fülakupunktúra, és a legmodernebb technológia: NES terápia.
With bio-resonance you can get easily out of the habit of smoking. If you are fed up with feeling unwell,
your breath smelling of tobacco, bad cough in the morning – get rid of smoking in only 35 minutes time with
no pain! In the same place: lying sauna, holistic medicine, ear acupuncture, and state of the art technology:
NES examination and treatment.
Sie können sich das Rauchen mit ilfe der Bioresonanz leicht abgewöhnen! Wenn Sie ein schlechtes
Allgemeinbefinden, den übel riechenden Atem, das quälende Raucherhusten am Morgen nicht mehr
ertragen können, werden Sie sie in nur 35 Minuten ohne Schmerzen los! Wir bieten auch Infrasauna
(liegend), Naturheilkunde, Ohrenakupunktur und die modernste Technik, die NES Untersuchung und
Behandlung an.
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Oázis Étterem és Pizzázó
2800 Tatabánya, Gál I. ltp.; Tel./Fax: 34/337-920, 20/453-6846
Nyitva: V-Cs.: 11.00-22.00, P-Szo.: 11.00-24.00
web: www.kembridge.hu/oazis
80

Tatabányán a Gál lakótelep közepén (a sportpálya közelében) megújult környezetben, különleges ételekkel,
pizzákkal, óriási csapoltsör választékkal várjuk vendégeinket. Rendezvények lebonyolítását 80 főig vállaljuk.
At the centre of the housing estate Gál in town Tatabánya (near to the sports centre) we await our guests
in renewed surroundings. Great offer on meal specialities, pizza and draught beer. Programme arrangement
up to 80 people.
In der Mitte der Gál István Wohnsiedlung in Tatabánya (nicht weit vom Sportplatz) erwarten wir die Gäste
in erneuerter Umgebung mit Spezialitäten, Pizzas und rieseger Auswahl an Zapfbieren. Wir organisieren gern
Veranstaltungen für bis zu 80 Personen.

Royal Söröző & President Játékterem
2800 Tatabánya, Fő tér 14/D.; Tel.: 30/746-6882, 34/ 309-745
Nyitva: non-stop * web: www.royalpub.hu * e-mail: royal@royalpub.hu
Tatabánya szívében elhelyezkedő Royal Söröző és President Játékterem kitűnő hangulatot varázsol minden
színvonalasan szórakozni vágyó vendégünk számára. Barátságos árakkal, kedves kiszolgálással, megújult környezetben várjuk Önöket. Légkondicionált helyiségeink kellemes időtöltést biztosítanak, 100 fős teraszunk
egyedülálló. Játéktermünkben 0-24 óráig bárki kipörgetheti szerencséjét, extra nyereményt a Jackpot
rendszer garantál!
The Royal Brasserie and the President Amusement Arcade situated in the heart of Tatabánya can create
excellent mood for every guest who want to have a good time. We wait for you with friendly prices and
kind service in a renewed environment. Our air-conditioned rooms ensure pleasant recreation. Our 100person terrace is unique. People can try their fortune non-stop in our amusement arcade. The Jackpot system
guarantees extra winnings.
Die Royal Bierstube und der President Spielsaal liegen im Herzen von Tatabánya und bieten den Gästen,
die anspruchsvolle Unterhaltung suchen hervorragendes Ambiente. Wir erwarten Sie mit mäßigen Preisen,
freundlicher Bedienung in einer erneuerten Umgebung. Unsere klimatisierten Räume sorgen für angenehme
Unterhaltung, die einzigartige Terasse bietet für100 Personen Platz. Im Spielsaal kann jeder zwischen 0-24
Uhr sein Glück versuchen, der Extra Gewinn wird durch das Jackpot System garantiert!
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Stop Cukrászda, Kávézó és Söröző
2800 Tatabánya, Sárberki ltp.; Tel.: 34/330-662; Fax: 34/304-633
Nyitva: Cukrászda: Sze-V.: 08.00-18.00 óráig, söröző: H-K., Cs-V.: 14.00-22.00 óráig
web: www.stopcukraszda.hu; e-mail: info@stopcukraszda.hu
Cukrászdánk kínálata: saját készítésű fagylaltok, dísztorták, sütemények, mindig friss pogácsák, fagylalttorták.
Kávézónk-Sörözőnk I. osztályú színvonalon, helyben fogyasztásra kínálja saját készítésű finomságainkat,
koktéljainkat és italkülönlegességeinket.
The offer of our confectioner’s are self-prepared ice creams, decorated cakes, pastries, always fersh scones,
ice-cream cakes. In our first-style Cafe - Brasserie we offer self-prepared confectionaries, cocktails and drink
specialities for local consumption. We give 10% discount in case of ordering of decorated cakes.
Das Angebot unserer Konditorei: hausgemachtes Eis, Ziertorten, Kuchen, immer frische Pogatschen,
Eistorten. In unserer erstkalssigen Konditorei und Bierstube bieten wir hausgemachte Leckereien, Coctails
und Getränkespezialitäten vor Ort an.

56-os emlékmű Tatabányán
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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 undertake the arranging of weddings, receptions, class meetings and other programmes whether on the
premises or coupled with delivery and service.
Wir übernehmen gern die Abwicklung von Hochzeitsfeiern, Stehempfängen und anderen Veranstaltungen
sowohl vor Ort, als auch mit Auslieferung oder mit Partyservice verbunden.

Unikum-Ház, Non-Stop ABC, Söröző és Éjszakai Bár
2800 Tatabánya, Reguly Antal tér 3/B.; Tel.: 34/336-333
Nyitva: söröző: H-V.: 10-22.00, bár: H-V.: 19-03.00
web: www.unikumhaz.eu e-mail: nonstop@unikumhaz.t-online.hu

-10%

Szeretettel várja Önöket az Unikum Ház Tatabányán! Non-Stop élelmiszerüzletünk, új gyarmati stílusú
sörözőnk, póker asztalunk és high-tec stílusban felújított éjszakai bárunk, nyáron hangulatos kerthelyiségünk
minden igényt kielégít. Vállaljuk zártkörű rendezvények lebonyolítását is!
You are welcome to our Unikum House in Tatabánya. The all around the clock open grocery, the new pub
in colonial style, the poker table, the nightclub refurbished in high-tech style, the summer garden room with
ambience – all these will you make feel alright. Arranging programmes for closed society possible.
Das Unikum Haus in Tatabánya erwartet Sie herzlichst! Unser Lebensmittelgeschäft ist rund um die Uhr
geöffnet, die Bierstube in Kolonialstil, Pokertisch, der frisch erneuerte Nachtklub in High-Tech-Stil, das
Gartenlokal im Sommer befriedigen alle Ansprüche. Geschossene Veranstaltungen sind auch möglich.
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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
100

Tatabánya kertvárosában, a térség egyik legszebben kialakított éttermében és cukrászdájában, mintegy 240
m2-en, családias légkörben várjuk a hozzánk betérő vendégeket. Lehetőséget biztosítunk családi, baráti és
üzleti célú rendezvények, összejövetelek lebonyolítására akár 100 fő részvételével is. Minden szombaton
zenés estékkel várjuk a mulatozni vágyókat.
We await our guests in the so-called “garden town” district of Tatabánya, in one of the most beautiful
designed restaurants and confectionaries. It has a real family atmosphere on an area of circa 240 square
metres. We offer the opportunity of arranging family, business or friends’ circles programmes and gatherings
up to 100 people. Every Saturday evening dance!
Im Einfamilienhausgebiet von Tatabánya, in einem der schönsten Restaurants und Konditoreien der Gegend
stehen wir unseren Gästen auf etwa 240 Quadratmeter zur Verfügung. Bei uns können Veranstaltungen für
Familien, Freundeskreise und Firmen bis zu 100 Personen in familiärer Umgebung organisiert werden. Jeden
Samstag erwarten wir die Gäste zur ausgelassenen Unterhaltung mit Live Musik.

Vadvirág Vendéglő és Fogadó
2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 36.; Tel./Fax: 34/332-584
Nyitva: H-V.: 8-22.00 * web: www.vadvirag.net * e-mail: vadvirag@vadvirag.net

A Vadvirág Vendéglő és Fogadó Tatabánya legelső vendégfogadója volt. Reméljük, hogy mára sikerült családias hangulatú és házias ízvilágú vendéglővé alakítanunk. Hagyományos, magyaros ételek mellett könnyű,
diétás, nemzetközi és vegetáriánus ételekkel és vadonatúj, kiválóan felszerelt szobákkal várja Önöket H.
Nagy Ferenc tulajdonos és családja!

The Wild Flower Restaurant and Inn was Tatabánya’s first hostel. We hope that for today we have managed
to fit it out for a restaurant with a family atmosphere and home-made flavours. The owner, Ferenc H. Nagy
and his family wait for you with light, dietary, international and vegetal dishes besides traditional and
Hungarian ones and with brand-new, prominently equipped rooms.
Die Vadvirág Gaststätte und Gasthof war das erste Gasthaus in Tatabánya. Wir hoffen, dass uns bis heute
gelungen ist, es zu einer Gastsätte mit familiärer Stimmung und häuslichem Geschmack umzugestalten. Neben
den traditionellen ungarischen Speisen bieten Ihnen der Inhaber Ferenz H. Nagy und seine Familie auch
leichte Diätgerichte, internationale und vegetarische Speisen sowie Unterkunft in hervorragend ausgestateten
Zimmern an.
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West Étterem
2800 Tatabánya, Népház u. 9.; Tel./Fax: 34/323-014
E-mail: west-food@west-food.hu

-10%

Tatabánya legpatinásabb részén, a Jászai Mari Színházzal szemben található a West Étterem. A gasztronómia, a jó ételek és italok mellett a vendéglátás legjobb hagyományait igyekszünk feltámasztani. Vállaljuk
konferenciák, esküvők, kiállítások, szakmai továbbképzések teljes körű lebonyolítását. Nálunk mindig történik
valami – tapasztalja meg Ön is.
The restaurant West is situated in the most established part of the town Tatabánya, opposite Jászai Mari
Theatre. Apart from good foods and drinks we have given us every effort to revitalize the best traditions
of catering and gastronomy. We offer full-scale arrangement for conferences, weddings, exhibitions,
professional training courses. It has always been happening something at our place – witness it yourself!
Im altehrwürdigsten Stadtteil von Tatabánya, gegenüber dem Jászai Mari Theater steht das West Restaurant.
Neben der Anbietung von feinen Speisen und Getränken sind wir darum bemüht, die besten Traditionen
der Gastronomie und der Gastfreundlichkeit zu erwecken. Wir übernehmen die Rundumveranstaltung von
Konferenzen, Hochzeitsfeiern, Ausstellungen und Fortbildunsseminaren.
Bei uns ist immer etwas los – erfahren Sie es selbst!

Királyi ízek a Királyi Régióban IX.
Hét vezér tokány

Hozzávalók: 30 dkg bélszín, 30 dkg sertésszűz, 30 dkg borjúcomb,
6 dkg mangalicazsír, 10 dkg füstölt szalonna, 15 dkg vöröshagyma,
15 dkg zöldpaprika, 10 dkg paradicsom, 3 dl tejföl, 2 dkg liszt, só,
pirospaprika.
Elkészítése: A húsokat 1 cm-es kockákra vágjuk. A felkockázott szalonnát
félig megpirítjuk, hozzáadjuk a finomra vágott vöröshagymát és megfonynyasztjuk. Megszórjuk pirospaprikával, felöntjük kevés vízzel és forraljuk.
Először a marhahúst tesszük hozzá, megsózzuk, fedő alatt pároljuk. Ha
a marhahús félig puha, következik a sertéshús, ezt követően a borjúhús.
Együtt pároljuk, a vizet néha pótoljuk.
Ha már majdnem puha, zsírjára pirítjuk,
hozzáadjuk a feldarabolt paprikát és paradicsomot, majd készre pároljuk. Végül
liszttel elkevert tejföllel behabarjuk.
Tarhonyát, galuskát, párolt riszt, vagy
burgonyapürét kínálunk hozzá.
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Tordas - Úny
Tordasi Csárda
2463 Tordas, Öreghegyi út Tel.: 30/294-8428
Nyitva: H-P.: 10.00-22.00; Szo-V.: 10.00-23.00 egész évben; web: www.tordasicsarda.hu
Sokszínű programmal, szívélyes vendéglátással várja horgásztavunk, vadasparkunk, vendéglőnk. Vállaljuk turistacsoportok, családi rendezvények, munkahelyi, baráti közösségek vendéglátását, esküvők lebonyolítását. A szigeteket
csoportok bérelhetik hétvégi piknikre, a horgásztó halban gazdag.
Our fishing-pond, game park and restaurant wait for you with their warm hospitality and many kinds of programmes.
We undertake the hospitality of tourist groups, family programmes, company and friendly gatherings as well as the
arranging of weddings. The islands can be hired by groups for weekend bottle parties. The fishing-pond is rich
in fish.
Mit vielfältigen Programmen und herzlicher Gastfreundschaft erwarten wir Sie an unserem Anglersee, in dem
Wildpark und im Restaurant. Wir bewirten gern Touristengruppen sowie Arbeits- und Freundeskreise, veranstalten
Familienfeste. Gruppen können für ein Picknick am Wochenende eine Insel mieten. Der Anglersee hat reichen
Fischbestand.

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 opportunities both for children and adults, training, summer camp for children, competitions are
available. Visit us on the rings of Carino Lovas S. E. in the picturesque village of Úny. You are welcome!
Dezső Németh blacksmith
Reitmöglichkeit für Kinder und Erwachsene, Reitstunden, Ferienlager, Wettkämpfe. Besuchen Sie den
Reitplatz des Casino SV im malerischen Úny. Herzlich willkommen bei Dezső Németh Hufeisenschmied!
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Vál - Várgesztes
Váli Vadászház
2473 Vál, Antali-erdő; Tel.: 22/510-550, 22/510-551 Fax: 22/502-126
Nyitva: egész évben * web: www.vadex.hu * e-mail: turizmus@vadex.hu
A 700 hektáros vadaskert szívében épült vadászház vendégei a kikapcsolódási lehetőségek gazdag kínálatát
találják a közelben, a horgászattól a golfozásig, a borkóstolástól az arborétumi sétáig, a vadaskerti kocsikázástól a termálfürdőzésig. Éttermünkben egyidejűleg 35 személyt tudunk kényeztetni tájjellegű ételeinkkel.
The guests of the hunting longe built in the heart of the 700-hectare game preserve can find the plentiful
offer of the relaxational possibilities nearby such as the angling, playing golf, wine-tasting, walking in the
arboretum, going for a drive in the game preserve and thermal bathing. We can spoil 35 people with our
local dishes in our restaurant at the same time.
Die Gäste des Jagdhauses, das im Herzen des 700 Hektar großen Wildparks errichtet wurde, finden eine
breite Palette an Erholungsmöglichkeiten in der Nähe, vom Angeln bis Golfspielen, von Weinverkostung
bis zum Spaziergang im Arboretum, von Kutschefahrt im Wildpark bis zum Badespaß im Thermalbad. Im
Restaurant bieten wir gleichzeitig 35 Personen Platz und verwöhnen sie mit lokalen Spezialitäten.

Várgesztesi Villapark
2824 Várgesztes,Villapark; Tel.: 34/494-494, 30/682-8481 Fax: 34/593-200
web: www.villapark.hu * e-mail: foglalas@villapark.hu
A VÁRGESZTESI VILLAPARK egész évben tartalmas kikapcsolódást kínál a szép tájak, a természet, a
sport és kulturális értékek szerelmeseinek. Kitűnő adottságokkal bír, mind a gyerekes családok, baráti társaságok szabadidejének tartalmas eltöltéséhez, mind a rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához.
The VILLAPARK of VÁRGESZTES offers during the year top class relaxation to all who love nature,
sports and culture. There are excellent facilities both for arranging different programmes or families with
children, circles of friends wanting to spend their free time useful.
Der VÁRGESZTESI VILLAPARK bietet den Liebhabern der Natur, des Sports und der kulturellen
Denkmäler über das ganze Jahr angenehme Entspannung. Er verfügt über ausgezeichnete Gegebenheiten
zur inhaltreichen Gestaltung der Freizeit von Familien mit kleinen Kindern oder Freuneskreisen, sowie zur
Organisation und Abwicklung von Veranstaltungen.
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Vértessomló - Vértesszőlős
Margó Panzió és Wellness Vár
2823 Vértessomló, Zrínyi út 2.; Tel.: 20/942-5559
Nyitva: egész évben * e-mail: margopanzio@freemail.hu

Egész évben várja Önöket családias hangulatú panziónk, 2-3-4 ágyas szobákkal, valamint zárt udvarról nyíló
2-3-4 fős apartmanokkal. Az apartmanok mindegyikében felszerelt minikonyha. Parkolás a bejárati ajtó előtt.
Üzletemberek, kerekes székkel érkezők figyelmébe külön ajánlom.

Our family-style guest house waits for you throughout the year with its double, triple and quarter bedrooms
as well as with 2-3-4-person apartments opening from a closed yard. Every apartment has an equipped
mini-kitchen. You can park in front of the front door. I can particularly commend this to businessmen and
those people who arrive in a wheelchair.
Das ganze Jahr über erwarten wir Sie in unserer Pension mit familiärer Stimmung. Wir bieten Ihnen
Unterkunft in Zwei-, Drei- und Vierbettzimmern sowie in Appartements für je 2-3-4 Personen mit
separatem Eingang vom geschlossenen Hof. In jedem Appartement gibt es eine gut ausgestattete Küche.
Parken können Sie direkt vor der Eingangstür. Wir empfehlen die Appartements besonders Geschäftsleuten
bzw. Gehbehinderten mit Rollstuhl.

Sipos Vendégház

-5%

2837 Vértesszőlős, Ady E. u. 2/a; Tel./Fax: 34/379-296
Nyitva: egész évben * web: www.ideart.hu/siposvendeghaz e-mail: smedit@freemail.hu
3/9

Vértesszőlős az M1 autópálya közelében, a Gerecse és a Vértes találkozásánál fekszik Tata és Tatabánya
között. A falu nevezetessége SAMU , a félmillió éves előember. A vendégház a község központjában,
csendes helyen fekszik és 3db (2,3,4 ágyas) szobájához közös konyha+étkező, fürdő és WC tartozik.
Vértesszőlős lies in the embrace of the Ranges of Gerecse and Vértes, near the motorway M1 between the
towns Tata and Tatabánya. The village is famous for its half a million year old prehistoric man found here,
called SAMU. The guesthouse is in the centre of village in a quiet place. It offers 3 rooms (2, 3, 4 beds)
with shared kitchen + dining room, bathroom and toilet.
Vértesszőlős liegt in der Nähe der Autobahn M1, zwischen Tata und Tatabánya, wo sich die Gebirge Gerecse
und Vértes aufeinandertreffen. Die Sehenswürdigkeit des Dorfes ist SAMU, der Halbmillion Jahre alte Urmensch.
Unser Gästehaus befindet sich im Zentrum des Dorfes in ruhiger Umgebung. Drei Zimmer (mit jeweils zwei, drei
und vier Betten), eine Küche und Esszimmer, Bad und Toilette stehen unseren Gästen zur Verfügung.
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Településjegyzék / Settlements / Kolonien
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Lábatlan.....................................131

Ajka ...........................................16

Lovászpatona.................................33
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Kedves Utazó!
Ön most éppen a csodálatos Királyi Régió Szállás- és Gasztronómiai
Kalauzát tartja a kezében, amelynek
célja, hogy hasznos utitársként elvezesse
Önt Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér
megye legjobb szálláshelyeire, legkedvesebb vendéglátóihoz, leghíresebb látnivalóihoz, segít, hogy több pénz
maradjon a zsebében!
Mi több, a régió szálláshelyei, vendéglátói egyedi kedvezményekkel* várják Önt, amelyet a katalógus felmutatásával
vehet igénybe!
A kedvezményt jelentő kuponok elérhetőek az interneten is:
a Királyi Régió Turisztikai Ajánló Portálján, amely még ennél is
többet nyújt Önnek!
A www.kiralyiregio.hu oldalon a Királyi Régió szállásadói, vendéglátói naponta frissülő ajánlatokkal, programkínálattal várják
Önt! Az itt megjelenő ajánlatokról rendszeresen hírlevelet is
küldünk mindazoknak, akik kíváncsiak a Királyi Régió éppen
aktuális “csábításaira”, akcióira, különleges rendezvényeire,
eseményeire.
Ha Ön szívesen ellátogat a Királyi Régió gyönyörű tájaira,
akkor Turisztikai Ajánlónk sok-sok örömöt jelent majd Önnek
és családjának, de hasznát veszi egy-egy céges buli, vagy baráti
összejövetel, üzleti ebéd-vacsora megszervezéséhez is.
Reméljük nyomtatásban és a weben is hasznos utitársa lesz
2009-ben is a Regio Regia!
*részletes tájékoztatót lásd a 3. oldalon

