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

Használja ki kedvezményeinket!

HASZNÁLJA KI KEDVEZMÉNYEINKET!

Például:

- 20 % - mit is ér ez a jel Önnek?

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

Ki jogosult a feltüntetett kedvezmények igénybevételére?

Bárki, aki felmutatja a 2007. évi Regio Regia Szállás- és Gasztrokalauz 
legalább egy példányát, vagy annak internetes megfelelőjét, a kedvezményre 
jogosító kupont!*

(Ez utóbbit a szállásadó, vagy vendéglátó internetes katalógusbejegyzésénél találja meg, a 
www.regioregia.hu oldalon: pl. szállásadók, vendéglátók, stb. kategóriáknál).

Jó tanács!
Az esetleges félreértések, viták elkerülése érdekében kérjük, hogy a ked-
vezmény igénybevételét minden esetben előre jelezze (szállásfoglaláskor, 
rendelés előtt, stb.), így az eltérő értelmezésből adódó kellemetlenségek 
biztosan elkerülhetővé válnak.

Hivatkozzon hát bátran a felsorolt helyeken a Regio Regiára, mert ez a 
varázsszó önnek sokat jelenthet!
Higgye el, jövőre együtt még több kedvezményt érhetünk el a Királyi Régió 
szállásadóinál, vendéglátóinál és más turisztikában érdekelt vállalkozóinál!

* A kedvezmény:
- akár egyetlen személyre, akár tetszőleges (baráti, céges, családi, iskolai, stb.) csoportra is kérhető ( sőt 
ehhez egyetlen kiadvány vagy kupon is elegendő)
- nem vonatkozik azonban automatikusan a kedvezmény felajánlója, vagy annak ügyfelei által szervezett 
konferenciákra, programokra, szakmai és egyéb összejövetelekre.
- a kedvezmény nem vonható össze más kedvezményekkel!



7

Kedvezményt adó cégek
Név ................................................ Város ...........Oldal... Százalék Szolgáltatás

Ajka Hotel ........................................Ajka ..............15 ...... 10%

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. ........Bábolna............47 ...... 10%

Bakonyszíve Vendégház......................... Zirc .............187 ..... 10%

Borház Étterem és Panzió ....................Kesztölc............95 ...... 10%

Brenner Gold Camping ..................Gárdony-Agárd.......88 ...... 10%

Dunagáz Hotel ..................................Dorog .............56 ...... 10%

Dunakanyar Panzió Étterem...................Dömös ............59 ...... 10%

Flyang Cat Irish Pub.......................Székesfehérvár .......141 ..... 10%

Gajavölgy Vendéglő............................Bodajk ............51 ...... 10%

Gambrinus Étterem és Bowling Klub.........Pápa.............127 ..... 20%

Gólyafészek Vendéglő ..........................Pápa.............128 ..... 10%

Gran Camping és Ifjúsági Szállás ..........Esztergom...........75 ...... 10%

Hilltop Borhotel és Étterem ................Neszmély ..........120 ..... 15%

Horváth Ház ..................................... Porva ............129 ..... 15%

Hotel Esztergom...............................Esztergom...........75 ...... 10%

Hotel Oktáv ............................ Esztergom-Kertváros ....77 ...... 15%

Kalóz Fregatt Étterem és Panzió .............. Tata .............153 ..... 10%

Kínai Édenkert Étterem ...................... Komárom ..........106 ..... 10%

KorShow Söröző .............................. Komárom ..........107 ..... 20%

Magyar Király Szálló ......................Székesfehérvár .......141 ..... 20%

Monostor Cukrászda ............................ Zirc .............188 ..... 10%

Nagy Tibor Vendégháza....................... Dudar .............59 ...... 10%

Oázis Étterem és Pizzázó....................Tatabánya..........161 ..... 20%

Öreg-tó Clubhotel és Ifjúsági Tábor ......... Tata .............154 ..... 10%

Phoenix Cafe & Restaurant..................... Tata .............155 ..... 20%

Piroska Vendégház.......................... Vértesszőlős ........181 ..... 10%

Rézkakas Fogadó................................. Zirc .............188 ..... 15%

Romantika Vendégházak, Étterem .....Gárdony-Agárd.......90 ...... 20%

Stop Cukrászda és Söröző ..................Tatabánya..........163 ..... 10%

Tavaskert Fogadó ..............................Baracska............43 ...... 20%

Thermál Hotel és Camping.................. Komárom ..........109 ..... 10%

Vadvirág Panzió és Étterem ................ Dunaalmás ..........62 ...... 10%

Vázsonyvölgye Étterem és Panzió .......Nagyvázsony........116 ..... 10%

Vincellér Vendégház......................Királyszentistván.......95 ...... 20%
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Névmutató / Index / Register / Abecedný zoznam

Ajka Hotel .......................................... 15

Alba Regia Táncegyesület....................... 138

Álmos Vendégház.................................. 68

Andreas Wellness Panzió ......................... 24

Anita Apartman .................................... 34

Anna Kastély ........................................ 91

Anna Vendégház ................................. 144

Antal Panzió és Andy Apartmanház............ 88

Árpád Hotel ...................................... 159

Bábolna Hotel ...................................... 46

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. ............. 47

Bakonyerdő Zrt. Vadászházak .......... 125-126

Bakonyszíve Vendégház ......................... 187

Balogh Józsefné Vendégháza..................... 71

Barbara Panzió ...................................... 29

Batthyány Szakképző Kollégiuma .............. 125

Békaváros Házikó................................... 25

Belvárosi Vendégház ............................. 115

Bognár Ház .......................................... 43

Borbély Pincészet és Vendégház................. 23

Borház Étterem és Panzió ......................... 95

Bölcsik Vendégház ................................. 93

Brenner Gold Camping............................ 88

Buzál-Mórocza Pincészet.......................... 83

Caesar Panzió ..................................... 125

Club Velence Camping.......................... 172

Cuha-völgye Vendégház ........................ 182

Czuczai Panzió .................................... 127

Csenkei Vendégház .............................. 150

Cséri Ház .......................................... 111

Csizmarik Apartman ................................ 23

Csokonai Művelődési Központ ................ 104

Dévényi Vendégház ................................ 52

Diákszálló, Erdei Iskola ............................ 63

Diána Golf Hotel és Old Lake Golf Club .. 150

Diana Panzió és Étterem......................... 177

Dömös Camping .................................... 58

Duna Hotel és Étterem .......................... 104

Dunaferr Hotel ...................................... 66

Dunagáz Hotel ...................................... 56

Dunakanyar Panzió Étterem ....................... 59

Elek Vendégház és Pince........................ 116

Erdei Vendégház ................................. 133

Erika Vendégház .................................... 54

Erkel Panzió........................................ 127

Etyeki Borkatlan..................................... 84

Éva Apartman ....................................... 24

Éva Vendégfogadó ................................. 29

Fekete Macska Pizzéria és Panzió ............. 151

Fényes Fürdő és Kemping ....................... 151

Fenyőfa Panzió, Étterem és Bár .................. 55

Feri Vendégház ..................................... 74

Ferkó Tanya.......................................... 54

Flamingo Wellness Hotel.................. 35, 194

Forrás Hotel, Csopak.............................. 53

Forrás Hotel, Komárom.......................... 104

Gergely Borház (Szent Balázs-hegy).......... 183

Gólyafészek Fogadó ............................... 66

Gottwald Hotel és Étterem .................... 152

Grácia Panzió és Vendéglő....................... 55

Gran Camping és Ifjúsági Szállás................. 75

Gyula Vezér Lovasbirodalma..................... 90

Hartmann Vendégház.............................. 93

Határ Csárda, Mátyás Király Vendéglő ........ 57

Hattyú Panzió, Vendéglő....................... 153

Hétvezér Apartmanház .......................... 105

Hilltop Borhotel és Étterem..................... 120

Horváth Ház ...................................... 129

Hostel Kerpely ...................................... 67

Hotel Annabella.................................... 36

Hotel Aqua ....................................... 105

Hotel Arany Griff ................................ 125

Hotel Corner ...................................... 104

Hotel Esztergom .................................... 75

Hotel Grante, Caffe Grante Étterem ........... 76

Hotel Jade ........................................ 178

Hotel Kocsis Étterem............................. 105

Hotel Magister Ifjúsági Szállá .................. 178

Hotel Marina........................................ 37

Hotel Oktáv ........................................ 77

Hotel Park ........................................... 38

Hotel Silver Resort ................................. 38

Hotel Tihany Átrium............................. 165

Hotel Tulipán ..................................... 104

Hotel Varsa és Panoráma Camping ............. 14

Iglauer Park ........................................ 168

Kaán Károly Kulcsosház ............................ 96

Kádárta Vendéglő, Panzió ...................... 179

Káldy Panzió és Étterem........................... 38

Káli Biomandula Lovastanya .................... 135

Kalóz Fregatt Étterem és Panzió................ 153
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Kék Duna Turistaház................................ 62

Kerner Vendégház .................................. 26

Kincsem Wellness Hotel........................... 99

Király Vendéglő és Fogadó ..................... 187

Kluber Vendégház ................................ 167

Kosztolányi Apartmanház ......................... 38

Kovács Vendégház ................................. 68

Kőrösy László Kollégium........................... 79

Középfokú Kollégium, Komárom ............... 107

Kristály Hotel és Esterházy Étterem............ 154

Kürti Vendégház .................................... 93

Lila Akác Vendégház ............................ 130

Lila Akác Vendéglő és Panzió ................... 80

Magyar Király Szálló ............................. 141

Magyar Vendégház ................................ 55

Magyar-Angol Gimn. Kollégiuma ............... 30

Major Fogadó..................................... 130

Malomvölgyi Vendégház és Sátorozóhely.... 146

Márta Panzió ........................................ 80

Márton Vendégház ................................ 80

Mészáros Kulcsosház ............................... 67

Molnár Pince és Vendégház.................... 145

MTA Balatoni Vendégháza .................... 166

Muskátli Vendégház ............................. 172

Nagy Tibor Vendégháza .......................... 59

Nemes Nagy Ágnes Leánykollégium.......... 142

Nemesvitai Turistaszálló ......................... 117

Németh Vendégház, Dunaalmás ................. 62

Németh Vendégház, Kecskéd.................... 94

Neszmélyi Hajómúzeum ......................... 121

Öreg Halász Hotel és Étterem................. 164

Öreg-tó Clubhotel és Ifjúsági Tábor .......... 154

Pedagógus Üdülő KHT, .......................... 30

Penta Lux Hotel és Apartman ................. 155

Pintér Ház ......................................... 122

Piroska Vendégház ............................... 181

Prém Vendégház.................................... 26

Prima Panzió......................................... 30

Ráchegy Szálló .................................... 142

Régio Hotel ....................................... 142

Rév Szálló.......................................... 143

Rézkakas Fogadó.................................. 188

Romantik Étterem és Panzió..................... 161

Romantika Vendégházak, Étterem ............... 90

Rózsa Panzió ........................................ 63

Sampignon Camping és Panzió................. 173

Samu Pincészet...................................... 25

Sandokan Étterem és Panzió...................... 55

Sasi Panzió I-II. ..................................... 82

Schmuck Vendégház ............................... 94

Simon Panzió és Borház ........................... 90

Somogyi Vendégház ............................. 133

Soós Villa ............................................ 31

Sport Hotel, Étterem ............................ 162

Sport Vendéglő és Vendégház .................. 92

Stumpfold Vendégház ............................. 52

Sümegi Vár és Hotel Kapitány .......... 133-134

Szabó Csabáék Vendégháza...................... 31

Szekrényes-Ház ..................................... 26

Szélkakas Panzió .................................... 67

Szent György Pince................................ 92

Tapolca Apartmanház............................ 145

Tapolcai Diákotthon és Kollégium ............. 145

Tavaskert Fogadó ................................... 43

Thermál Hotel és Camping ..................... 109

Tóth Vendéglő...................................... 17

Török Vendégház................................... 48

Tündér Apartmanház............................. 189

Vadaspuszta Panzió ................................ 51

Vadász Étterem ..................................... 25

Vadvirág Panzió és Étterem....................... 62

Vajai Vendégház ................................. 144

Varga Vendégház................................. 147

Várgesztesi Vadászház ........................... 167

Vázsonyvölgye Étterem és Panzió ............. 116

Velencei Ifjúsági Üdülő és Kemping ........... 174

Véndiófa Fogadó ................................... 51

Vértes Vendéglő és Fogadó...................... 85

Viktória Apartmanház.............................. 16

Villapark Várgesztes.............................. 167

Vincellér Vendégház ............................... 95

Vitéz Vendégház ................................. 147

WF Szabadidőpark - Park Étterem ............ 110

Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum .......... 184

Zsóka Fogadója ................................... 135

Andreas Wellness Panzió ......................... 24

Ara Étterem ....................................... 115

Aranykorona Vendéglő............................ 34

Aranypatkó Étterem................................ 46

Árpád Hotel ...................................... 159

Bábolna Hotel ...................................... 46

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. ............. 47

Bagolyvár Étterem .................................. 71

Bakony Étterem ..................................... 99
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Bálint Cukrászda ............................... 16-17

Bányató Vendéglő................................ 139

Barátok Asztala Étterem ........................... 93

Borház Étterem és Panzió ......................... 95

Brigetio Étterem................................... 103

Castrum Lovagi Étterem ......................... 139

Concó Kisvendéglő............................... 116

Cuhavölgye Étterem.............................. 187

Csárdás Vendéglő ................................ 164

Cserép Vendéglő - Basaharc ................... 129

Cserhát Üzletház, Viadukt Étterem............ 177

Csutora Étterem..................................... 89

Csülök Csárda....................................... 72

Diána Golf Hotel és Old Lake Golf Club .. 150

Diana Panzió és Étterem......................... 177

Duna Hotel és Étterem .......................... 104

Dunakanyar Panzió Étterem ....................... 59

Etyeki Borkatlan..................................... 84

Éva Vendégfogadó ................................. 29

Familia Vendéglő ................................. 150

Fekete Macska Pizzéria és Panzió ............. 151

Fekete Sas Gyorsétkezde Dorog................. 56

Fekete Sas Gyorsétkezde Esztergom ............ 73

Fényes Fürdő és Kemping ....................... 151

Fenyőfa Panzió, Étterem és Bár .................. 55

Flamingo Wellness Hotel.................. 35, 194

Flyang Cat Irish Pub ............................. 141

Forrás Hotel, Komárom.......................... 104

Fűzfa Csárda......................................... 26

Gajavölgy Vendéglő ............................... 51

Galéria Pizzéria, Étterem .......................... 74

Gambrinus Étterem és Bowling Klub .......... 127

Gólyafészek Fogadó ............................... 66

Gólyafészek Vendéglő........................... 128

Gottwald Hotel és Étterem .................... 152

Grácia Panzió és Vendéglő....................... 55

Grill and Coctail Étterem ....................... 152

Határ Csárda, Mátyás Király Vendéglő ........ 57

Hattyú Panzió, Vendéglő....................... 153

HB Söröző és Kiskőrösi Borozó................ 121

Hilltop Borhotel és Étterem..................... 120

Hotel Annabella.................................... 36

Hotel Aqua ....................................... 105

Hotel Corner ...................................... 104

Hotel Esztergom .................................... 75

Hotel Grante, Caffe Grante Étterem ........... 76

Hotel Kocsis Étterem............................. 105

Hotel Marina........................................ 37

Hotel Oktáv ........................................ 77

Hotel Park ........................................... 38

Hotel Silver Resort ................................. 38

Hotel Tihany Átrium............................. 165

Hotel Tulipán ..................................... 104

Hullám Vendéglő................................. 112

Jade Forrás Étterem és Büfé ...................... 78

Jam Café Étterem és Pizzéria ..................... 57

József Söröző ....................................... 89

Kádárta Vendéglő, Panzió ...................... 179

Káldy Panzió és Étterem........................... 38

Kalóz Fregatt Étterem és Panzió................ 153

Kék Kávéház ....................................... 160

Kellers Étterem .................................... 128

Kerekedi Csárda .................................... 53

Kínai Édenkert Étterem........................... 106

Kincsem Wellness Hotel........................... 99

Király Vendéglő és Fogadó ..................... 187

Kristály Hotel és Esterházy Étterem............ 154

Laci Bácsi Konyhája ................................ 52

Lila Akác Vendéglő és Panzió ................... 80

Linczy-Pince Kisvendéglő.......................... 54

Magyar Király Szálló ............................. 141

Malom Csárda ...................................... 54

Malomerdő Panzió és Üdülőház............... 130

Mérges Penne Gastro Pub ..................... 108

Mónika Vendéglő .................................. 59

Múzeumkert Étterem és Koktélbár ............... 81

Múzeumkert Étterem, Várpalota ............... 171

Nádas Étterem és Disco ........................... 89

Nemes Nagy Ágnes Leánykollégium.......... 142

Nivegy-völgyi Borok Háza...................... 179

Oázis Étterem és Pizzázó ....................... 161

Oli e Gino Pizzéria és Étterem................. 181

Ó-Velence Étterem .............................. 173

Öreg Favágó Kocsmája .......................... 147

Öreg Halász Hotel és Étterem................. 164

Öreghalász Vendéglő és Vidám Harcsa Vendéglő..... 42

Öreg-tó Clubhotel és Ifjúsági Tábor .......... 154

Phoenix Cafe & Restaurant...................... 155

Pikant és Pikantó Étterem ....................... 156

Pingvin Étterem és Hidegkonyha............... 109

Pizzéria Olasz Vendéglő .......................... 81

Prima Panzió......................................... 30

Randevú Étterem.................................. 142

Rézkakas Fogadó.................................. 188

Romantik Étterem és Panzió..................... 161

Romantika Vendégházak, Étterem ............... 90

Sandokan Étterem és Panzió...................... 55

Simon Panzió és Borház ........................... 90
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Simon Pince és Hubertus Borozó................ 16

Sport Hotel, Étterem ............................ 162

Sport Vendéglő és Vendégház .................. 92

Stúdium Gyorsétterem ........................... 163

Susogó Étterem ..................................... 42

Sümegi Vár és Hotel Kapitány .......... 133-134

Szélkakas Panzió .................................... 67

Szent György Pince................................ 92

Szent Tamás Vendéglő ............................ 82

Tóth Vendéglő...................................... 17

Tóth Vendéglő Reastaurant ..................... 130

Vadász Étterem ..................................... 25

Vadvirág Panzió és Étterem....................... 62

Vázsonyvölgye Étterem és Panzió ............. 116

Vértes Vendéglő és Fogadó...................... 85

Villapark Várgesztes.............................. 167

WF Szabadidőpark - Park Étterem ............ 110

Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum .......... 184

Zöld Kakas Étterem .............................. 120

Zsóka Fogadója ................................... 135

Brenner Gold Camping............................ 88

Club Velence Camping.......................... 172

Diákszálló, Erdei Iskola ............................ 63

Dömös Camping .................................... 58

Fényes Fürdő és Kemping ....................... 151

Forrás Hotel, Csopak.............................. 53

Gran Camping és Ifjúsági Szállás................. 75

Hotel Varsa és Panoráma Camping ........... 192

Iglauer Park ........................................ 168

Malomvölgyi Vendégház és Sátorozóhely.... 146

Nemesvitai Turistaszálló ......................... 117

Oázis Szabadidő Park ........................... 112

Sampignon Camping és Panzió................. 173

Thermál Hotel és Camping ..................... 109

Velencei Ifjúsági Üdülő és Kemping ........... 174

WF Szabadidőpark - Park Étterem ............ 110

Dixie Csirke Gyorsétterem ...................... 159

Euro-Food Gyorsétterem........................ 127

Fekete Macska Pizzéria és Panzió ............. 151

Fekete Sas Gyorsétkezde Dorog................. 56

Fekete Sas Gyorsétkezde Esztergom ............ 73

Galéria Pizzéria, Étterem .......................... 74

Jam Café Étterem és Pizzéria ..................... 57

Kellers Étterem .................................... 128

Mérges Penne Gastro Pub ..................... 108

Oázis Étterem és Pizzázó ....................... 161

Oázis Szabadidő Park ........................... 112

Oli e Gino Pizzéria és Étterem................. 181

Pizzéria Olasz Vendéglő .......................... 81

Stúdium Gyorsétterem ........................... 163

Sündi Önkiszolgáló Étterem .................... 181

Tropical Café és Piccéria .......................... 83

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. ............. 47

Bálint Cukrászda ............................... 16-17

Dunakorzó Kávézó.................................. 72

Hotel Arany Griff ................................ 125

Johnnys Bakery Pékség és Kávézó............. 106

Kedvenc Cukrászüzlet .............................. 99

Kék Kávéház ....................................... 160

Központi Kávéház................................... 78

Monostor Cukrászda............................. 188

Phoenix Cafe & Restaurant...................... 155

Pill-Boksz Presszó................................. 181

Puksa Cukrászda .................................... 58

Randevú Cukrászda és Eszpresszó ............... 51

Romantika Vendégházak, Étterem ............... 90

Sasi Panzió I-II. ..................................... 82

Stop Cukrászda és Söröző ...................... 163

Teddy Bear Café ................................. 128

Tropical Café és Piccéria .......................... 83

Wanderer Pékárú és Kávézó ...................... 68

Alagsor Söröző ................................... 171

Amnézia Söröző .................................. 159

Arany Kutya Söröző ............................. 159

Árpád Hotel ...................................... 159

Borbély Pincészet és Vendégház................. 23

Borház Étterem és Panzió ......................... 95

Buzál-Mórocza Pincészet.......................... 83

Elek Vendégház és Pince........................ 116

Erkel Panzió........................................ 127

Etyeki Borkatlan..................................... 84

Éva Vendégfogadó ................................. 29



12

Flyang Cat Irish Pub ............................. 141

Gergely Borház (Szent Balázs-hegy).......... 183

Gesztenyés Sörkert ............................... 178

Halász Pince....................................... 115

HB Söröző és Kiskőrösi Borozó................ 121

Hilltop Borhotel és Étterem..................... 120

Horváth Pince....................................... 91

Hotel Arany Griff ................................ 125

Hullám Vendéglő................................. 112

József Söröző ....................................... 89

Kaiser Sörbár ........................................ 51

Kellers Étterem .................................... 128

Kor-show Söröző ................................. 107

Krajcsi Családi Pincészet........................... 84

Laposa Pincészet - Bazaltbor ..................... 22

Lídia Borház ....................................... 183

Linczy-Pince Kisvendéglő.......................... 54

Magyar Király Szálló ............................. 141

Molnár Pince és Vendégház.................... 145

Múzeumkert Étterem, Várpalota ............... 171

Nagy József Pincészete ........................... 84

Nivegy-völgyi Borok Háza...................... 179

Ódon Pince, Borkóstoló ........................ 111

Öreg Favágó Kocsmája .......................... 147

Pill-Boksz Presszó................................. 181

Royal Söröző és President Játékterem ........ 162

Samu Pincészet...................................... 25

Simon Panzió és Borház ........................... 90

Simon Pince és Hubertus Borozó................ 16

Soma Pince .......................................... 16

Sport Vendéglő és Vendégház .................. 92

Stop Cukrászda és Söröző ...................... 163

Szent György Pince................................ 92

Teddy Bear Café ................................. 128

Vázsonyvölgye Étterem és Panzió ............. 116

Velence Bence-hegyi Borkert ................... 173

Zsóka Fogadója ................................... 135

Alba Regia Táncegyesület....................... 138

Alcoa-Köfém Klubház............................ 138

Bakonyerdő Zrt. Vadászházak .......... 125-126

Balatonfüredi Yacjt Klub........................... 35

Basaharci Lovasklub .............................. 129

Csitáry Uszoda és Strand ....................... 140

Diána Golf Hotel és Old Lake Golf Club .. 150

Fényes Fürdő és Kemping ....................... 151

Flamingo Wellness Hotel.................. 35, 194

Gambrinus Étterem és Bowling Klub .......... 127

Gyula Vezér Lovasbirodalma..................... 90

Hétvezér Apartmanház .......................... 105

Hotel Annabella.................................... 36

Hotel Marina........................................ 37

Idrányi Puszta Lovasiskola ......................... 30

Káli Biomandula Lovastanya .................... 135

Kincsem Wellness Hotel........................... 99

Komáromi Sportcsarnok.......................... 107

Kürti Vendégház .................................... 93

Liliput Városnéző Kisvonat........................ 39

Malomerdő Panzió és Üdülőház............... 130

Malomvölgyi Vendégház és Sátorozóhely.... 146

Németh Vendégház, Kecskéd.................... 94

Neptun Vízi- és Szabadidősport Klub........ 108

Oázis Szabadidő Park ........................... 112

Oszi GO-KART ................................... 39

Öreg Favágó Kocsmája .......................... 147

Randevú Étterem.................................. 142

Villapark Várgesztes.............................. 167

WF Szabadidőpark - Park Étterem ............ 110

Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum .......... 184

Árpád Hotel ...................................... 159

Fenyőfa Panzió, Étterem és Bár .................. 55

Flyang Cat Irish Pub ............................. 141

Gottwald Hotel és Étterem .................... 152

Grill and Coctail Étterem ....................... 152

HB Söröző és Kiskőrösi Borozó................ 121

Hilltop Borhotel és Étterem..................... 120

Kalóz Fregatt Étterem és Panzió................ 153

Múzeumkert Étterem és Koktélbár ............... 81

Nádas Étterem és Disco ........................... 89

Öreg Favágó Kocsmája .......................... 147

Öreg-tó Clubhotel és Ifjúsági Tábor .......... 154

Phoenix Cafe & Restaurant...................... 155

Pikant és Pikantó Étterem ....................... 156

Royal Söröző és President Játékterem ........ 162

Sport Hotel, Étterem ............................ 162

Sümegi Vár és Hotel Kapitány .......... 133-134

Teddy Bear Café ................................. 128

Bábolna.......................................... 44-45

Badacsony ...................................... 18-21
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Balatonalmádi................................... 27-28

Balatonfüred .................................... 32-33

Balatonfűzfő .................................... 40-41

Bicske ............................................ 49-50

Czibor Zoltán Emlékszoba ...................... 104

Dr. Juba Tengerésztörténeti gyűjtemény...... 104

Duna Múzeum ...................................... 73

Dunaalmás....................................... 60-61

Dunaújváros..................................... 64-65

Esztergom ....................................... 69-70

Gárdony ........................................ 86-87

Görög-római szobormásolatok.................. 152

Ipari Skanzen ...................................... 160

Jászai Mari Emlékház .............................. 17

KEM Múzeumainak Igazgatósága.............. 153

Keramika Városlőd................................ 168

Kisbér ............................................ 97-98

Kittenberger Növény- és Vadaspark ... 179-180

Klapka György Múzeum ........................ 107

Komárom .................................... 101-102

Köveskáli Minigaléria............................. 111

Kuny Domokos Múzeum ........................ 156

Malomerdő Panzió és Üdülőház............... 130

Monostori Erőd Hadkultúra Központ......... 108

Mór .......................................... 113-114

Német Nemzetiségi Múzeum .................. 154

Neszmély.................................... 118-119

Neszmélyi Hajómúzeum ......................... 121

Pápa ......................................... 123-124

Radó A. Könyvtár és Müv. Ház .............. 115

Régi Rádiók Állandó Kiállítása ................. 146

Római Kőtár........................................ 109

Sümeg ....................................... 131-132

Sümegi Vár és Hotel Kapitány .......... 133-134

Székesfehérvár .............................. 136-137

Szent István Király Múzeum .................... 140

Szlovák Tájház..................................... 122

Táncsics Mihály Emlékház ......................... 17

Tata .......................................... 148-149

Tatabánya ................................... 157-158

Tatabányai Múzeum.............................. 164

Tűzoltó Múzeum.................................. 143

Városi Képtár, Deák Gyűjtemény.............. 143

Várpalota ................................... 169-170

Veszprém ................................... 175-176

Zirc........................................... 185-186

Zirci Apátság Templom ......................... 189

Alcoa-Köfém Klubház............................ 138

Balatonfüredi Yacjt Klub........................... 35

Cathedralis Tours ................................... 71

Csokonai Művelődési Központ ................ 104

Monostori Erőd Hadkultúra Központ......... 108

Popeye Utazási Iroda ............................ 142

Robinson Tours ..................................... 39

i

A fordításokat az 
ADECOM Kommunikációs Szolgáltató Kft. végezte.

1147 Budapest, Fűrész utca 73/0. fszt. 1.
Telefon: 1/239-7005, Fax: 1/349-9353

www.adecom.hu E-mail: adecom@adecom.hu

Partnereink:

http://www.adecom.hu
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d Ajka c

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

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

Mesto Ajka leží v strede Zadunajska, 50 km severne od Balatonu. Host’ môže v dome využit’ nasledovné služby: 
hotelové použitie izieb (11 dvojlôžkových izieb, 1 dvojlôžkových izieb a dva apartmány), sauna, masáž, kaderníct-
vo, kozmetika; d’alej môže vyhl’adat’ nasledovné obchody: Western Pub, Casino, Pekáreň, Non-Stop potraviny, 
Cukráreň a ešte početné malé obchody. Non-stop vrátnická služba. Cena izieb: 7.000 – 12.000 Ft.

14/27

-10%

Alsóörsi panoráma a szőlőhegyről
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Soma Pince
8226 Alsóörs, Füredi u. 22.; Tel.: 87/447-024, 30/204-1286
web: www.somapince.hu; e-mail: somabor@t-online.hu

d Alsóörs c

Simon Pince és Hubertus Borozó
8226 Alsóörs, Barátság út 1-3. és Május 1. út 7; Tel.: 87/447-270, 20/9452-121

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket hangulatos környezetben házias ízekkel, lovaglási, kocsikázási lehe-
tőséggel, borkóstolással saját termelésű borainkból. Programjaink: szüretelés, szüreti mulatság, mustkészítés, 
kóstolás, falusi disznóvágás. Hubertus borozónkban folyóborok és palackozott borok egész évben történő 
értékesítése.
We wait our nice guests in intimate athmosphere, with familiar tastes, with facilities to ride a horse, driving, 
tasting wine (from our self produced wine). Our programmes: harvest, harvest party, must making, tasting, 
rural pigsticking. In our Hubertus winery sales of bottled and other wines all year round.

Wir warten herzlich in stimmungsvoller Umgebung mit häuslichen Geschmäcken, Reit- und Spazierfahrtmög-
lichkeiten, Weinkostprobe aus unseren selbst angebauten Weinen auf unsere lieben Gäste. Unsere Program-
me: Weinlese, Winzerfest, Mostbereitung, Kostprobe, dörfliche Schweineschlacht. In unserer Weinstube 
Hubertus wir verwerten rund um dem Jahr Wein in Flasche, auch offener Wein.

Srdečne čakáme našich milých hostí v príjemnom prostredí, domáckymi chut’ami, možnost’ou jazdenia na 
koni a prevážania sa na koče, ochutnávanie vlastne vyrobených vín. Naše programy: oberačka, oberačková 
zábava, príprava muštu, ochutnávka, dedinská zabíjačka. V našej vinárni Hubertus je po celý rok možné 
nakúpit’ čapované a fl’aškové vína.

Nyitva: egész évben; e-mail:simongezta@freemail.hu

d Ábrahámhegy c

Viktória Apartmaház
8256 Ábrahámhegy, Sólyom köz 14.; Tel.: 87/471-760 ; 30/650-4797
Nyitva: egész évben 
Web: www.viktoria-haz.hu * e-mail: balaton@viktoria-haz.hu; pacsijozsef@t-online.hu

Bálint Cukrászda, Étterem
2941 Ács, Posta köz 6.; Tel.: 34/385-384
Nyitva: H: szünnap ; K-V 10-19 óráig
Részletek/Detailes/Details/Podrobný popis: 17. oldal / page 17. / 17 seite / na 17. stráne

d Ács c

Az ácsteszéri Táncsics Emlékáz
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Tóth Vendéglő
2941 Ács, Fő út 34.; Tel.:34/386-312

A település központjában egész évben várjuk kedves vendégeinket, házias magyaros ételekkel és tájjellegű 
borainkkal. 130 főig rendezvényeket vállalunk.

Our guests are welcome all the year round in the centre of the settlement with specific Hungarian dishes and 
wines typical for the region. The organization of programs up to 130 persons is possible.

In der Ortsmitte erwarten wir unsere Gäste das ganze Jahr hindurch mit echt ungarischen Gerichten und 
landschaftsartigen Weinen. Veranstaltungen für max. 130 Personen möglich.

V centre osídlenia po celý rok čakáme našich milých hostí, s mad’arskou národnou kuchyňou a vínami 
regionálneho charakteru. Do výšky 130 osôb usporadúvame podujatia.

3/6

d Ácsteszér c

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

d Ászár c

Jászai Mari Emlékház
2881 Ászár, Jászai Mari utca 17.
Nyitva: A felújított emlékház és kiállítás 2006. április 13-tól fogadja – a községi 
könyvtárban / Kossuth L. 16. Tel.: 34/552-196/ történő – bejelentkezés alapján a 
látogatókat.
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Badacsony a legszebb magyar hegyek egyike. Karakteres, csonka kúp  alakja szimbolikus 
jelentősé-gével egyúttal a Balatont is jelöli, együtt gondolunk rájuk. A tó lágy vize, a hegy 
lankái, a zamatos bor, a csodálatos kilátás, a tiszta levegő rabul ejti az itt élők és az ide 

érkezők szívét. A 438 méter magas Badacsony-hegy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. A hegy 
lejtőin a Badacsonyi borvidék remek borait adó szőlő terem, oldalán pedig különleges földtani képződ-
mények, bazaltorgonák láthatók. A Szent Imre-templom Közép-Európa egyetlen kéttornyú bazalttemplo-
ma. A tomaji temetőben nyugszik a Balaton festője, Egry József. Szobra a hajókikötő melleti park dísze, 
a festő, egykori otthona pedig ma múzeum, épp úgy, mint a barokk Szegedy Róza-ház, Kisfaludy Sándor 
és felesége egykori otthona – eredeti berendezéssel, használati tárgyakkal, szüreti eszközökkel.
A Kisfaludy-ház eredetileg a költő kis présháza volt, ma étterem. A településen több strandon is 
élvezhetik a nyaralók a Balatont.
A települést felkereső vendégek június elején a borvidék zászlós borának, a Kéknyelű virágzásának 
ünnepén vehetnek részt, július elején a Szegedy Róza Napok rendezvényei invitálják a vendégeket. 
Július-augusztus fordulóján a Badacsonyi Borheteken, szeptember második hétvégéjén a Badacsonyi 
szüreten nem csak a híres szürkebarátot kóstolhatják meg az ide látogató vendégek, hanem sok más színes 
program is vár rájuk.

Der Badacsony ist einer der schönsten Berge Ungarns. Mit seinem Charakter und 
seiner Erscheinung ist er gleichzeitig ein Symbol und Synonym für den Balaton. Das 
weiche Wasser des Sees, die sanften Hügel, der aromatische Wein, die herrliche 

Aussicht und die reine Luft zieht alle in ihren Bann. Der 438 m hohe Berg ist ein Teil des Na-
tionalparkes Balatonoberland. An den Hängen des Berges gedeihen die hervorragenden Weine  
gebenden Weintaruben und sind interessante geologische Bildungen, die Basaltorgeln zu sehen. 
Die katholische Kirche ist die einzige Basaltkirche in Mitteleuropa. Der Maler József Egry wird als 
Maler des Balaton genannt. Er lebte in Badacsony, sein Wohnhaus ist heute ein Gedenkmuseum. 
Das im Barockstil gebaute Szegedy Róza Haus ist heute ein literalisches Gedenkmuseum mit 
Einrichtungsgegenständen der damaligen Zeit. Das Haus ihres Ehemannes, des grossen Dichters 
Sándor Kisfaludy steht in der Nähe des Museums und ist heutzutage ein Restaurant. Die Stadt 
erwartet die Besucher mit mehreren gut gepflegten Stränden. Ab Juni bis Mitte September finden 
hier vielfältige Programme statt, die berühmtesten sind die Badacsonyer Weinwochen am Ende Juli 
und das Weinlesefest Mitte September.

Badacsony is one of the most beautiful hills in Hungary. Its characteristic frustum of 
cone form marks Lake Balaton, too. The Lake, the gentle slopes of the hill, the full-
bodied wine, the wonderful panorama and the fresh air charm the heart of visitors. 

A 438 metres high Badacsony-hill is the part of the Highland of Balaton National Park. At the 
slopes of the hill bear the best grapes of the wine-growing area, and on the hillside you can find a 
special geological formation: basaltorgans. There are a lot of beaches on the shore. 
There are a lot of programmes here, such as: celebrating the flowering of Kéknyelű (this is a famous 
Hungarian kind of wine) at the beginning of June, Szegedy Róza Napok at the beginning of July, 
the Badacsony Wine-weeks at the end of July and at the beginning of August, the grape harvest 
festival at the secon weekend of September.

Badacsony je jeden z najkrajších maďarských vrchov. Jeho charakteristický, nalomený 
kužeľovitý tvar so svojim symbolickým významom zároveň označuje aj Balaton, spolu 
myslíme na nich. Jemná voda jazera, mierne svahy vrchu, aromatické víno, nádherná 

panoráma a čistý vzduch okúzli srdce tunajších a sem prichádzajúcich ľudí. 438m vysoký vrch 
Badacsony je časťou Národného Parku Balatonskej vrchoviny. V úbočí rastie hrozno, z ktorého 
sa pripravuje vynikajúce víno Badacsonyského vinárskeho regionu, a na boku sú viditeľné zvláštne 
geologické útvary, tzv. bazaltové organy. Szent Imre kostol je v strednej Europe jediný dvojvežový 
kostol z bazaltu. V cintoríne v obci Tomaj odpočíva maliar Balatonu, Egry József. Jeho socha 
zdobí park vedľa prístavu, a jeho bývalý domov je dnes múzeum, tak isto, ako aj dom Szegedy 
Rózy, alebo bývalý domov ženy Sándora Kisfaludyho – s originálnym zariadením, spotrebnými 
predmetami, oberačkovými prostriedkami. Dom Kisfaludyho bol pôvodne vinová prešovňa básnika, 
dnes je tu jedáleň. V osade sú viac pláží, kde rekreanti môžu požívať Balaton.
Hostia, ktorí osadu navštívia začiatkom júna, môžu byť prítomní na slávnosti kvetnutia hrozna 
Kéknyelű, z ktorého sa pripravuje vlajkové víno regiónu, a začiatkom júla dní Szegedi Róza Napok 
vábia svojich hostí. Koncom júla, začiatkom augusta sú v Badacsonyi Týždne oslavy vína, a v sep-
tembri, koncom druhého týždňa na Badacsonyskej oberače nie len známe víno Szürkebarát môžete 
ochutnávať, ale čakajú Vás aj iné pestré programy.
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LÁTNIVALÓK / SIGHTSEEINGS / SEHENSWÜRDIGKEITEN 
/ POZORUHODNOSTI

Balaton-felvidéki Nemzeti Park részei Badacsonyban
Badacsonyi Tájvédelmi Körzet; Geo-botanikai tanösvény
Szabadon látogatható, vagy szakvezető igényelhető a Nemzeti Park Igazgatóságánál.
Tel.: 30/664-0404

Egry József Múzeum
A festő műteremlakása, berendezett galériája - életmű kiállítás Badacsonyban, közel a parthoz, 
a festőről elnevezett Egry József sétányon, 1973-ban, a festő születésének kilencvenedik 
évfordulóján megnyílt a hajdani műteremlakásban és a hozzáépített galériás, kétszintes kiállító-
teremben az Egry József Emlékmúzeum.
8261 Badacsony, Egry sétány 12.
Tel.: 87/431-044
Nyitva: 05.01-10.31. között: K-V.: 10.00-18.00 óráig

Folly Arborétum
Előzetes bejelentkezés esetén az arborétum más időpontban is megtekinthető. Szakmai ide-
genvezetés kérhető.
8258 Badacsonytomaj, Fő út.
Tel.: 06-20/9275-001
Nyitva: 04.01-10.31. között: K-V.: 9.00-18.00 óráig

Szegedy Róza Ház
Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza nyári otthona.
8261 Badacsony, Szegedy Róza u. 80.
Tel.: 87/701-906
Nyitva: 05.01-09.30. között: K-V.: 10.00-18.00 óráig

Szent Imre Római Katolikus Templom
A badacsonytomaji kéttornyú Római Katolikus Szent Imre plébániatemplom 1931-32-ben 
épült Fábián Gáspár tervei alapján. Közép-Európa egyetlen bazaltból épült temploma.
8258 Badacsonytomaj, Hősök tere 2.
Tel: 87/471-250
Nyitva: 05.01-09.30.: V.: 11.00-13.00, 16.00-18.00

Tájház - Falumúzeum 
Badacsonytomaj központjában található a Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény
8258 Badacsonytomaj, Fő út.
Tel: 87/431-046
Nyitva: V. 1 - IX. 30. között: K-V: 10.00-18.00 óráig

Udvardi Képtár
8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 9.
Tel: 87/471-259
Nyitva: V. 1 - IX. 30. között: V: 11.00-13.00, és 16.00-18.00 óráig
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Laposa Pincészet - BAZALTBOR
8261 Badacsony, Bogyay L. u. 20 ; Római út 199.; Tel.: 20/928-8882 Fax: 87/431-425
Web: www.bazaltbor.hu * e-mail: bazaltbor@bazaltbor.hu

A Laposa Pincészet a Badacsony-hegy déli oldalának közepén található a széles bazaltkőből épült út mellett. 
A szőlők közé épített pincével és borkóstoló helyiséggel a Pannon tájra jellemző szőlőhegyi hangulatot 
akartuk továbbörökíteni. A jellegzetes testes, tüzes, “bazaltborokat” fahordókban érleljük. Boraink nagy 
részét palackozzuk. A Badacsony-hegyi pincénkben káprázatos táji környezetben a borok mellett hidegtálat, 
sajttálat kínálunk vendégeinknek és kívánságukra külön borkóstolót tartunk. 

d Badacsony c

The Laposa wine-cellars are located in the middle of the southern side of Badacsony-hill near the wide 
road built of whinstone. With the cellar and wine-tasting premises built among the vines we intended to 
remember the atmosphere of vineyards typical of the Pannonian landscape. The typically full-bodied, fiery 
“basaltic wines” are ripened in wood barrels. The large part of our wines will be bottled. In our cellar on 
Badacsony-hill in a dazzling landscape cold cuts and cheese cuts are offered for our guests in addition to 
wines, and special wine-tasting can be held on request.

Die Laposa Weinkellerei befindet sich in der Mitte der südlichen Seite des Badacsony-Berges neben dem 
weiten aus Basaltstein erbauten Weg. Mit dem zwischen den Weinreben erbauten Keller und dem Weinp-
roberaum wollten wir an die für die Pannonienlandschaft typische Atmosphäre der Weinberge erinnern. Die 
typischen körperreichen feurigen „Basaltweine“ werden in Holzfässern gereift. Der große Teil unserer Weine 
wird in Flaschen abgezogen. In unserem Keller auf dem Badacsony-Berg in einer wunderschönen Landschaft 
bieten wir unseren Gästen neben den Weinen auch Kalttopfgerichte, Käsetopfgerichte an und nach Wunsch 
halten wir auch eine besondere Weinverkostung ab.

Viecha Laposa sa nachádza v strede južnej strany vrchu Badacsony pri ceste postavenej z bazaltu. Pos-
tavením vínnej pivnice a miestnosti pre ochutnávku vína v prostredí viníc sme chceli zachovat’ atmosféru 
vínneho vrchu, charakteristickú pre Pannonskú oblast’. Charakteristické korpulentné, ohnivé, „bazaltové“ 
víno nechávame zriet’ v drevených sudoch. Vel’kú čast’ našich vín  plníme do fliaš sami. V našej vieche na 
Badacsonyskom vrchu, v očarujúcom prostredí, popri vínach ponúkame našim host’om studené misy, syrové 
misy a podl’a priania zvlášt’ usporiadame ochutnávku vína.

50

Badacsony
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d Badacsonytomaj c

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

A Balatontól 1,5 km-re, szőlőskertek gyűrűjében, balatoni panorámával, csendes környezetbe, egész évben 
várjuk kedves vendégeinket saját termelésű, kitűnő borainkkal, otthonosan berendezett, fűthető vendég-
házunkba. Kényelmes pihenési lehetőség családok, baráti társaságok számára. Előzetes bejelentkezéssel 
csoportok részére borkóstolást is szervezünk.

We wait our nice guests all year in our comfortable, heated guest house, in silent environment, 1,5 kilomet-
res far away from Lake Balaton. The house lies among grape-gardens, has a great panorama on Lake Balaton. 
We have great wine made at place. It is a comfortable rest opportunity for families and friends. We organize 
wine-tasting for groups, please check in in advance!

Unser behaglich eingerichtetes, heizbares Gasthaus befindet sich in stiller, ruhiger Umgebung 1,5 km vom 
Balaton entfernt, umgeben von Weingärten. Panoramablick auf den Balaton. Im ganzen Jahr geöffnet. Wir 
erwarten unsere liebe Gäste mit Weinen eigener Fechsung. Möglichkeit zur gemütlichen Erholung für Familien 
und Freundesgesellschaften. Nach vorheriger Absprache organisieren wir auch Weinprobe für Gruppen.

1,5 km od Balatonu, v kruhu vinohradov, s panorámou na Balaton, v tichom prostredí čakáme našich 
milých hostí s vlastne vyrobenými výbornými vínami, v našom, domácky zariadenom hostinskom dome, s 
možnosťou kúrenia.   

Csizmarik Apartman
8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 45.; Tel.: 87/471-104 ; 30/450-5759
e-mail: tataytundey@freemail.hu

Csendes környezetben az erdőszélén a strandtól 1200 m-re, zárt udvarral, parkolási lehetőséggel, önálló 
apartman. Nappali TV-vel, felszerelt konyha, tusolós fürdőszoba. 2 szoba 4+2 pótágy. Üdülési csekk 
elfogadó hely.

The independent apartment can be found in a quiet environment at the fringe of a forest 1200 m away 
from the lido, with a closed yard and parking lot. Living-room with TV, equipped kitchen, bathroom with 
shower, 2 rooms with 4 beds and 2 extra beds. Holiday cheques are accepted.

Selbständiges Appartement in einer stillen Umgebung am Waldrande 1200 m vom Freibad entfernt, mit 
geschlossenem Hof und Parkmöglichkeit. Wohnzimmer mit TV, ausgerüstete Küche, Badezimmer mit Dus-
che, 2 Zimmer mit 2 Betten + 2 Ersatzbetten. Erholungsschecks sind akzeptiert.

V tichom prostredí, na kraji lesa, 1200 m od kúpaliska, s uzavretým dvorom, možnost’ou parkovania, 
samostatný apartmán. Obývačka s TV, zariadená kuchyňa, kúpel’ňa so sprchovacou kabínou. 2 izby 4+2 
prístelky. Miesto prijatia rekreačných šekov.

4/8+2 1,5 km

2/4+2 400m
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d Badacsonytördemic c

Andreas Wellness Panzió
8263 Badacsonytördemic, Debreczenyi u. 4.; 
Tel.: 87/433-108; 20/991-2029
Nyitva: egész évben; web: www.badacsony-szallas.hu; e-mail: andreaspanzio@t-online.hu

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ ÉS WELLNESS PANZIÓ BADACSONYTÖRDEMICEN.
Új szolgáltatásokkal bővül az Andreas Panzió. A szép szobák és kitűnő konyha mellett most thai masszázs, 
Reiki mester, Pszy sebész, aura elemzés, infra, és finn szauna, yacuzzi, szolárium szolgáltatásokkal is várjuk 
vendégeinket. Alacsony bevezető árak.  Kellemes környezetben biztos relaxáció. Foglalásokat korlátozott 
számban tudunk fogadni.

NATURAL HEALING AND WELLNESS GUEST-HOUSE IN BADACSONYTÖRDEMIC.
The Andreas guest-house is expanded with new services. In addition to nice rooms and excellent kitchen 
our guests are waited for with Thai massage, Reiki master, Pszy surgeon, aura analysis, infra and Finnish 
sauna, Jacuzzi and solarium. Low introductory prices. Guaranteed relaxation in a pleasant environment. 
Reservations are accepted for a limited number.

NATURHEILKUNDE UND WELLNESS GASTHAUS IN BADACSÖNYTÖRDEMIC.
Der Andreas Gasthaus ist mit neuen Dienstleistungen erweitert worden. Neben den schönen Zimmern und der 
ausgezeichneten Küche erwarten wir unsere Gäste jetzt schon mit Thai Massage, Reiki Meister, Pszy Chirurg, 
Aura Analyse, Infra- und Finnsauna, Yacuzzi, Solarium. Niedrige Einführungspreise. In einer angenehmen 
Umgebung wird die Relaxation garantiert. Reservierungen können wir in beschränkter Anzahl akzeptieren.

PENZIÓN PRÍRODNÉHO LIEČITEL’STVA A WELLNESS V BADACSONYTÖRDEMICE.
Penzión Andreas rozširuje svoje služby. Popri pekných izbách a výbornej kuchyni tentoraz službami thajskej 
masáže, majstra Reiki, Psí chirurga, analýzy aury, infra- a fínskou saunou, jacuzzi a soláriom čakáme našich 
hostí. Nízke úvodné ceny. Istá relaxácia v príjemnom prostredí. Rezervácie vieme prijat’ v obmedzenom 
množstve.

Éva Apartman
8258 Badacsonytomaj, Úttörő u. 10.; Tel.: 87/471-884, 20/446-6403
e-mail: vastagcsalad@freemail.hu

Kutyaszán OB Bakonybélben
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d Bajna c

Vadász Étterem
2525 Bajna, Hősök tere 14.; Tel.: 33/447-355
Nyitva: K-V.: 12.00-22.00; e-mail: radoszta@freemail.hu

Éttermünk a falu központjában helyezkedik el, Sándor Metternich kastély szomszédságában. Egyedi étla-
punkkal várjuk kedves vendégeinket, vállaljuk rendezvények lebonyolítását 100 főig.

Our restaurant is the the center of the village, next to the Sándor Metternich castle. With our unique menu 
we’re waiting our beloved guests, we take parties up to 100 ppl.

Unseres Restaurant ist in Zentrum des Dorfs, in der nähe des Sándor Metternich Schloss. Mit unserem einze-
les Menu wir warten unsere Gäste; wir unterziehen uns die Abwicklung den Veranstaltungen bis 100.

Reštaurácia je v centre obce, v susedstve kaštiel’a Šándora Metternicha. Individuálnym jedálnym lístkom 
čakáme svojich hostí, prijímame organizovanie podujatí do 100 miest

d Bakonybél c

Békaváros Házikó
8427 Bakonybél, Rákóczi tér 9.; Tel.: 88/461-459; 30/418-3442

Samu Pincészet és Vendégház
8263 Badacsonytördemic, Újhegy 2.; Tel.: 87/710-867
Nyitva: telefonos egyeztetés szerint egész évben * web: www.badacsony.hu/samupinceszet

Panorámával a Balatonra és a Tapolcai medencére saját kitűnő borainkkal várjuk kedves vendégeinket köz-
ponti fűtéses vendégházunkba.

We wait our nice guests in our guest house. We offer you: great panorama on Lake Balaton and the Tapol-
ca-Valley, qualified wine made at place, central-heating.

Wir erwarten unsere Gäste mit ausgezeichneten Weinen eigener Fechsung in unserem Gasthof mit Zentral-
heizung. Panoramablick auf den Balaton und auf das Tapolcaer Tal. 

S panorámou na Balaton a na panvu Tapolca, s vlastnými výbornými vínami čakáme našich milých hostí v 
našom hostinskom dome s ústredným kúrením. 

3/6+2
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d Bakonyszombathely c

Fűzfa Csárda
2884 Bakonyszombathely, Árpád u. 28., Tel.: 34/359-193; 20/824-4875
Nyitva: H-P.: 10-22 , Szo-V.: 9-22

Szekrényes-Ház
8427 Bakonybél, Pápai u. 33.; Tel.: 88/461-177; 30/639-5684
Nyitva: egész évben

d Bakonynána c

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

Prém Vendégház

8422 Bakonynána, Kossuth u. 76., Tel.: 88/488-091; 30/366-0610
Nyitva: egész évben * web: www.premvendeghaz.fw.hu * e-mail: premneeva@freemail.hu

5/10

3/6

Hattyúbál 2006, Balatonalmádi
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Balatonalmádi, a Balaton 
északi partjának közkedvelt 
fürdőhelye, a keleti medence 

egyik festői szépségű részén fekszik. 
Egyedülálló, amfiteátrumszerű fekvése 
különleges, mediterrán klímát biztosít a 
városnak. A város számtalan strandolási 
és sportolási lehetőséggel, az Almádi 
Nyári Fesztivál változatos programjaival, 
a kempingektől a négy csillagos szállodáig 
színvonalas szálláshelyekkel, és ingyenes 
parkolással várja vendégeit.

Balatonalmádi is a popular 
spa at the northern water-
side of Lake Balaton, lo-

cated at a picturesque site of the eastern 
basin. Its unique amphitheatre-like loca-
tion provides a specific Mediterranean 
climate to the town. Guests are waited 
for in the town with numerous bathing 
and sporting facilities, varied programs of 
the Almádi Summer Festival, high quality 
accommodation ranging from camping 
to four-star-hotels and free of charge 
parking lots.

Balatonalmádi ist ein pop-
ulärer Badeort am nördlichen 
Ufer des Balatons, er liegt 

auf einer malerischen Teil des Ost-
beckens. Seine einzigartige amphithea-
termäßige Lage gewährt ein spezielles 
mediterranes Klima für die Stadt. In der 
Stadt werden die Gäste mit zahlreichen 

Freibad- 
und Sport-
möglichkeiten, 
den abwechslungs-
vollen Programmen des Almádi Sommer-
festivals, mit niveauvoller Unterkunft von 
den Campings bis zum Viersternehotel 
sowie mit gebührenfreien Parkplätzen 
erwartet.

Všeobecne obl’úbené 
kúpel’né mesto na sev-
ernom brehu Balatonu, 

Balatonalmádi, leží v malebnej časti 
východnej kotliny. Jeho osobitná, amfit-
eátrová poloha zaist’uje mestu zvláštne, 
stredozemské podnebie. Mesto čaká 
svojich hostí nespočetnými kúpel’nými 
a športovými možnost’ami, pestrým 
programom Letného Festivalu v Almádi, 
od kempov po štvorhviezdičkový hotel s 
ubytovaním na vysokej úrovni a bezplat-
ným parkovaním.
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Református erődített templom
Balatonalmádi, Veszprémi u. 107. 

Szent Ignác rk. templom
Balatonalmádi, Templom tér

Szent Imre rk. templom,
Szent Jobb-fragmentum,
Róth Miksa aranymozaik
Balatonalmádi, dr. Óvári F. u. 47.

Református templom
Balatonalmádi, Baross G. u. 24.

Örökmécses, Sóhajok hídja
Balatonalmádi, Öregpark

Magyar Borok Otthona és Bormú-
zeum
Balatonalmádi, Thököly I. u .3.

Vörös Homokkő Tanösvény
Balatonalmádi, Szent István Park 
(indító tábla)

Óvári kilátó, 

Csere-hegyi kilátó

ALMÁDI NYÁRI FESZTIVÁL

május 26-28. Horgászpünkösd és 
gyereknap

június 2. Malomvölgyi juniális 
június 9. Lovaskavalkád és kovácstalálkozó 
 
június 15-17. Nyárköszöntő hétvége

június 22-24. Péter Pál napi vígadalom és 
Szent Iván éji mulatság

július 6-7. VII. Fúvószenekari és Mazsorett 
Találkozó

július 13-aug. 17. péntekenként 
Régi zene koncertek    
  
július 14. Halászléfőző verseny

július 22. Világzenei koncert

július 26-29. Almádi Napok – Utca-
fesztivál

augusztus 4. Balatoni lakodalmas

augusztus 4. Ákos lemezbemutató koncert

augusztus 10-20. Almádi Borfesztivál

szeptember 8. Szüreti Mulatság

ÉRDEKLŐDNI:

Tourinform iroda
8220 Balatonalmádi, Városháza tér 4.
Tel.: 88/594-081
balatonalmadi@tourinform.hu
www.balatonalmadi.hu

LÁTNIVALÓK
SIGHTSEEINGS

SEHENSWÜRDIGKEITEN

POZORUHODNOSTI

PROGRAMOK
PROGRAMS

PROGRAMME

PROGRAM
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d Balatonalmádi c

Barbara Panzió
8220 Balatonalmádi, Móra F. u. 10., Tel.: 88/438-503, 70/381-6909 Fax: 88/438-503
e-mail: bora1953@freemail.hu

A városközpontban, közel a parthoz, éttermekhez, de csendes helyen fürdőszobás, Tv-vel és hűtővel fel-
szerelt szobákkal várjuk egész évben vendégeinket. Németül beszélünk!

In the town centre, within easy reach of the shore, restaurants, but in a tranquil place, we look forward to receive guests 
throughout the year, in rooms complete with bathrooms, and equipped with TV-sets and refrigerators. German is spoken.

V centre mesta v tichom prostredí, kde je blízko breh a rôzne reštaurácie, s kúpel’ňou, televízorom a chlad-
ničkou vybavenými izbami čakáme v celom roku našich hostí. Rozprávame aj po nemecky!

Die Pension liegt im Stadtzentrum, in der Nähe des Ufers, aber in einer ruhigen Umgebung. Ganz in der Nähe sind mehrere 
Restaurants. Die Zimmer sind mit eigenen Badezimmern,  Fernsehen und Kühlschränken ausgestattet. Wir warten auf unsere 
Gäste im ganzen Jahr. Wir sprechen Deutsch 

9/25 450 m500 m

Éva Vendégfogadó
8223 Balatonalmádi-Káptalanfüred, Fülemüle u. 1-3., Tel/Fax: 88/438-542; 20/981-3529
Nyitva: egész évben; web: www.evapansio.hu; e-mail: evapansio@hotmail.com

Élvezze szolgáltatásainkat, pihenjen aktívan, lazítsa el testét lelkét.Amikor elhatároztuk, hogy az Ön kedvében 
járunk, saját vágyainkból indultunk ki. Erdei környezet, házias ételek, szomjoltó italok, valamint feledhetetlen 
hangulat, mindez elérhető áron.Manapság ritkán találni ilyen helyet.Ezért hoztuk létre az ÉVA Vendégfo-
gadót, borozót, kertvendéglőt ,ahol mindent megtalálhat amire Ön is vágyhat. TALÁLKOZZUNK!!

You should enjoy our services, relax actively, unwind your body and soul. When we decided to try to 
please you we set out from our own desires. Forest environment, home made dishes, drinks against thirst as 
well as unforgettable atmosphere, and all of these at affordable prices. Nowadays you can rarely find a place 
like this. For this purpose we have established the ÉVA inn, wine-shop, inn with garden, where anything 
can be found you may desire for. WE SHOULD MEET!!
Sie sollen unsere Dienstleistungen genießen, sich aktiv erholen, Ihren Körper und Geist entspannen. Als wir 
uns entschieden Ihnen zu gefallen zu suchen, gingen wir aus den eigenen Wünschen aus. Waldumgebung, 
eigen zubereitete Speisen, geschmacksvolle Getränke sowie unvergessliche Stimmung und all dies zu bezahl-
baren Preisen. Heutzutage kann man so einen Platz selten finden. Deshalb haben wir den ÉVA Gasthof, 
das Weinlokal und die Gartengaststätte zustande gebracht, wo alles zu finden ist was Sie nur wünschen 
mögen. WIR SOLLEN UNS TREFFEN!!
Využite naše služby, oddychujte aktívne, uvol’nite telo i dušu. Ked’ sme sa rozhodli vyhoviet’ Vašej vôli, 
inšpirovali sme sa našimi vlastnými túžbami. Lesné prostredie, domácke jedlá, nápoje uhasínajúce smäd, 
ako aj nezabudnutel’ná atmosféra, k tomu za prijatel’nú cenu. V súčasnosti sa zriedka podarí nájst’ takéto 
miesto. Preto sme vytvorili Hostinec, vináreň a záhradnú reštauráciu ÉVA, kde môžete nájst’ to, po čom  
túžite. STRETNIME SA!

230 m
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Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 39., Tel.: 88/438-888 Fax: 88/438-185
web: www.dlsb.hu; e-mail: orsolyajuh@freemail.hu

d Balatonederics c

Idrányi Puszta Lovasiskola
8312 Balatonederics, régi vasúti töltés; Tel/Fax: 83/346-201, 30/231-4987
e-mail: idranyi@freemail.hu

Pedagógus Üdülő KHT.
8220 Balatonalmádi, Dózsa u. 13., Tel.: 88/438-518; 20/573-3555 Fax: 88/430-640
e-mail: pedagogusudulokht@invitel.hu

Balatonalmádiban 10 percre a várostól és a strandtól található a klasszikus üdülőnk,mely május 1-től szeptember végéig várja 
üdülni vágyó kedves vendégeinket. 7 éjszaka 34.000.- forintért.

Our classical holiday home can be found in Balatonalmádi 10 minutes away from the town and the open-air bath, waiting 
for guests wishing to have some holiday from May 1st to end of September. 7 nights for HUF 34,000.-

Naše klasické rekreačné stredisko sa nachádza v Balatonalmádi, na 10 minút od mesta a pláže, ktoré od 1. mája do konca 
septembra čaká svojich milých hostí, túžiacich po rekreácii. 7 nocí za 34.000 Forintov.

In Balatonalmádi befindet sich 10 Minuten von der Stadt entfernt unser klassisches Erholungsheim, das diejenigen, die sich 
erholen möchten, ab 1. Mai bis zum Ende September erwartet. 
7 Nächte für HUF 34.000,-.

70 200 m 200 m

Prima Panzió
8220 Balatonalmádi, Móra F. u. 14/a., 
Tel.: 88/439-005, 70/380-0812 Fax: 88/439-005
Nyitva: májustól szeptember végéig
web: www.prima-almadi.hu; e-mail: rendesferenc@vnet.hu

4 km
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Soós Villa
8312 Balatonederics, Új hegy; Tel.: 30/560-7131
Nyitva: 04.01-06.15 és 09.15-10.30
Web: www.hausbalaton.fw.hu; e-mail: soosvilla@t-online.hu

Balatonedericsen a falu és a csodabogyós csepkőbarlang közelében, a strandtól 1 km-re, zárt, parkosított udvarral, ját-
szótérrel, fűtött medencével, a Balaton panorámájával, csendes, nyugodt környezetben várjuk kedves vendégeinket.

Our guests are welcome in Balatonederics in the vicinity of the village and the stalactite cave with magic berries, 
located 1 km away from the open-air bath, with a closed landscaped yard, playground, heated bathing pool, with 
a panorama to the Lake Balaton, in a quiet and restful environment. 

V Balatonedericsi v blízkosti dediny a jaskyne so zázračnými bobul’ami, 1 km od pláže, s uzavretým, parkovým 
dvorom, ihriskom, vykurovaným bazénom, s panorámou Balatonu, v tichom, pokojnom prostredí čakáme našich 
milých hostí.

In Balatonederics erwarten wir unsere Gäste in der Nähe der Mäusedorn-Tropfsteinhöhle, 1 km von dem Strandbad 
entfernt, mit einem Hof mit vielen Bäumen, mit einem Spielplatz, einem geheizten Becken, mit dem Panorama auf 
den Balaton in einer stillen, ruhigen Umgebung.

Szabó Csabáék Vendégháza
8312 Balatonederics, Bakosdomb u. 4., Tel.: 87/466-110, 30/981-8590
Nyitva: egész évben; darvasszilvia@freemail.hu

A Balatonra és a környékbeli tanúhegyekre néző panorámával, balatonfelvidéki vendégszeretettel, túrázási 
lehetőségekkel, kényelmes vendégházunkba, a Csodabogyós barlang közelében várjuk vendégeinket, csa-
ládokat, gyerekekkel, akár házi kedvencekkel.

Wir warten mit schönem Rundblick vom Balaton und den Bergen in der Umgebung, Gastfreundschaft vom 
Balatonhochland, Wanderungsmöglichkeiten auf unsere Gäste, Familien mit Kindern sogar Lieblingshaustie-
ren in unserem bequemen Gasthaus, in der Nähe der „Csodabogyós”(Wunderbeeren)höhle.

S panorámou na Balaton a v okolí nachádzajúce hory, s možnost’ami na túry, v blízkosti jaskyni Csodabo-
gyós, s domáckou pohostinnost’ou čakáme na našu pohodlnú chatu našich milých hostí, rodiny s det’mi, ale 
aj s domácimi miláčikmi.  

We wait our nice guests, families with children, even with pets in our comfortable guest house next to the 
cave „Csodabogyós Barlang”. We have great panorama on the Balaton and the nearlying witness mountains, 
hospitality of the Highlandsof Lake Balaton.

3/7 1500

6/15+2 1000 m
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Balatonfüred a Balaton északi partján fekvő, lankás dombok által körülölelt patinás 
kisváros, a Balaton legrégebbi gyógy- és üdülőhelye, a szőlő és bor nemzetközi 
városa. A reformkorban indult fejlődésnek, köszönhetően kitűnő klímájának, üdítő-

gyógyító savanyúvíz forrásainak. Tízezrek keresik fel évente: fürdőzők, vízisportok szerelmesei, 
gyógyulni vágyók, a zamatos borok és ínyenc falatok kedvelői. 
A város korszerű, minden kényelemmel felszerelt szállodákkal, gyógyüdülőkkel, magánvillákkal, 
kempinggel, bevásárlóközpontokkal, homokos strandokkal, sportpályákkal, ínycsiklandozó ételeket 
kínáló csárdákkal, vendéglőkkel, borozókkal, a borúthoz tartozó borospincékkel várja vendégeit.

Balatonfüred is situated on the north part of Lake Balaton, encircled by gently hills. 
It is a patinous town, the oldest medicinal and holiday resort of Lake Balaton, the 
international town of grapes and wine. It started to develop at the reform era, 

thanks to its excellent klimate and its mineral springs. Every year lot of visitors come here: bathers, 
who wants to getting better, who loves delicious food, quality wine and so on. There are hotels, 
medicinal resorts, private apartments, campsites, shopping centres, beaches, sports fields, inns, 
restaurants, taverns, wine bottling plants in Balatonfüred.
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Art - East Galéria
Balatonfüred, Blaha L. u. 9. 
Tel: 87/343-229

Állami Szívkórház
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. 
Tel: 87/584-584

Blaha Lujza Nyaralója
8230 Balatonfüred, Blaha u. 4. 
Tel: 87/581-210, Fax: 87/581-219
www.hotelblaha.hu 

Dőry Villa
8230 Balatonfüred, Jókai u. 28. 
Tel: 87/343-643

Halász és Révész szobor 
8230 Balatonfüred, Hajókikötő 

Helytörténeti Gyűjtemény
8230 Balatonfüred, Arany J. u.12. 
Tel: 87/340-744
Nyitva: H, SZ, P, 10.00 -18.00 óráig 

Jókai Emlékmúzeum
8230 Balatonfüred, Honvéd u. 1.
Tel: 87/343-426
Nyitva: V.01.-IX. 30. között: K-V: 
10.00-18.00 óráig
www.c3.hu/~vmmuzeum/jokai.html

Kossuth Lajos Forrás Kútháza
8230 Balatonfüred, Gyógy tér

Lóczy barlang
8230 Balatonfüred, Öreghegyi u. vége 
Tel: 88/427-855
www.bfnpi.hu

Szt. Mihály templom romja
8230 Balatonfüred, Vázsonyi u. 

Tagore sétány és emlékfapark
8230 Balatonfüred, Balaton - part

2007-es rendezvények a Balatonfüredi 
Turisztikai Egyesület ajánlásával

„Első hajó” fogadása  - április 7.

A Költészet napja – III. Versünnep  - április 
13-14.

Tavaszi Vitorlás Bajnokság – április 21-22.

XVI. Jókai Napok – április 26-28.

Füredi Florália – április 29-30.

Vitorlabontó Ünnepség – május 12.

Évadnyitó vitorlás verseny – május 12-13.

Triatlon Országos Bajnokság – május 26.

Ünnepi Könyvhét – május 31.- június 4.

Szüreti mulatságok – szeptember 15-16.

Félsziget-kerülő vitorlás verseny – szeptem-
ber 15.

Romantikus Reformkor – szeptember 
21-23.

Évzáró vitorlás verseny – október 13-14.

LÁTNIVALÓK
SIGHTSEEINGS

SEHENSWÜRDIGKEITEN

POZORUHODNOSTI

PROGRAMOK
PROGRAMMES

PROGRAMMEN

PROGRAM
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d Balatonfüred c

Anita Apartman
8230 Balatonfüred, Mikes K. 6/a.; Tel.: 87/342-216; 30/398-9076
E-mail: szalay.laci@freemail.hu

Aranykorona Vendéglő
8230 Balatonfüred, Kossuth u. 11., Tel.: 87/580-550; 30/979-5051 Fax: 87/580-551
Nyitva: H-V.: 8.00-23.00
web: www.restaurantguide.hu/korona_bfured; e-mail: domonkos.miklos@unicommail.hu 

Vendéglőnk az Óváros központjában, étteremmel, sörözővel, különtermekkel, kerthelyiséggel, grillkerttel áll 
a vendégek szolgálatára. Vállaljuk családi, baráti összejövetelek, lakodalmak, rendezvények, árubemutatók 
lebonyolítását, csoportok fogadását. Igény szerint borkóstolókat, szüreti programokat, folklórműsort, zenés 
programokat szervezünk. Különlegességekre vágyó ínyenceket ízletes ételspecialitásokkal, minőségi tájjellegű 
borokkal, Gösser csapolt sörrel egész évben várjuk. Házias konyha, mérsékelt árak.
Our restaurant lies in the centre of Óváros. Brasserie, private rooms, garden, grill are available for our visitors. We 
are undertake to organize family or friends meetings, weddings, other programmes, groups are welcomed. Wine 
– tasting, grape harvest programmes, folklore and music programmes on demand. Tasty specialities, quality local 
wine, draught Gösser beer are for gourmets throughout the year. House-proud cuisine, moderate prices.
Unsere Gaststätte steht seinen lieben Gästen im Zentrum der Altstadt mit einem Restaurant, Bierstube, separaten 
Räumen, Gartenanlage und Grillgarten zu Diensten. Wir übernehmen die Abwicklung von Familien- Freundeszusam-
menkünften, Hochzeiten, Veranstaltungen, Warenvorführungen und Empfang von Gruppen. Auf Wunsch organisie-
ren wir Weinproben, Ernteprogramme, Folklorprogramme und Musikprogramme. Wir erwarten Sie mit genussvollen 
Leckerbissen, Qualitätsweinen der Gegend und Gösser Bier das ganze Jahr über. Hausliche Küche, mäßige Preise.

Hostinec stojí v centre starého mesta. V budove nájdete jedáleň, piváreň, okrem týchto oddelenými miestnost’ami, 
záhradnou miestnost’ou a grilovou záhradou slúžime pre Vás. Usporiadame rodinné, priatel’ské stretnutie, svadby, 
akcie, obchodné prezentácie a vítanie skupín. Podl’a Vašich požiadaviek organizujeme ochutnávky vína, oberač-
kové zábavy,  folklorové a iné hudobné programy. Pre labužníkov, ktorí túžia po zvlášnoti, v celom roku ponúkame 
chutné šeciality, rôzné kvalitné krajové vína a čapované pivo Gösser. Domáca kuchyňa, mierné ceny.      

4/8 200 400 m

350
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Balatonfüredi Yacht Klub
8230 Balatonfüred, Zákonyi F. u. 2., Tel.: 87/580-294, 30/9568-698 Fax: 87/482-593
Web: www.byc.hu; e-mail: byc1@chello.hu 
Kikötői szolgáltatások, daruzás, árbocolás, sólya, büfé 24 órás őrzés-védés, vendég kikötőhely, vitorlásbolt, 
vitorláskölcsönzés.
Port services, craning, masting, dry dock, buffet, 24 hours guarding, port for guests, sailing shop, rent-a-
sail service.

Hafendienstleistungen, Kranführung, Mastbedienung, Stapel, Buffet, 24-Stunden Bewachung, Anlegeplatz 
für Gäste, Segelladen, Segelvermietung. 

Prístavné služby, prekládka žeriavom, dvíhanie st’ažňa, lodný výt’ah, bufet, 24 hodinová strážna a ochranná 
služba, host’ovské prístavisko, plachtársky obchod, požičovňa plachetníc.

i

Flamingó Wellness Hotel****
8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 16.; Tel.: 87/581-060 Fax: 87/481-167
Web: www.flamingohotel.hu; e-mail: hotelfla@enternet.hu, flamingo@flamingohotel.hu
Részletek/Detailes/Details/Podrobný popis: 194. oldal / page 194. / 194 seite / na 194. stráne
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Hotel Annabella
8230 Balatonfüred, Deák F. u. 25., Tel.: 87/889-431; Fax: 87/889-435
web: www.danubiushotels.com/annabella; e-mail: sales.balatonfured@danubiusgroup.com 

A Hotel Annabella a Balaton partján található, az épületből páratlan kilátás nyílik a Tihanyi-félszigetre, a tóra, a 
déli partra, valamint a várost körülvevő hegyekre. 388 teraszos, kétágyas (pótágyazható) fürdőszobás szoba áll a 
vendégek rendelkezésére. Az aktív pihenést szolgálja a nyitott és fedett úszómedence, a hotel strandján található 
vízieszköz-kölcsönző. Éttermünk svédasztalos reggelivel és vacsorával, magyaros és nemzetközi ételspecialitásokkal 
várja a vendégeket. Nagy népszerűségnek örvend a szálloda kertjében található Sörkert, ahol sramlizene szórakoz-
tatja a csapolt sörre szomjazókat. Kedvelt találkozóhely a napos teraszú Eszpresszó Café és az éttermi Drink Bár is. 
A szálloda szolgáltatásainak körét a fodrászat, manikűr, pedikűr, szauna, szolárium és masszázs bővíti.

The Hotel Annabella can be found at the waterside of the Lake Balaton and from the building itself one can have 
a unique prospect to the Tihanyi-peninsula, the lake, the southern waterside as well as to the hill surrounding 
the town. The guests can use 388 double bedrooms (with extra bed if required) with terrace, bathroom. The 
active recreation is supported by the open-air and the indoor swimming-pool, and at the lido of the hotel one can 
rent water vehicles, as well. Guests are welcome in our restaurant with cold buffet breakfast and dinner, typical 
Hungarian and international dish specialties. Very popular is the Beer Garden in the garden of the hotel, where 
those thirsty for draught beer are amused by some light music. Popular meeting places are the Espresso Café with 
a sunny terrace and the Drink Bar in the restaurant. The range of the hotel’s services is expanded by a hair-dressing 
salon, manicure, pedicure, sauna, solarium and massage.

Das Hotel Annabella befindet sich am Ufer des Balatons und aus dem Gebäude bietet sich eine einzigartige Aus-
sicht auf die Halbinsel von Tihany, auf den Plattensee, das südliche Ufer sowie die die Stadt umgebenden Berge. 
Den Gästen stehen 388 Doppelzimmer (mit Extrabett falls nötig) mit Bad und Terrasse zur Verfügung. Die aktive 
Rekreation wird durch das freie und das gedeckte Schwimmbad und die auf dem Lido des Hotels befindliche Was-
serfahrzeug-Vermietung unterstützt. Unser Restaurant erwartet die Gäste mit Kaltbüffetfrühstück und Dinner sowie 
mit echt ungarischen und internationalen Speisespezialitäten. Außerordentlich populär ist der im Garten des Hotels 
befindliche Biergarten, wo diejenigen, die sich nach gezapftem Bier sehnen, mit Schrammelmusik amüsiert werden. 
Beliebte Treffpunkte sind auch das Espressocafé mit sonniger Terrasse und die Drinkbar im Restaurant. Der Dienstle-
istungskreis des Hotels wird durch Friseursalon, Manikür, Pedikür, Sauna, Solarium und Massage erweitert.

Hotel Anabella sa nachádza na pobreží Balatonu, z budovy sa ponúka neopakovatel’ný výhl’ad na Tihanyský 
polostrov, na jazero, na jeho južný breh a na kopce obklopujúce mesto. Host’om je k dispozícii 388 dvojlôž-
kových izieb, s možnost’ou prístelky, s terasou a kúpel’ňou. Na aktívny oddych slúži otvorený a krytý plavecký 
bazén, na hotelovej pláži sa nachádza požičovňa vodných športových prostriedkov. Naša reštaurácia čaká svojich 
hostí švédskym stolom na raňajky, večerou, mad’arskými a medzinárodnými špecialitami. Vel’kej obl’ube sa teší 
Pivná Záhrada – Sörkert, ktorá sa nachádza v záhrade hotela, a kde hostí hasiacich si smäd čapovaným pivom 
zabáva hudba v štýle šramli. Obl’úbeným miestom stretávok je Café Eszpresszó s oslnenou terasou a aj  Drink Bar 
reštaurácie. Okruh služieb hotela rozširuje kaderníctvo, manikúra, pedikúra, sauna, solárium a masáž.

388/800

200 m
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Hotel Marina
8230 Balatonfüred, Széchenyi út 26., Tel.: 87/889-536; Fax: 87/889-535
web: www.danubiushotels.com/marina; e-mail: marina.reservation@danubiusgroup.com 

A Hotel Marina a település egyik legszebb helyén, közvetlenül a vízparton egy parkban helyezkedik el. 
A szálloda május elejétől szeptember végéig all inclusive ellátással várja a pihenni vágyókat. Vendégeink 
kényelmét 349 kényelmesen felszerelt szoba, fedett uszoda, szauna, masszázs, fodrászüzlet, kozmetika és 
ajándékbolt szolgálja. A szálloda Lidó szárnya elsősorban a gyermekes családok számára kínál minden igényt 
kielégítő szálláslehetőséget. Tágas, balkonos apartmanjaival 4 fő részére nyújt kényelmes elhelyezést, egy-
ágyas szobái pedig az üzletemberek részére kínálnak szálláslehetőséget. 

Hotel Marina is located at a beautiful place of the settlement directly at waterside in a park. The hotel 
is waiting for those wishing to have a rest from the beginning of May until the end of September with all 
inclusive board. Convenience for our guests is ensured by 349 rooms furnished with every comfort, an 
indoor swimming pool, sauna, massage, hairdressing salon, beauty parlour and souvenir shop. The Lidó 
wing of the hotel provides accommodation satisfying any needs first of all for families with children. The 
spacious apartments with balcony offer comfortable accommodation for 4 persons, and the single bedrooms 
are suitable for businessmen.

Das Hotel Marina steht auf einer der schönsten Stelle der Siedlung, unmittelbar am Ufer in einem Park. 
Das Hotel erwartet die Gäste, die sich zu erholen wünschen, ab Anfang Mai bis zum Ende September 
mit all inclusive Versorgung. Der Komfort für unsere Gäste wird durch 349 bequem ausgerüstete Zimmer, 
gedecktes Schwimmbad, Sauna, Massage, Friseursalon, Kosmetiksalon und Souvenirladen sichergestellt. Der 
Lidó-Wing des Hotels bietet eine jeden Anspruch zufrieden stellende Unterkunftsmöglichkeit vor allem für 
Familien mit Kindern. Die geräumigen Appartements mit Balkon sind zur bequemen Unterbringung von 4 
Personen geeignet, und die Einzelzimmer dienen Unterkunft für Geschäftsleute.

Hotel Marina sa nachádza na jednom z najkrajších miest osídlenia, bezprostredne na brehu, v parku. Hotel 
čaká od začiatku mája do konca septembra so zaopatrením all inclusive hostí túžiacich po oddychu. Pohodlie 
našich hostí má na starost’ 349 pohodlne zariadených izieb, krytá plaváreň, sauna, masáž, kaderníctvo, 
kozmetika a darčekový obchod. Krídlo hotela Lido ponúka možnost’ ubytovania predovšetkým pre rodiny 
s malými det’mi, uspokojujúc všetky možné nároky. Priestornými apartmánmi s balkónmi, ponúka pohodlné 
umiestnenie 4 osôb, jednolôžkové izby ponúkajú možnost’ ubytovania pre obchodníkov.

349/780
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Hotel Park
8230 Balatonfüred, Jókai u. 24., Tel.: 87/342-005, 30/378-6038 Fax: 87/343-203 
Nyitva: egész évben * web: www.hotelpark.hu; e-mail: hotelpark@hotelpark.hu

Legyen a vendégünk Balatonfüreden! Várjuk 24 fürdőszobás, TV-vel, hűtővel ellátott szobánkba, ill. öt lak-
osztályunkba. Százfős éttermünk, kerthelyiségünk, 40 fős konferenciatermünk és 200 személyes dísztermünk 
családi és vállalati rendezvények tökéletes helyszíne. Akciók motorosoknak, családoknak és diákoknak!

Navštívte nás v Balatonfüred! Čakáme Vás 24 ks izbami vybavenými s televízorom, chladničkou, a s 5 apartmanmi. 
Máme pre Vás k dispozicii 100 miestnú jedáleň, 40 miestnú konferenčnú miestnost’ a 200 miestnú slávnostnú sieň, 
ktoré sú perfektrné miestá pre rodinné alebo firemné akcie. Zl’avy pre motoristov, pre rodiny a pre študentov! 

Be our guest in Balatonfüred!  We await our visitors with our five suites and 24 rooms with bathroom, TV, 
minibar. Our 100-seat restaurant, garden, 40-seat conference hall and 20-seat ceremonial hall are perfect 
places for organize family or company programmes. Reductions for motorcyclists, families and students. 
Seien Sie unser Gast in Balatonfüred! Wir erwarten Sie mit 24 Zimmern, die mit Bad, TV und Kühlschrank  ausgerüstet sind. Un-
ser Restaurant für 100 Personen, unsere Gartenanlage, unser Konferenraum für 40 Personen und unser Festraum für 200 Personen 
sind ein ausgezeichneter Schauplatz für Familien- Firmenveranstaltungen. Für Aktion für Motorradfahrer, Familien und Schüler!

Káldy Panzió és Étterem
8230 Balatonfüred, Deák F. u. 5., Tel/Fax: 87/340-760
Nyitva: 06.15-09.15 * web: www.hotels.hu/kaldy; e-mail: varga37@t-online.hu

Kosztolányi Apartmanház
8230 Balatonfüred, Kosztolányi 6-8., Tel.: 87/343-282; Fax: 87/340-889 
E-mail: kosztolanyi@t-online.hu

60/240 500 m

100 m

Hotel Silver Resort Wellness és Konferencia Szálloda
8230 Balatonfüred, Zákonyi F. sétány 4., Tel.: 87/583-011, 30/660-1556 Fax: 87/480-057
Web: www.silverresort.hu; e-mail: marketing.balaton@silverresort.hu
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LILIPUT Városnéző Kisvonat
8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 23., Tel.: 87/341-423; 20/968-3739 
Nyitva: húsvéttól - szüretig * e-mail: liliputkisvonat@freemail.hu
Részletek/Detailes/Details/Podrobný popis: 34. oldal / page 34. / 34 seite / na 34. stráne

Robinson Tours Utazási Iroda
8230 Balatonfüred, Arácsi u. 4.; Tel.: 87/581-581, 87/555-250; Fax: 87/581-582 
Nyitva: H-P.: 9.00-17.30, Szo.: 9.00-13.00; 
Web: www.robinsontours.hu; e-mail: robinson@robinsontours.hu

i

Oszi GO-KART
8230 Balatonfüred, Gemering u. Aszófő, Vasútállomás 
Tel.: 20/923-0457, 20/549-7407 Fax: 87/480-204 
Nyitva: 06.01-09.30.: H-V.: 10.00-20.00; e-mail: oszi76@chello.hu
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BALATONFŰZFŐ ÜD-
VÖZLI ÖNT!
Balatonfűzfő a Balaton 

északkeleti csücskén fekvő, a régészeti leletek 
tanúsága szerint a Római-korig visszanyúló múlttal 
rendelkező város. Írásos formában egy 990-ben 
kelt adománylevélben említik először Mámát, a 
település ősét. A középkorban, majd a XVII. 
században is elpusztult település tárgyi emlékei 
mind-mind bizonyítékai annak, hogy Fűzfő ter-
mészeti adottságai letelepedésre és itt-maradásra 
késztették a helyét kereső embert. A város 
mai arculata a múlt század első évtizedeiben – 
a vasútépítést követően – kezdett kialakulni és 
formálódik még napjainkban is. Fűzfő története 
és fejlődése egybeforrt az idetelepített papír- és 
vegyiparral. Balatonfűzfő 1958 óta önálló közi-
gazgatású település. Az elmúlt több mint négy 
évtized alatt községből nagyközség lett, majd 
2000-ben várossá nyilvánították.

BALATONFŰZFŐ 
WELCOMES YOU!
Balatonfűzfő lies at the north-

eastern corner of Lake Balaton, according to 
fossils it is inhabited from the Roman times. The 
ancestor of the town, Máma is mentioned writ-
ten at the first time in a deed of gift in 990. The 
settlement was laid waste in the Middle Ages 
and in the XVII. century, but the findings are 
evidences, that the local conditions of Fűzfő 
urged the people searching their home to settle 
and stay at place. The present face of the town 
started to form in the first decades of the past 
century- after buliding railway-, and it has been 
changing nowadays as well. 
The story and development of Fűzfő had become 
inseparable from the paper and chemical industry 
settled in. Balatonfűzfő is a settlement with 
independent public administration from the year 
1958. During the past more than 4 decades it 
developed from village to large village, and in 
2000 it became a town. 

BALATONFŰZFŐ 
BEGRÜSST SIE HERZLICH!

Balatonfűzfő ist eine im nordöstlichen Zipfel 
vom Balaton liegende Stadt, die nach der 
Aussage der archäologischen Funde über eine 
bis zur Römerzeit zurückgehende Vergangenheit 
verfügt. ”Máma”, der Vorfahr der Siedlung 
wurde in schriftlicher Form erst im Jahre 
990 in einer Schenkungsurkunde erwähnt. 
Die Andenken der sowohl im Mittelalter als auch 
im 17. Jahrhundert vernichteten Siedlung sind 
alle Beweise dafür, dass die Naturlage von Fűzfő 
die Platz suchenden Leute zur Ansiedlung und 
Bleibe bewegte. Das heutige Gesicht der Stadt 
begann sich in den ersten Jahrzehnten des vori-
gen Jahrhunderts –nach dem Bahnbau- heraus-
bilden und es formt sich noch an diesen Tagen. 
Die Geschichte und Entwicklung von Fűzfő ver-
wuchsen eng mit der hierher gesiedelten Papier- 
und Chemieindustrie. Balatonfűzfő ist seit 1958 
eine Siedlung mit selbständiger Verwaltung. In 
den letzten mehr als vier Jahrzehnten wurde sie 
eine Grossgemeinde aus einer Gemeinde. 2000 
wurde sie für eine Stadt erklärt.

VÍTA VÁS
 BALATONFŰZFŐ!
Balatonfűzfő leží v severnom 

rohu Balaton. Archeologické nálezy dokazujú, 
že mesto bolo obývané už v rímskej dobe. V 
písomnej forme v jednom darovom listu z roku 
990 spomínajú prvý krát Mámu, predka osady. 
Predmetné pamiatky v stredoveku, a potom aj v 
XVII. storočia zničenej osady sú dôkazom tomu, 
že prírodné danosti Fűzfő poskytovali možnosti pre 
miesto hladajúceho človeka. Dnešná tvárnosť mesta 
sa začala vytvárať v prvom desaťročí minulého 
storočia – po vybudovanie železničnej dráhy – a 
formuje sa aj dnes. História a rozvoj Fűzfő je v 
spojitosti sem osadeným papierovým a chemickým 
priemyslom. Balatonfűzfő od roku 1958 má svoju 
samosprávu. Počas minulých viac než 40 rokov sa 
z obci stal veľkým obcom,a potom v roku 2000 
mestom.
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Mámai Templom 
A Máma nevű település feltehetően már a 
honfoglalás idején is létezett. A tatárjárás 
idején, 1242-ben ezt a települést is fel-
dúlták és a temploma is elpusztult, mert a 
mai romtemplom keletkezési idejét a régészek 
a XIII. századra datálják. Egy dokumentum 
szerint 1292-ben már állt Máma Szent 
László tiszteletére emelt temploma, melyet 
minden valószínűség szerint már a tatárjárás 
után építettek fel.
Máma falu pusztulásáról nincsenek írásos 
adatok, de Thay Kálmán: „Dunántúli hadjárat 
1707-ben” című könyve alapján állíthatjuk, 
hogy a XVIII.század elején, Rákóczi sza-
badságharca idején pusztult el. A csatazaj 
elmúltával a falu lakói nem telepedtek vissza, 
bár temploma még állhatott, mert egy 54 
évvel későbbi, 1761 augusztusában kelt 
vörösberényi egyházlátogatási jegyzőkönyv-
ben a következők olvashatók: „A faluval 
szomszédos mámai pusztán van remeteség és 
remete. Távol van az emberektől, bár az esz-
tergomi főegyházmegye engedélyével a Szt. 
László tiszteletére szentelt templom mellett 
létesült.” Tehát ebben az időben még állt a 
templom egy mellé épített remetelakkal.
A templom későbbi pusztulásának körülmé-
nyeiről nincsenek adataink. Az 1928-29-
ből származó fényképen már rom, de még 
a nyugati oromfala is áll. A Jókai utcában 
található romtemplom napjainkban jeles 
ünnepségek helyszíne.
Érdeklődni lehet a Római Katolikus Plébáni-
ahivatalban.
Tel.: 88/586-025

Fövenyfürdő
A 14 000 m2 alapterületű Fövenyfürdő 
az északi part egyik legszebb strandja: 270 
méteres partszakasszal és homokozott vízme-
derrel rendelkezik. 
Parkosított, virágos környezet, 
a gyerekek szempontjából rend-
kívül előnyös, fokozatosan mé-
lyülő víz, családias légkör, 25 jól felszerelt 
kereskedelmi és vendéglátóhely és sok egyéb 
szolgáltatás (hideg-meleg folyóvíz, ingyenes 
ruhamegőrzés, óriási vízi csúszda, sport-
olási lehetőségek) teszi még kellemesebbé 
az üdülést.

Tobruk strand
Balatonfűzfő Tobruk városrész strandját első-
sorban az aktív pihenés kedvelőinek ajánljuk. 
Homokos kispályás focipálya, strandröplab-
da, minigolf, lábtenisz, különféle ugrálós 

játékok, vízibicikli, snuki, sörf, asztalitenisz 
várja a vendégeket. A strand 12.000 m2-
es területének a fele pázsit. 
A 120 méter hosszú partszakasz egyhar-
mada fövenyes homokkal borított, ideális 
homokvárépítő terület a kicsiknek. A sza-
badtéri színpadon főszezonban pénteken 
és szombaton  nappali és esti programok 
szórakoztatják vendégeinket.

Balaton Általános Olimpiai Központ 
- Balaton Uszoda
8184 Balatonfűzfő, Uszoda 1.
Tel.: 88/598-250

Művelődési Központ és Könyvtár
8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u.12.
Tel.: 88/451-056

április 14-15., 10 óra
Veszprém Megyei Gyermek Néptáncta-
lálkozó
Művelődési Központ 

április 28., 15 óra 
VII. Kulturális Szomszédolás – amatőr 
folklór művészeti csoportok találkozója
Művelődési Központ Közösségi Ház

május 29.- június l. 
United Games nemzetközi ifjúsági találkozó

június 21. Cseberei Juniális

július 7-13. Balatoni Kapunyitó kistérségi 
rendezvénysorozat

július 28. Tóparti Strandparti

augusztus 18-20. Fűzfő Napok

szeptember 28-30. Őszköszöntő Vigassá-
gok rendezvénysorozat

december 16., 16 óra Karácsonyi Tárlat

december 19., 17 óra Karácsonyi Koncert
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Susogó Étterem
8175 Balatonfűzfő, József A. út 11., Tel.: 88/450-760; Fax: 88/586-156

d Balatonfűzfő c

web: www.nikeetterem.hu; e-mail: susogo1@freemail.hu

d Balatonszepezd c

Öreghalász Vendéglő és Vidám Harcsa Vendéglő
8252 Balatonszepezd, Badacsonyi út és Központi Strand, Tel.: 87/468-953; 70/566-0403 
Nyitva: H-V.: 10-23

Az Öreghalász Vendéglő Balatonszepezd szívében, közvetlen a 71-es számú főút mellett található. A 
figyelmes kiszolgálás mellett magyaros ételekkel és halételek bő választékával várjuk vendégeinket. Csoportok, 
baráti összejövetelek étkeztetését is vállaljuk. A parkolási lehetőség kiváló, ételeink valóban magyarosak és 
bőségesek.
The Öreghalász Inn is located in the heart of Balatonszepezd immediately near the main road no. 71. In 
addition to careful service, our guests are welcome with typical Hungarian dishes and a rich selection of fish 
dishes. Catering for groups, friendly meetings is also undertaken. Possibilities for parking are very good, our 
dishes are really typical Hungarian and plentiful. 
Die Öreghalász Gaststätte befindet sich im Herzen von Balatonszepezd, unmittelbar neben der Hauptstraße 
Nr. 71. Neben der aufmerksamen Bedienung erwarten wir unsere Gäste mit echt ungarischen Gerichten und 
einer reichen Auswahl von Fischgerichten. Wir übernehmen auch die Speisung für Gruppen und Freundestref-
fen. Die Parkmöglichkeiten sind ausgezeichnet, unsere Speisen sind tatsächlich echt ungarisch und reich.
Hostinec Öreghalász sa nachádza v srdci Balatonszepezdu, bezprostredne vedl’a hlavnej cesty č. 71. Našich 
hostí čakáme nielen pozornou obsluhou, ale aj bohatým výberom mad’arských národných jedál a jedál z rýb. 
Podujímame sa aj na usporiadanie spoločného stravovania skupín, priatel’ských stretávok. Parkovacia možnost’ 
je výborná, naše jedlá sú nefalšované mad’arské národné a bohaté.

42



d Balatonvilágos c

Bognár Ház
8177 Balatonvilágos, Dobó I. u. 115., Tel/Fax: 88/480-645; 20/945-5772
Web: www.balaton-bognar.hu; e-mail: bognar1954@invitel.hu

d Baracska c

Tavaskert Fogadó
2471 Baracska, Templom u. 57., Tel/Fax: 22/454-432; 30/501-7002 
Nyitva: egész évben; web: www.tavaskert.hu; e-mail: tavaskert@rkt.hu

-20%
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Bábolna és környéke természeti adottságai nagymértékben ked-
veztek 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 elkép-
zelése 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 prob-
ably 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, which shows the history 
of the stud farm. In one room we can get acquainted with the 
Arabian horse breeding, which has the traditions of two centuries. 
The settlement has got the rank of a town since 01.07.2003.. 
The development of the tourism, the usage of the curative water 
( 37, and 52 oC), and the thermal bad give new attraction to 
the town. The construction of a cold water beach is among the 
plans of the Town Council. 

Die Naturbeschaffenheiten der Stadt Bábolna und ihrer 
Umgebung waren sehr günstig auf die Ansiedelung der 

Menschen. Die er-
sten schriftlichen 

Überreste von 
B á b o l n a 

stammen aus dem Jahr 1268. Die 
Siedlung wurde aber wahrscheinlich nicht in 
diesem Jahr gegründet. Das Pußtagut war im Besitz der Babunai 
Familie. Im Rahmen des Tierverkehrs des Landes wurden in den 
1400-er Jahren  die meisten Tiere auf der Landstraße durch 
Bábolna auf den ausländischen Märkten getrieben. Die Zeichen 
der in der ersten Hälfte des XVIIIen Jahrhunderts realisierten 
Entwicklung sind auch heute sichtbar: die römisch-katholische 
Kirche, der Schloss und der Casino (1758) wurden zu 
dieser Zeit gebaut. Auf Antrag von József Csekonics wurde 
das Landgut von Bábolna am 11. Februar 1789. dem Gestüt 
von Mezőhegyes zugewisen. Seit 18. Oktober 1806. ist das 
Gestüt von Bábolna ein selbständiges Gestüt. Im Jahr 1960 
übernahm Róbert Burgert die Leitung der Wirtschaft. Das 
Gebäude des Offiziercasinos wurde von der Bábolna AG. 
renoviert. Das Gebäude ist mit einem repräsentativem Restaurant, 
mit Kaffeehaus und mit Sondersälen asugestattet. Das Museum, in 
dem die Geschichte des Gestüts zur Schau gestellt wird, wurde 
auch in diesem Gebäude eingerichtet. In einem Saal können wir 
die Geschichte der Araberpferdezucht mit 200-jähriger Tradition 
kennenlernen. Die Anziehungskraft der seit 1. Juli 2003. als 
Stadt funktionierenden Siedlung kann durch die Entwicklung 
des Fremdenverkehrs, die Nutzbarmachung der Heilwässer von 
37 oC bzw. 52 oC sowie durch den Bau eines Thermalbades 
verstärkt werden. Die Selbstverwaltung plant auch den Bau eines 
Kaltwasserbades.

Prírodné danosti Bábolna a okolia bolo veľmi vyhovujúce usídle-
nie sa človeka. Najstaršie písmo pochádza z roku 1268, ale 
pravdepodobne to nie je rok založenie mesta. Pustatinský statok 
bol vlastníctvom rodiny Babunai. V rokoch 1400 v záhraničnom 
obchode najväčší obrat stáda štátu sa uskutočnilo na Veľkej 
hnacej ceste, cez Bábolna. Rozvoj prvej polovice storočia XVIII 
je viditeľné aj do dnes: vtedy bol postavený Rímsky katolický 
kostol, Kaštiel a Kasino (1758). Na návrh 
Csekonics József dňa 11. februára 1789 statok Bábolny spojili 
so žrebčincom Mezőhegyes, a od  dňa 18. októbra 1806 sa 
stal samostatným stádom koní. V roku 1960 Burgert Róbert 
prevzal vedenie celého Hospodárstva. Bývalú budovu kasina 
firma Bábolna Rt. obnovila, zariadila reprezentatnú reštauráciu, 
kaviareň a oddelenú miestnosť.  Tu dostal miesto aj muzeum, čo 
predstavuje históriu statka žrebčín. V jednej miestnosti sa môžeme 
oboznámiť s historiou dvojstoročnej tradícii arabského 
chovu koní. Dňa 1. júla 2003 Bábolna sa stala mestom, a 
návštevníkov sem vábi svojim rozvíjajúcim cudzím ruchom, 37 
a 52 oC liečivou vodou, a s t a v u j ú c i m 
termálnym kúpeľom. Ď a ľ š i a 
predstava samosprávy je 
aj vybudovanie jedneho 
studenovodného kúpal-
iska.



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 szabad-
ságharc, 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-pa-
rancsnoka.

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

Híres lovak emlékhelye
Megtekinthető az Arborétumban

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

április 01.: I. Bábolnai Sonkafesztivál

április közepe: Borverseny a Bábolnáért Köz-
alapítvány szervezésében

április 29.: Majálist köszöntő mulatság (szórakozta-
tó műsorok, bogrács gulyás, szabadtéri zene, bál)

május 26-27.: Nemzetközi kamionos fesztivál

május vége: Gyermeknap

június közepe: Nemzetközi Veterán Motor-
kerékpár verseny

június 23 – 24.: Szent Iván Éji Mulatságok a 
GYÖK szervezésében

augusztus 18-19-20.: Augusztusi Ünnepi 
Napok a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. 
szervezésében

szeptember 13-16.: Bábolnai Nemzetközi 
Gazdanapok

szeptember 14-15-16.: Kukorica Fesztivál

október 1.: Idősek Világnapja - nyugdíjasok 
köszöntése

október 12.: A muzsika hangjai, Bábolnai gá-
laest - Bábolna várossá avatásának évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepség

október 23.: Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc, és a Köztársaság kikiáltásának 
napja - ünnepélyes megemlékezés

október hónapban: Nemzetközi Táncversenya 
sportcsarnokban

november 16.: A város legidősebb lakóinak 
köszöntése

december 13.: Adózók fogadása a Bábolna 
Hotelban

december 15.: Városunk Karácsonya - kar-
ácsonyi vásár, karácsonyfa díszítés, játszóház, 
műsorok
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Aranypatkó Étterem
2943 Bábolna, Mészáros u. 7. Tel.: 34/369-068, Fax: 34/369-170
Nyitva: H-V.: 9.00-21.00; e-mail: lajos.toth@freemail.hu

d Bábolna c

Bábolna Hotel
2943 Bábolna,  József A. u. 4. Tel: 34/568-450, Fax: 34/369-822
web: www.babolnahotel.hu, e-mail: info@babolnahotel.hu

A feng-shui stílusban berendezett hotelünkben 22 db kétágyas szoba, és két apartman várja az idelátogató 
vendégeket. A két konferenciaterem, a grillterasz és az étterem számos rendezvény helyszíne lehet. Kikapcso-
lódási lehetőséget nyújt a fittnesz-terem, a szauna és az out-door pálya, billiárd, darts, asztali foci.

In unserem “feng-shui Stil” eingerichteten Hotel erwarten 22 Zweibettzimmer und 2 Appartements unsere lieben Gäs-
te. Die 2 Konferenzräume und die Grillterrasse und das Restaurant können Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen sein. 
Der Fitnessraum, die Sauna, und die out-door-Bahn bieten Möglickeit zur Erholung, Billiard, Darts, Tisch-fussball.

Our hotel that is arranged in Feng-shui style is waiting our guests, with 22 double bedrooms and 2 apart-
ments. Conference-room and grill-terrace and restaurant can be scene of many programmes. Fittnes-room and 
sauna, and outdoor-course may give possibilities of recreation, billiards, darts, table-football.

22/44

V našom, podl’a feng-shui zariadenom hotelu 22 ks dvojpostel’ové izby a dve apartmany čakajú prichádzajúcich hostí. 
Dve konferenčné miestnosti, grilová terasa a jedáleň sú vynikajúce pre usporiadana rôznych akcii. Možnosti na oddych: 
fitness miestnost’, sauna, out-door ihrisko, biliard, darts, stolný futbal. 

46

Bábolnai Gazdanapok 2006.



Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. 
2943 Bábolna, Mészáros u. 1.; Tel: 34/569-204; Fax: 34/569-101
web: www.babolnamenes.hu; e-mail: turizmus@babolnamenes.hu

Bábolna központjában, történelmi Ménesudvarban található az Imperial Vendégház. 18 db kétágyas és 1 
db egyágyas fürdőszobás szobáival várja a kikapcsolódni vágyó vendégeit. Magas felszereltségű szobáinkban 
televízió, rádiósmagnó, hűtőszekrény, vízforraló, testszárító berendezés biztosítja a vendégek kényelmét. 
Portaszolgálatunk 24 órás, ahol értékeikre is vigyáznak. A vendégház földszintjén kellemes társalgó található. 
Az épület előtti parkoló zárt-őrzött.  A közeli első kategóriás Ötösfogat Étterem svédasztalos reggelivel, és 
igazi gasztronómiai élvezetet nyújtó konyhájával teszi gazdagabbá látogatását a Ménesbirtokon.

The Imperial Guest-house can be found in the centre of Bábolna in the historic Stud-farm. Guests wishing to have re-
laxation are waited for in 18 double bedrooms and 1 single bedroom, each with bathroom. In our highly equipped 
rooms television, radio-recorder, refrigerator, water-boiler and bodydryer equipment provide for the convenience of 
the guests. Our reception service is open 24 hours a day, where your valuable articles may be kept. There is a nice 
parlour on the ground floor of the guest house. The parking lot in front of the building is closed and guarded. The 
first category Ötösfogat Restaurant in the neighbourhood makes your visit in Ménesbirtok more enjoyable with cold 
buffet breakfast and a kitchen offering real gastronomical delight.

In der Ortsmitte von Bábolna in dem historischen Gestütshof befindet sich das Imperial Gasthaus. Mit 18 Doppel-
zimmern und 1 Einzelzimmer mit Bad werden die Rekreation Suchenden erwartet. In unseren sehr gut ausgerüsteten 
Zimmern wird der Komfort der Gäste durch TV, Funktonbandgerät, Kühlschrank, Wasserboiler, Körpertrockner 
unterstützt. Unser Portierdienst arbeitet Tag und Nacht, wo auch Ihre Wertgegenstände aufbewahrt werden können. 
Im Erdgeschoß des Gasthauses befindet sich ein angenehmer Gesellschaftsraum. Die Parkstellen vor dem Gebäude 
sind bewacht. Das in der Nähe befindliche Ötösfogat Restaurant erster Kategorie macht Ihren Besuch in Ménesbir-
tok mit kaltem Büffetfrühstück und mit seiner echten gastronomischen Genuss bietenden Küche reicher.
V centre Bábolny, na historickej konskej farme Ménesudvar, sa nachádza host’ovský dom Imperial. 18 dvojlôž-
kových a 1 jednolôžková izba s kúpel’ňou čaká svojich hostí, túžiacich po odpočinku. V kvalitne vybavených izbách 
sa o pohodlie hostí stará televízor, rádiomagnetofón, chladnička, ohrievač vody a sušič tela. Vrátnická služba je 24 
hodinová, vykonáva i stráženie vášho majetku. Na prízemí host’ovského domu sa nachádza príjemná spoločenská 
miestnost’. Parkovisko pred budovou je uzavreté a strážené. Blízka reštaurácia prvej kategórie Ötösfogat s raňajkami 
na švédskom stole a kuchyňou, poskytujúcou ozajstný gastronomický pôžitok, d’alej obohacuje vašu návštevu  na 
farme Ménesbirtok.

-10%
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Török Vendégház
2943 Bábolna, Csikótelepi u. 19. Tel./Fax: 34/369-317, 20/375-2257 

Várom kedves vendégeimet, egész éven át rendelkezésre állok 3 db 2 ágyas és 2 db 1 ágyas szobával. A 
ház a híres arab ménessel szemben van Bábolnán. A hely a legszebb és legnyugodtabb része Bábolnának.

5 km

I wait my nice guests everytime in the year with 3 double bedroom and 2 triple  bedrooms. The house is situated 
opposite of the famous Arabian stud in Bábolna. This place is the most beautiful and peaceful part of Bábolna. 
Ich erwarte meine Gäste, im ganzen Jahr mit 3 Doppel- und 2 Einbettzimmer. Das Haus ist im Bábolna gegenü-
ber dem berühmtem arabischem Gestüt. Dieser Platz ist der Schönster und der Ruhigster von Bábolna.
Čakám mojich milých hostí, v celom roku mám k dispozicii 3 ks 2 postel’ové a 2 ks 1 postel’ové izby. Dom je 
oproti známym arabským stádlom koní v Bábolne. Toto miesto je najkrajšia a najkludnejšia čast mesta Bábolna.  
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Az ismert és bizonyítható 
adatok szerint Bicske - 
korabeli változatok alapján 

Bykche, Biccke, Bykcze, Biczke, Bitske 
- már 1306-ban létezett, amikor 
Botond fiai, leszármazottai, János és 
Péter, bicskei birtokukon engedélyt 
kaptak vámszedésre. A székesfehérvári 
István Király Múzeum kutatásai szerint 
a Bicskei-medencében, a Szent László-
patak mentén már a honfoglalás előtt is 
voltak települések. A város címerében 
az arany búzakalász és az ekevas a 
fejlett mezőgazdaságot, a tölgyfaág az 
erdőgazdálkodást és állattenyésztést, 
a méhkas a lakosság szorgalmát, a toll 
pedig a tudomány, művészet és iroda-
lom helybeli művelését jelképezi.

According to known and 
provable information Bic-
ske – on the basis of ear-

lier versions as Bykche, Biccke, Bykcze, 
Biczke, Bitske – existed already in 
1306, when the sons and descendants 
of Botond, i.e. János and Péter were 
granted permission to toll-collection on 
their estate in Bicske. According to 
researches carried out by the István 
Király Museum in Székesfehérvár, there 
were settlements in the basin of Bicske 
along the Szent László Brook already 
before the Hungarian conquest. In the 
coat of arms of the town, the devel-
oped agriculture is represented by the 
golden wheat ear and the plough-iron, 
the forestry and animal husbandry by 
the oak-tree branch, the discipline of 
the inhabitants by the beehive, and the 
local cultivation of science, arts and 
literature by the quill.

Nach den bekannten und 
nachweisbaren Informatio-

nen war Bicske – anhand der damaligen 
Versionen als Bykche, Biccke, Bykcze, 
Bizczke, Bitske – schon im Jahre 
1306 vorhanden, als die Söhne, 
Abkömmlinge von Botond, d.h. János 
und Péter auf ihrem Landgut zur Ge-
leitseinnahme Genehmigung erhielten. 
Nach den Forschungen des István 
Király Museums in Székesfehérvár gab 
es Siedlungen im Becken von Bicske 
dem Szent László Bach entlang schon 
vor der Landnahme. Im Wappen der 
Stadt soll die entwickelte Landwirt-
schaft durch die goldene Weizenähre 
und die Pflugschar, die Forstwirtschaft 
und Viehzucht durch den Eichenzweig, 
die Fleißigkeit der Bevölkerung durch 
den Bienenkorb und die lokale Kul-
tivierung der Wissenschaft, Art und 
Literatur durch die Feder symbolisiert 
werden.

Podl’a známych a 
dokázatel’ných údajov 
Bicske – podl’a dobových 

variácií Bykche, Biccke, Bykcze, 
Biczke, Bitske – už existovalo aj v 
roku 1306, keď synom a potomkom 
Botonda, Jánovi a Petrovi bolo ude-
lené právo vyberat’ mýto na ich bicsko-
vskom majetku. Podl’a výskumu Múzea 
Istvána Királya v Székefehérvári, boli 
pri potoku Szent László osídlenia už 
aj pred príchodom Maďarov do vlasti. 
Zlatý klas a pluh v erbe mesta sym-
bolizuje vyspelé pol’nohospodárstvo, 
dubová vetvička lesné hospodárstvo a 
chov zvierat, úl’ symbolizuje pilnost’ 
obyvatel’ov,  pero symbolizuje miestne 
rozvíjanie vedy, umenia a literatúry.
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április 7. - Batthyány Emlékév - fotókiállítás 
   
április 14. - Fúvószenekar jubileumi koncertje
   
április 20. - Batthyány Emlékév (A szabadságharc költészete; XI. Versmondó találkozó)

május 11 -20. - XXVI. Bicskei Napok
A programból:
május 11. (péntek) - Bicskei Napok megnyitója
Kiállítások: Karai Csaba fotókiállítása, Bártfai Csaba telefon gyűjteménye, Szárnyas Oltárok 
(Szt.László Ált. Isk.), Batthyány Gyula festőművész 
  
május 12. (szombat) - Utcai kosárlabda és disco, Bicske Barátok találkozója, sportprogramok

május 13. (vasárnap) - Város napja, Batthyány Emléknap, XVI. Batthyány – kupa sakkverseny, 
Toborzás és zászlószalagozás (történelmi játszóház), Huszártalálkozó, Fesztivál Fúvószenekar 
térzenéje – 48-as indulók
    
május 14. (hétfő) - Musical Varázs Színpad

május 15. (kedd) - Virágözön 
 
május 16. (szerda) - Vajda est 
  
május 17. (csütörtök) - Gyermeknapi programok a kastélyban 
  
május 18. (péntek) - Kulturális gálaműsorok, Borverseny, Fogathajtó bajnokság
 
május 19. (szombat) - Horgászverseny, Kodály Zoltánra emlékezünk, Könyvbemutató és az 
Egyszólam együttes műsora; Cantus Hungaricus  fotóalbum címe – Képeken át Kodály Zoltánhoz 
(Móser Zoltán), Egyházzenei koncert 
  
május 20. (vasárnap) - Fogathajtó bajnokság, Tanári hangverseny, Josquin kamarakórus hang-
versenye
   

június 30. – Augusztus 18. - Kastély Estek
    
szeptember 22. - Szüreti Fesztivál
   
november 10. - Márton-napi libator
   
december 15. - Adventi játszóház

december 31. - Szilveszteri bál 

PROGRAMOK
PROGRAMMES / PROGRAMMEN / PROGRAM
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d Bicske c

Randevú Cukrászda és Eszpresszó
2060 Bicske, Kossuth u. 8., Tel./Fax: 22/350-158 
Nyitva: K-V.: 9.00-18.00 H.: szünnap 

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

d Bodajk c

Gajavölgy Vendéglő
8053 Bodajk, Petőfi u. 53., Tel.: 22/410-025; 20/316-0531
Nyitva: egész évben
Web: www.gajavendeglo.hu

Véndiófa Fogadó
8053 Bodajk, Ady E. u. 7., Tel./Fax: 22/410-062
Nyitva: egész évben; web: www.vendiofafogado.hu; e-mail: info@vendiofafogado.hu

-10%

Vadaspuszta Panzió
2888 Csatka, Vadaspuszta; Tel.: 30/997-7068
Nyitva: egész évben; Web: www.vadaspuszta-panzio.hu

Ahova a bakonyi betyárok is betérnek! Töltse szabad idejét a csatkai Vadaspuszta panzióban. Családias 
közegben a Bakony szívében, mely számtalan remek programot kinál. Tekintse meg honlapunkat!

d Csatka c

Which has been attended also by the rascals from the Bakony-hill! You should spend your free-time in 
the Vadaspuszta guest-house in Csatak. In an atmosphere of intimacy in the heart of Bakony-hill, which is 
offering numerous splendid programs. Your should see our website!

Wohin auch die Strauchdiebe einkehren! Sie sollen Ihre Freizeit im Vadaspuszta Gasthaus in Csatak verb-
ringen. In einer familiären Umgebung im Herzen von Bakony, wo zahlreiche großartige Programme genossen 
werden können. Besuchen Sie unser Hompage!

Kam zavítajú aj bakonyskí bet’ári! Strávte svoj vol’ný čas v csatakskom penzióne Vadaspuszta. V rodinnom 
prostredí v srdci Bakonyu, ponúkajúc nespočetné množstvo výborných programov. Pozrite si našu webovú 
stránku!

8/16 4 km
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Laci Bácsi Konyhája
8083 Csákvár, Szt. István út 3-5., Tel.: 20/980-6481; Fax: 22/255-378
Nyitva: H-V: 6-15, vagy igény szerint

d Csákvár c

Kirándulócsoportoknak reggeli, ebéd, vacsora rendezvények, esküvők, bankettek, iskolai csoportok jelentke-
zését is várjuk. Sportolási lehetőség előzetes bejelentkezés alapján. 
web: www.csakvarsport.hu; e-mail: spori@t-online.hu
Breakfast, lunch and dinner for excursion groups, and possibility for the organization of programs, wedding 
ceremonies and catering of school groups. Possibility for sports subject to prior registration. 
web: www.csakvarsport.hu; e-mail: spori@t-online.hu

Frühstück, Mittagessen und Abendessen für Ausflugsgruppen, Veranstaltungen, Hochzeitsprogramme, 
sowie auch Schulgruppen sind willkommen. Sportmöglichkeiten aufgrund vorheriger Anmeldung. 
web: www.csakvarsport.hu; e-mail: spori@t-online.hu

Výletným skupinám usporiadanie raňajok, obedu, večere, čakáme aj na prihlásenie školských skupín. Mož-
nost’ športu na základe predbežného nahlásenia. 
web: www.csakvarsport.hu; e-mail: spori@t-online.hu

Stumpfold Vendégház
8083 Csákvár, Akadémia u. 9059., Tel.: 22/354-271
Nyitva: egész évben

d Csesznek c

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

3/10

3/10



d Csopak c

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

A Hotel Forrás, kedvező lehetőséget kínál nyaralásukhoz, csoportosan vagy egyénileg. Az épület körül zárt 
füves terület helyezkedik el, parkolóval, szalonnasütő helyekkel, teniszpályával. Éttermünkben házias ízekre 
talál. Felújított, fürdőszobás szobákkal várjuk jelentkezésüket.

Hotel Forrás offers favourable opportunity for your summer holidays, either in groups or individually. The 
building is surrounded by a closed grassland with a parking-lot, bacon-frying spots, tennis court. Our resta-
urant offers Hungarian dishes. Guests are waited in renovated rooms with bathroom.

Das Hotel Forrás bietet Ihnen günstige Möglichkeit zur Erholung, sowohl individuell als auch in Gruppen. Das Gebäude 
ist mit einem geschlossenen begrasten Gebiet mit Parkplatz, Speckröststellen, Tennisplatz umgeben. In unserem Restaurant 
können Sie echt ungarische Speisen genießen. Wir erwarten Ihre Reservierung für renovierte Zimmer mit Badezimmer.

Hotel Forrás Vám ponúka priaznivé možnosti k Vašej dovolenke, skupinovo, alebo individuálne. Budova ho-
tela sa nachádza na uzavretej trávnatej ploche, s parkoviskom, miestami na opekanie slaniny, tenisovým kurtom. 
V našej reštaurácii objavíte domáce chute. S obnovenými izbami s kúpel’ňami, čakáme vaše prihlášky.

50 m

Kerekedi Csárda
8229 Csopak, 71-es főút mellett; Tel.: 87/705-842, 30/994-1921
Nyitva: egész évben; e-mail: toth.sandor19@chello.hu 
Web: www.csopak.hu/kerekedicsarda, www.balatonkapuja.hu/gasztro

180
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Linczy-Pince Kisvendéglő
8229 Csopak, Berekháti u. 34.; Tel.: 87/446-294, 30/560-5748
Nyitva: 05.15 - 09.30. * web: www.linczmayertamas.fw.hu, e-mail: linczy-pince@freemail.hu
A történelmi borvidék kiemelkedő borfajtája a csopaki olaszrizling, amely az őseink keze nyomán tradicionálissá vált 
és a Linczmayer dinasztiai vitte tovább. A panorámás kerthelyiségből lenyűgöző látvány tárul elénk a Balatonra. Kis-
vendéglőnk magyaros ízekkel, kiemelkedő minőségű borokkal várja kedves vendégeit. Linczmayer Tamás, pincegazda
The outstanding type of wine in the historical „ Wine-region” is the so called „csopaki olaszrizling”, that in the hands 
of our ancestors has become traditional and the Linczmayer-dynasty has carried it on. We have a fascinating sight of 
Lake Balaton from the gardenplace. Our restaurant waits the guests with Hungarian tastes, significant quality wines. 
Linczmayer Tamás, cellar master
In die historische Weingegend ist der „csopaki olaszrizling”, die überragende Weinsorte, der unter die Hände unseren 
Vorfahren traditionell geworden ist und diese Tradition  wurde von der Familie Linzmayer  weitergepflegt. Aus unseren 
Gartenlokal haben Sie einen überwältigenden Anblick auf dem Plattensee. Unserer Gastwirtschaft erwartet unserer lieben 
Gäste mit ungarischen Köstlichkeiten und mit hervorragenden Qualitätsweinen. Tamás Linczmayer  Weinkellereigentümer
Významný druh vína historického vinárskeho regiónu je Csopaki olaszrizling, čo sa stal v rukách našich predkov tradici-
onálnym, a dynastia Linczmayerová viedla d’alej. Z panorámovej záhradnej miestnosti fascinujúci výhlad sa otvára pred 
nami na Balaton. Náš malý hostinec s mad’arskými chut’ami, významnými kvalitnými vínami čaká milých hostí. Linczmayer 
Tamás, pivničiar

Malom Csárda
8229 Csopak, Veszprémi u. 3., 73-as út mellett; Tel./Fax: 87/446-063, Nyitva: egész évben

1500 m

d Csókakő c

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

Ferkó Tanya
8074 Csókakő, Tölgyfa u. 3.; Tel.: 22/422-071
E-mail: ferko.tanya@axelero.hu

2/7

2/3
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Magyar Vendégház
8074 Csókakő, Kossuth u. 42.; Tel.: 22/422-121

Sandokan Étterem és Panzió
8074 Csókakő, 81-es sz. főút 20km.; Tel./Fax: 22/422-259; 70/369-8509
Nyitva: H-V.: 7.00-23.00

Fenyőfa Panzió, Étterem és Bár
8460 Devecser, Jókai u. 4.; Tel.: 88/223-413; 30/520-3783
Nyitva: non-stop; e-mail: fenyofapanzio@freemail.hu

d Devecser c

Grácia Panzió és Vendéglő
8460 Devecser, Szent Imre u. 3.; Tel.: 88/223-374; 30/946-5131
Nyitva: H-Szo.: 6.00-21.00; V. és ünnepnap: 8.00-21.00-ig; e-mail: graciapanzio@freemail.hu
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d Dorog c

Dunagáz Hotel
2510 Dorog, Bécsi út 1/a.; Tel.: 33/513-100, Fax: 33/513-101
Nyitva: egész évben; web: www.dunagaz.hu; e-mail: dunagaz@dunagaz.hu

A Hotelben 15 db 2-3 ágyas szoba található, amely 40 fő kényelmes elhelyezésére kínál lehetőséget. Az 
udvaron zárt parkoló áll vendégeink rendelkezésére. Valamennyi szobához zuhanyfülkével ellátott fürdőszoba 
tartozik. Szobáink TV-vel, klímával, telefonnal vannak ellátva. Rendezvények szervezésére 2 db 40-60 
fő befogadására alkalmas konferanciaterem, 1 db 15-20 fős oktatóterem áll rendelkezésre. Teljes körű 
büfészolgáltatással várjuk vendégeinket.

In the Hotel 15 rooms with 2 and 3 beds are available, offering a comfortable accommodation for 40 
persons. In the yard there is a closed parking lot for our guests. Each room has a bathroom equipped with 
a shower cabin. Our rooms have been furnished with TV, air-conditioning, telephone. For the organization 
of arrangements 2 conference-rooms for 40 to 60 persons and 1 training room for 15 to 20 persons are 
available. Our guests are welcome with full buffet service. 

Das Hotel hat 15 Doppel- und Dreibettzimmer, die eine bequeme Unterkunft für 40 Personen anbieten. Im 
Hof steht unseren Gästen eine geschlossene Parkstelle zur Verfügung. Jedem Zimmer gehört ein mit Dusch-
kabine versehene Badezimmer. Unsere Zimmer sind mit TV, Klimaeinrichtung und Telefon ausgerüstet. Für 
die Organisierung von Veranstaltungen stehen 2 Konferenzräume für 40-60 Personen und ein Trainingssaal 
für 15-20 Personen zur Verfügung. Unsere Gäste sind mit einem vollständigen Buffetservice erwartet.

V hoteli sa nachádza 15 2-3 lôžkových izieb, ktorý takto ponúka možnost’ na príjemné umiestnenie 40 
osôb. Našim host’om je k dispozícii uzavreté parkovisko na dvore. Ku každej izbe patrí kúpel’ňa vybavená 
sprchovacou kabínou. Izby sú vybavené TV, klimatizačným zariadením a telefónom. Na organizovanie po-
dujatí sú k dispozícii 2 konferenčné sály s kapacitou 40-60 osôb a 1 učebňa s kapacitou 15-20 osôb. 
Našich hostí čakáme s plnohodnotnou bufetovou službou.

15/40

-10%

Fekete Sas Gyorsétkezde
2510 Dorog, Esztergomi út 11.; Tel.: 33/331-537
Nyitva: H-P.:10.00-17.00; Szo.: 10.00-14.00
Web: www.fekete-sas.hu; e-mail: info@fekete-sas.hu
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Határ Csárda, Mátyás Király Vendégház
2510 Dorog, Bécsi u. 1., Mátyás Kir. út 19.; 
Tel.: 33/431-150; 70/575-5609; Fax: 33/503-401
Nyitva: V-Cs.:9-22, P-Szo.: 9-23; e-mail: hatarcsarda@juropnet.hu; m.vendeghaz@freemail.hu

Jam Café Étterem és Pizzéria
2510 Dorog, Hősök tere 4.; Tel.: 30/914-9581
Nyitva: V-Cs.: 8.00-24.00 ; P-Szo.: 8.00-02.00-ig

Az év minden napján szeretettel várunk Téged és barátaidat Dorog belvárosában, egy jó pizzára és kellemes 
időtöltésre. A pizzát kérésedre házhoz is szállítjuk. A pizzériában és a kerthelyiségben is óriáskivetítőn sport-
közvetítéseket láthatsz. Vállaljuk rendezvények, bulik lebonyolítását.

Jeden Tag im Jahre seid Du und Deine Freunde in der Innenstadt von Dorog für eine gute Pizza und angenehme Freizeitgestaltung will-
kommen. Die Pizza kann auf Wunsch auch zugestellt werden. Du kannst sich sowohl in der Pizzeria als auch in dem Gartenlokal Sport-
sendungen auf einer riesengroßen Projektionswand anschauen. Wir übernehmen die Abwicklung von Veranstaltungen und Partys.

Every day of the year you and your friends are welcome in the inner town of Dorog for a nice pizza and a 
pleasant leisure. Upon request pizza may be delivered door-to-door. In the pizzeria as well as in the garden 
you can watch sport programs on a giant projector. Organization of programs and parties are possible.

Srdečne čakáme Teba a Tvojich priatel’ov každý deň v roku na jednu dobrú pizzu a príjemné strávenie času 
v centre Dorogu. Pizzu Ti na želanie zanesieme i domov. V pizzérii, aj v záhradnej miestnosti môžeš po-
mocou vel’koplošnej projekcie sledovat’ športové prenosy. Podujímame sa na usporiadanie podujatí, party.

70 1500 m
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Puksa Cukrászda
2510 Dorog, Bécsi út 24.; Tel.: 33/431-620
Nyitva: H-P.: 9.00-19.00; Szo.: 9.00-18.00; V.: 13.00-18.00
Dorog központjában található cukrászdánk. Tortarendelés telefonon és személyesen, cukrászsüteményekkel, 
édes és sós teasütemények nagy választékával várjuk kedves vendégeinket.

Unsere Konditorei befindet sich in der Ortsmitte von Dorog. Tortebestellung telephonisch und persönlich, 
wir erwarten unsere lieben Gäste mit Feinbackwaren und mit einer reichen Auswahl von süßen und salzigen 
Teegebäcken. 

You can find our pastry shop in the centre of Dorog. Cake may be ordered by phone or personally, and our 
guests are welcome with confectionery and a rich selection of sweet and salty tea biscuits.

Naša cukráreň sa nachádza v centre mesta Dorog. Objednávky prijímame telefonicky aj osobne, cukrárenský-
mi výrobkami, vel’kým výberom sladkého aj slaného čajového pečiva čakáme našich milých hostí.

d Dömös c

Dömös Camping
2027 Dömös, Dunapart; Tel.: 33/482-319 Fax: 33/414-800
Nyitva: 05.01-09.15 * web: www.domoscamping.hu; e-mail: info@domoscamping.hu

Dömös a Dunakanyar legszebb pontján fekvő település, a 11. sz. műút mellett, Budapesttől 45, Esztergom-
tól 15 km. A camping nyugodt környezetben a Duna-parton található.

Dömös ist eine am schönsten Punkt des Donauknies liegende Siedlung neben der Hauptstraße Nr. 11, 45 
km von Budapest und 15 km von Esztergom entfernt. Das Camping befindet sich in einer ruhigen Umgebung 
am Ufer der Donau.

Dömös is a settlement laying on the most beautiful place of the Danube-bend, at the main road no. 11, 
in a distance of 45 km from Budapest and 15 km from Esztergom. The camping can be found in a restful 
environment at the Danube embankment.

Dömös leží na najkrajšom mieste ohybu Dunaja, pri ceste č.11, od Budapešti 45, od Esztergomu 15 km. 
Kemp sa nachádza v pokojnom prostredí, na brehu Dunaja.

7/28
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 A dömösi kikötő 



Dunakanyar Panzió Étterem
2027 Dömös, Hősök tere 2. Tel.: 33/482-006, 30/9898-805, Fax: 33/482-230
Nyitva: egész évben

Dömös a Dunakanyar legszebb pontja a “Pilis kapuja”, ahol számos kikapcsolódási lehetőség adódik. Turista útvonal vezet a 
Szőkeforrás völgyébe, a vadregényes Rám-szakadékba, Árpádvárhoz, Dobogókőre. Panziónkban 17 db 2-3- ágyas szobával, 
kellemesen kialakított környezetben, valamint 80 fős (dohányzó-nem dohányzó) családias hangulatú éttermünkben várjuk. 
Üdülési csekket elfogadunk.
Dömös is the most beautiful point of the Danube bend, called “the gate of Pilis” where people can relax. 
Walking path lead to the valley of Szőkeforrás, the gap of Rám, the Árpád castle and Dobogókő. There are 
17 rooms with 2 or 3 beds in a peaceful surroundings and also a family-like atmosphere restaurant for 80 
person (smoking and non-smoking places). We accept vouchers. 

Dömös ist der schönste Punkt des Donauknies “das Tor Pilis”, wo es zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten gibt. 
Eine Touristenroute führt in das Tal Szőkeforrás, in die wildromantische Rám- Schlucht, zur Árpádburg und auf 
Dobogókő. Unser Restaurant erwartet Sie mit 17 2-3 Bettzimmern, in angenehm gestalteter Umgebung, sowie 
für 80 Personen (Raucher-Nichtraucher) in familierer Atmosphäre. Wir nehmen auch Urlaubs-scheks an.

Dömös je najkrajšia čast’ ohybu Dunaja, tzv. brána hory Pilis, kde sa naskytnú rôzne oddychové možnosti. Turis-
tická trasa vedie do doliny Szőkeforrás, do očarujúceho priepast’a Rám-szakadék, k hradu Árpád, na Dobogókő. 
Do nášho penziona Vás čakáme s 17 ks 2-3 postel’ovými izbami v pohodlne vytvorenom prostredí, a v 80 
osobnej (pre fajčiarov a pre nefajčiarov) jedálni s rodinnou náladou.         

d Dudar c

Mónika Vendéglő
8416 Dudar, Arany J. u.30.; Tel.: 88/487-425; 20/910-7870
Nyitva: H-V.: 7.00-23.00

Nagy Tibor Vendégháza
8416 Dudar, Szív u. 30.; Tel.: 88/487-288; 30/260-3180
Nyitva: egész évben; web: www.nagytibor.gportal.hu; e-mail: holdfenyclub@vitmail.hu

17/55

-10%

-10%

4/10

59



D u n a a l m á s 
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!

D u n a a l m a s 
liegt auf dem halbem Wege 
zwischen Komarom und 

Esztergom am Donauufer. Die Funde aus der 
Urwelt und der Zeit der Römer, Landnahme 
und Türken beweisen, dass das Gebiet seit 
uralten Zeiten bewohnt ist. Das angenehme, 
milde, dunstige Klima, die saubere Luft, das 
herrliche Panorama von Gerecse ab locken 
auch heute die Touristen. Das Gedenkzimmer 
und das Grab von Julianna Vajda, der Muse 
vom Dichter Mihaly Csokonai Vitez, die 
ausgezeichneten Tränke des Weinbaugebiets 
von Neszmely, die Leistungen der Reitschule, 
die Schiffsmöglichkeit auf der Donau und 
die regelmässigen, abwechslungsreichen 
Veranstaltungen sichern die Unterhaltung, die 
Bildung der Besucher. Seien Sie auch unser 
Gast in Dunaalmas!

Na brehu Dunaja, na polovici 
cesty medzi Komárom a 
Esztergom leží Dunaalmás. 

Nálezy a pamiatky s praveku, z rímskej 
doby, z doby príchodu maďarov do vlastí 
a z tureckej doby dokazujú skutočnosť, že 
táto oblasť je obývaná už od pradávna. Jej 
príjemná, mierna, vlhká klíma, čistý vzduch, 
a z hory Gerecse sa vytvárajúca malebná 
panoráma ešte aj dnes vábi turistov. 
Múza básnika pamiatková izba a hrob Vajda 
Julianny, výborné vína oblasti Neszmély, 
jazdiareňské služby, výlety loďou, a 
pravidelné, pestré programy zaisťujú dobrú 
náladu, zábavu a kultúru pre návštevníkov. 
Príďte k nám aj Vy do Dunaalmás!
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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 temp-
loma.

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 hely-
én lévő bencés kolostor romjai között írták alá 1606. november 11-én Bocskai közvetíté-
sével 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 tanulmá-
nyozható 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 beje-
lentkezéssel.

Lilla sírja
Vajda Julianna (Csokonai Lillája) 1798-ban költözött Dunaalmásra. 1855-ben (78 éves korá-
ban) 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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Kék Duna Turistaház
2545 Dunaalmás, Almási u. 61., Tel./Fax: 34/450-063, 30/929-8865
Nyitva: egész évben

Németh Vendégház
2545 Dunaalmás, Szőlősor 6/a., Tel.: 34/450-054, 20/942-5544 Fax: 34/311-295
Nyitva: egész évben * e-mail: remetez@axelero.hu

Vendégházunk a Gerecse lábánál fekszik. Pázsitfüves, medencés udvarunkon komplett lakóegységeink 3-4 szobával, saját 
használatú fürdő, wc. Csoportos elhelyezés diákok, csoportok, baráti társaságok részére.

Vadvirág Panzió & Étterem
2545 Dunaalmás, Lilla u. 51. Tel./Fax: 34/450-227, 30/361-8025
Nyitva: egész évben; web: www.vadviragpanzio-etterem.hu; e-mail: vadviragpanzio@freemail.hu

A múlt század közepén épült, igényesen panzióvá alakított épületben várjuk azokat, akik szeretik a csendet 
és nyugalmat. A 24 személyes, finom ízléssel berendezett étterem muskátlis ablakaiból páratlan kilátás nyílik 
a Dunára és a környező présházakra, szőlőkre. A sportszeretők örömére teniszpálya, lovarda található köz-
ségünkben, 15 km-re golfpálya és 75 km-re nyári bobpálya is várja kedves vendégeinket.

This building,  built in the middle of the last century and convered into a pension of high standard , waits for 
those, who like peace and quiet. From the windows, decorated with geranium you have an unique vista of the Da-
nube and neighbour grape plantations. To the satisfaction of the sportlovers, tennis field and arena can be found in 
our village, 15 kilometres far away there is a golfcourse, 75 kilometres far away there is bobsleigh facility.

Wir erwarten in das vergangene Jahrhundert gebaute, aber neulich anspruchsvoll umgebaute Pension alle, 
die stille und ruhe lieben. Von den, mit Pelargonie gepflanzten Fenstern der mit Vornehmen Geschmacks-
sinn eingerichteter Restaurant öffnet eine ohnegleichen Ansicht an der Donau und an die Kelterhäuser der 
Umgebung. Für den Sport Liebenden findet Mann in unseren Gemeinde, Tennisplatz und einen Reithof, 
außerdem 15 km weiter eine Golfanlage und im weiteren 75 weit einen Sommer Bobbahn.
V strede minulého storočia postavenej a na náročný penzion prestavanej budove čakáme tých, ktorí majú radi 
ticho a kl’ud. Z muškátových oknách s jemným vkusom zariadenej 24 osobnej jedálne sa otvára jedinečná 
panoráma na Dunaj a na okolitých pivníc, viníc. Na radost’ tých, ktorý oblubujú šport, v našom obci nájdete 
tenisový kurt, jazdiareň, ale v 15 km dialenosti aj golfové ihrisko, a v 75 km dialenosti letný bob čaká 
svojich milých hostí. 

Náš host’ovský dom leží v tieni Gerecse. Na dvore s trávnikom a bazénom sa nachádzajú kompletné obytné jednotky s 3-4 
izbami, vlastnou kúpel’ňou, WC. Skupinové umiestnenie študentov, priatel’ských  spolkov.

Unser Gasthaus liegt am Fuße von Gerecse. In unserem begrasten und mit Badebecken versehenen Hof komplette Wohneinheiten mit 
3-4 Zimmern, mit Bad für Eigenbenutzung und WC stehen zur Verfügung. Unterbringung in Gruppen für Schüler und Freundeskreise. 

Our guest-house can be found at the foot of the Gerecse-mountains. In our lawny yard with bathing basin our complete living units offer 
accommodation with 3 to 4 rooms, own bathroom and WC. Accommodation in groups for students, teams and friendly companies.

11/32 400 m
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Diákszálló - Erdei Iskola
2897 Dunaszentmiklós,  Petőfi S. u. 34.; Tel./Fax: 34/491-819, 20/931-1819
Nyitva: Egész évben; web: www.dunaszentmiklos.atw.hu; e-mail: ph@dmiklos.t-online.hu

Dunaszentmiklós a Gerecse legszebb völgyében fekvő kis település a Neszmély borvidék szívében, ahol pihenésre 
vágyó fiatalok és idősek egyaránt kikapcsolódhatnak. Szálláshelyünkön 20 fő elhelyezését tudjuk biztosítani.

Dunaszentmiklós situated in the most beautiful valley of the Gerecse mountain in the heart of the Neszmély Wine 
Region where young and old can relax. There are rooms for 20 persons.

Dunaszentmiklos ist eine sich im schönsten Tal des Gerecse-Gebirges liegenden Siedlung, mitten im Herzen des 
Neszmélyer Weingebietes, wo sich die nach Ruhe sehnenden Jugendlichen und auch die älteren Generationen 
gleichzeitig entspannen können. Wir können in unserer Herberge für 20 Personen Unterkunft sichern.

Dunaszentmiklós je malá osada v najkrajšom údolí hory Gerecse, v srdci vinárskej oblasti Nesmély, kde si môže 
oddychnút’ takisto mládež ako aj starší l’udia. V našej ubytovni máme možnost’ ubytovat’ 20 osôb. 

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

4/11
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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 Ár-
pád-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 exca-
vations origanite from later ages opened up Pentele which is consider the ancestor 
of Dunaújváros and is was an existing place at Árpád age, too. It was named after 

by a Greek saint, St. Pantaleon. At the end of 1949 MDF made a decision about building a 
new huge iron smelting combine and a housing estate. As the most important investment of the first 
5-years plan started to build the new town, has called Dunaújváros since 1961 (in those days 
called Sztálinváros). From the Sztálin Ironworks become Dunai Ironworks and later Dunaferr Plc.. 
Nowadays the company is one of the most important industrial komplex of the country.

Anfang des X. Jahrhunderts siedelten die ungarischen Landnehmer in dieser Gegend 
an. Die aus der späteren Zeit stammenden Ausgrabungen in Dunaújváros bestätigen, 
dass die noch heute bestehende Pantaeleon Kirche, die ihren Namen von einem grie-

chischen Heiligen aus dem Mittelalter, sein Name war der Heilige Pantaleon,  bekam, schon in der 
Árpádenzeit vorhanden war. Das MDP traf Ende 1949 die Entscheidung, ein neues, gigantisches 
Eisengusskombinat und ein dazugehörendes Wohnviertel aufzubauen.Die im ersten Fünfjahresplan 
bedeutendste Investierung fing also mit dem Aufbau der Stadt – damaliger Name Sztálinváros- an, 
deren Name – seit 1961 – Dunaújváros ist. Aus dem Sztalin Eisenwerk wurde Donau Eisenwerk 
und später Dunaferr AG. Diese Unternehmensgruppe ist heute einer der bedeutendesten Indus-
triekomplexe des Landes.

Nálezy dokazujú skutočnosť, že toto miesto bolo obývané už aj v praveku. Obrovské 
množstvo nálezov zostalo aj z rímskej doby, totiž tu postavený rímsky vojenský tábor menom 
Intercisa a s tým spojené občianské mesto mali významnú účasť v obrane východnej hranice 

rímskej ríše tzv. limes, proti barbarských útokov. 
Prichádzajúce maďary začiatkom X. storočia sa osadili na tomto mieste. Neskoršie vykopávky 
našli predchodcu mesta Dunaújváros, ktoré už existovalo aj v dobe Árpada a stojí ešte aj dnes, 
tzv. Pentele, a ktoré bolo pomenované po grétskeho svätca zo stredoveku, svätého Pantaleona. 
Maďarská Demokratická Strana komcom roku 1949 sa rozhodla, že tu postavia jeden nový, 
gigantický kombinát železnej huty a jedno k nemu spojené sídlisko. Ako najvýznamnejšia 
investícia prvého päťročného plánu, sa začala stavba nového mesta – vtedy menom 
Stálin mesto – , ktoré sa od roku 1961 nazýva ako Dunaújváros. Zo Stálinskej Železiarni 

sa stali najprv Dunajské Železiarne, a teraz je akciová spoločnosť 
Dunaferr Rt, táto podnikateľská skupina je aj dnej jedna z 

najdôležitejších priemyselných komplexum.
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Múzeumok:
- Intercisa Múzeum
2400 Dunaújváros, Városháza tér 4. 
További részletek: 56. oldal

- Római-kori Katonai Fürdő
2400 Dunaújváros, Öreghegyi u. Tel./Fax: 25/411-315 Tel.: 25/408-970 
04.18-10.15-ig: K-V.: 10.00-18.00
e-mail: intercisamuz@freemail.hu

- Római-kori Kőtár és Romkert
2400 Dunaújváros, Római körút
04.18-05.25-ig és 09.05-10.15-ig: K-P.: páros hét: 10.00-14.00, páratlan hét és 
Szo-V.: 14.00-18.00; 06.27-09.03-ig: K-V.: 14.00-18.00

Építészet:
- A város legrégebben készült épületei a modernizmus hagyományait ápolják, az ötvenes évek 
második felének lakóházai és középületei az akkor “kötelező” szocreál stílusban épültek. Ezek 
a részek az országban egyedül álló módon, mintegy szabadtéri múzeumként mutatják be a 
korszakra jellemző építészeti irányzat törekvéseit.
- Egy már letűnt világ szimbólumaként érdekes látnivalót kínálnak a Gyártörténeti skanzenben (a 
Dunaferr főbejáratától nyugatra, a kiserdőben) kiállított egykori gépmatuzsálemek.

Ybl díjas épületek:
- Szent Panteleon Kórház - Farkasdy Zoltán, 1963 
- Barátság u. 2. szám alatti garzonház-klub-ABC áruház - Finta József, 1965 
- Fabó Éva Fedett Uszoda - Péchy Imre, 1978 
- Ybl díjas építészek munkái: 
- Szrogh György - Dózsa György Filmszínház 
- Ekler Dezső - Tojásház 
- Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, Zilahy István 1951-52 
- Budapest Bank székháza, Rombauer Gábor 
- Dunaferr Villamosipari Szakközépiskola 
   
Szobrok:
- A Duna parton mintegy hatvan szobor, amelyek az 1974 óta kisebb-nagyobb rendszeresség-
gel 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)



Gólyafészek Fogadó
2400 Dunaújváros, Magyar út 30.; Tel./Fax: 25/523-199; 20/257-9552
Nyitva: K-Szo.: 11.00-21.00; V-H.: 11.00-16.00; e-mail: golyafeszek@invitel.hu
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Dunaferr Hotel, Office Hotel
2400 Dunaújváros, Építők útja 2.; Tel.: 25/500-479 Fax: 25/412-030
Nyitva: egész évben; e-mail: office.hotel@chello.hu

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

Hotel Dunaferr sa nachádza v centre, blízko k športovým zariadeniam, plavárni, kultúrnym inštitúciám, 
v susedstve viacerých reštaurácií, zábavných podnikov.
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Hostel Kerpely
2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 33.; Tel.: 25/551-237 Fax: 25/410-434
Nyitva: non-stop; web: www.hostelkerpely.duf.hu; e-mail: hostelkerpely@mail.duf.hu

Szélkakas Panzió
2400 Dunaújváros, Lokomotív u. 1/a.
Tel.: 25/283-161, 25/283-162, 20/257-7275; 30/260-1688 Fax: 25/283-161
Nyitva: panzió: non-stop; étterem: H-V.: 10.00-22.00; e-mail: szelkakas@invitel.hu

Mészáros Kulcsosház
8130 Enying, Dózsa Gy. út 16.; Tel.: 22/372-112; 22/374-081

d Enying c
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Wanderer Pékáru Mintabolt és Kávézó
8130 Enying, Kossuth u. 40/2.; Tel.: 25/522-035; 30/981-4650 Fax: 25/240-571
Nyitva: H-P.: 6.00-20.00; Szo-V.: 7.00-14.00; e-mail: doszi@vnet.hu

Ámos Vendégház
8413 Eplény, Veszprémi u. 66.; Tel./Fax: 88/453-008, 30/957-2611
E-mail: amos@mailbox.hu

d Eplény c

d Epöl c

Kovács Vendégház
2526 Epöl, Táncsics M. u. 13. Tel.: 33/448-575, 30/529-3858
Nyitva: egész évben
web: www.falusi.hu/epol-kovacsvendeghaz; e-mail: kovaksz@vnet.hu

Minősített falusi vendégház pihenésre, kirándulásra vágyó vendégek számára.

Qualified village guest-house for guests wishing to have a rest and make excursions. 

Qualifizierter Dorfgasthaus für Gäste, die sich erholen und Ausflüge machen möchten.

Dedinský host’ovský dom kvalifikovaný pre hostí, túžiacich po oddychu a turistike.

3/8
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Esztergom Magyarország egyik legnagyobb történelmi múlttal rendelkező 
városa. Fényes királyi személyek, jeles események, gazdag paloták, templo-
mok képét kegyetlen csaták öldöklése, tatár és török hordák garázdálkodása 
- pusztulás, majd újjáépítés váltakozó képei követik. A város történetében az 
egész ország történelme sűrűsödik.  A honfoglalástól kialakuló település nagyobb 
jelentőségre akkor emelkedik, amikor a 960-as évektől kezdve Géza (a későbbi fejedelem) 
Esztergomot választja lakóhelyéül. Itt a Várhegyen, a római castrum területén kiépített palotájában születik 
969-975 táján fia, Vajk, akit 1000-ben I. (Szent) Istvánként itt koronáztak királlyá. E szép fekvésű és 
műemlékekben oly gazdag város, a magyar történelem viharos századainak tanúja ma elsősorban a múlt szép-
ségei iránt fogékony s a művészetet kedvelő turisták látogatásának célpontja. Ám úgy tűnik, visszanyer valamit 
az ország politikai életében betöltött szerepéből és megújulhatnak régi épületei, gazdag hagyományai is.

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

Esztergom (Gran) ist eine der ungarischen Städte, die zu den Städten mit der größten historischen 
Vergangenheit zählt. Berühmte Personen aus dem Königshaus, bedeutende Geschehnisse, reiche 
Schlösser, Kirchen mit Bildern von unbarmherzigen Schlachten, das Unwesen Treiben der Türken 
und Tatáren – Untergang, und danach die Bilder des Wiederaufbaus. In der Geschichte der Stadt 
spiegelt sich die Geschichte des Landes wieder. Die Bedeutung nach der, nach der Landeinnahme 
entstehenden Siedlung erhöhte sich, als  960 Géza (der spätere Fürst) Esztergom als seinen 
Wohnort wählte. Hier, auf dem Burgberg wurde in dem römischen Castrumgebiet im ausgebauten 
Schloss im Zeitraum 969-975 sein Sohn Vajk geboren, der im Jahre 1000 als István I. (Stephan 
der Erste) zum König gekrönt wurde. In dieser an Kunstgegenständen reichen Stadt und Zeuge der 
stürmischen ungarischen Geschichte, ist heute in erster Linie das Ziel vieler, sich für die Schönheit 
der Vergangenheit und Kunst interessierenden Touristen. So scheint die Stadt auch wieder etwas 
aus dem politischen Leben zurückzugewinnen und die alten Gebäude werden erneuert, sowie die 
reichen Traditionen weitergelebt.

Esztergom je jedno z najstarších mestá Mad’arska, s vel’kou minulost’ou. Vel’kolepé král’ovské 
osoby, značné udalosti, bohaté paláci, kostoly, v kostoloch zachované malby o kruté čaty, 
vraždenie, hospodáriace tatárske a turecké hordy – skazy a prestavy sa striedajú. V historii tohto 
mesta sa zhromaždí historia celej vlasti.  
Význam osady, ktorá sa vytvorila v dobe príchodu mad’arov do vlastí, sa vtedy zvýšil, ked’ od 
roku 960 Géza – neskorší panovník – si vybral mesto Esztergom na trvalý pobyt. Tu na vrcholu 
hory, na mieste rímskeho Castrumu postavenom paláci sa narodil v rokoch okolo 969-975 jeho 
syn Vajk, koho v roku 1000 korunovajú za král’a menom I. (Szent) István, tj. I. (Svätý) Štefan.           
Toto, v krásnom prostredí ležiace a so svojimi umeleckými pamiatkami tak vel’mi bohaté mesto, 
ktoré je svedkom nepokojných stáročí mad’arskej historie, dnes je prvoradne turistickým ciel’om 
návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o krásach minulostí a obl’ubujú dejiny umenia.    
Zdá sa, že znovuzíska niečo z existencii v politickom živote štátu a obnovia sa staré budovy, ale 
aj jeho bohaté tradicie. 
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LÁTNIVALÓK / SIGHTSEEINGS / SEHENSWÜRDIGKEITEN 
/ POZORUHODNOSTI

Bazilika
2500 Esztergom Szent István tér 2.
Telefon: (33) 411-895
www.bazilika-esztergom.hu

Főszékesegyházi kincstár 
Tel.: (33) 402-354, Fax.: (33) 402-353 

Vármúzeum
2500 Esztergom, Szent István tér. 1.
Telefon : (33) 415-986

Balassa Bálint Múzeum
2500 Esztergom, Mindszenty tér 5.
Telefon : (33) 412 185, (33) 412 584

Keresztény Múzeum
2500 Esztergom, Mindszenty tér 2.
Telefon: (33) 413-880

Babits Emlékház
2500 Esztergom, Babits Mihály u. 15. (Előhegy)
Telefon : (33) 312-185

Szent István király lovas szobra 
(Medgyessy Ferenc szobrászművész alkotása) 
A Bazilika oszlopcsarnokától északra található a Várhegyen.

Vitéz János érsek (1465-1472) szobra 
(Szentirmai Zoltán alkotása) 
A Várhegy oldalában, a Tanítóképző Főiskola előtt áll. 

Balassa Bálint szobra 
(Dózsa Farkas András műve) 
A Várhegy városközpont felöli lábánál található.

Liszt Ferenc szobra 
(Marosits István munkája)
A Pázmány Péter utca elején áll.

Prímási Palota
2500 Esztergom, Mindszenty tér 2.
Tel.: (33) 311-288
 
Sobieski emlékmű 
(Körmendy Frim Jenő és Nagy János alkotása) 
A Prímás Palota mögött a Dunaparton áll a törökverő Sobieski János lengyel király emlék-
műve.
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Bagolyvár Étterem
2500 Esztergom, Bánomi u. 11., Tel.: 20/260-1185
Nyitva: H-Cs.: 12.00-22.00; P-Szo.: 10.00-04.00; e-mail: bagolyvar@invitel.hu

Balogh Józsefné Vendégháza
2500 Esztergom, Táti u. 9/a. Tel.: 33/313-741, 20/252-1224
Nyitva: egész évben

5/10

Élőzenével, kitűnő konyhával várjuk vendégeinket!

Cathedralis Tours Magyar-Német Utazási Iroda
2500 Esztergom, Bajcsy Zs. u. 26.; Tel.: 33/403-603 Fax: 33/520-261
Nyitva: H-P.: 9.00-16.00, Szo.: 9.00-12.00; e-mail: cathedralisegom@vnet.hu
Szolgáltatásaink: városnéző idegenvezetések; múzeumlátogatások (Esztergom, Dunakanyar, Párkány; Alsó-
Garam-mente); szállásfoglalások Esztergomban és a régióban, Szlovákiában; konferenciák, kulturális rend-
ezvények szervezése; bel- és külföldi társasutazások szervezése;autóbérlés.

Sightseeing tours of the city, museum visits (Esztergom, Danube-bend, Sturovo, Alsó-Garam-mente), 
reservation of rooms in Esztergom and the region, in Slovakia. Organizing conferences, cultural happenings, 
organizing tours both in Hungary and abroad, coach rental.

Stadtrundfahrts in Esztergom, Museenbesuchungs (Esztergom, Donaukurve, Sturovo, Alsó-Garam-mente), 
Raumreservasion in Esztergom, auch in dem Region und in der Slowakei. Konferenczorganisirung, Kulturere-
ignise, Tourorganisirung in Ungarn, auch im Ausland Busauftrag.

Prehliadky mesta so sprievodcom, návšteva múzeí / Ostrihom, Ohyb Dunaja,Štúrovo, pozdl’ž dolného Hro-
na / rezervácia ubytovania v Ostrihome -Esztergom a jeho regióna, na Slovensku, organizovanie konferencií, 
kultúrnych podujatí, organizovanie vnútrozemských a zahraničných kolektívnych výletov.

i
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Csülök Csárda
2500 Esztergom, Batthyány u. 9. Tel.: 33/412-420; Fax: 33/501-151
Nyitva: H-V.: 12.00-22.00 óráig; web: www.csulokcsarda.hu; e-mail: csulokcsarda@invitel.hu

A Bazilika és a királyi vár történelmi környezetében várjuk vendégeinket csülökből készült ételkülönlegességeinkkel, hal- és 
vadétkekkel, szárnyas specialitások gazdag választékával, vegetáriánus ételeinkkel. Az ízletes fogasokhoz a híres magyar 
borvidékek minőségi borait vagy frissen csapolt sört kínálunk klimatizált éttermünkben vagy hangulatos teraszunkon. Külön-
termünkben 24 főig rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.

In the millieu of the King’s Castle and the Basilica we await our guests with a big variety of specialities made of fish, wild animals, 
poultry and vegetables. To our delicious dishes we offer quality wine from the famous Hungarian wine regions or fresh draft beer in 
our retstaurant equipped with climate or on our terrace. In the Additional Room programes can be organized up to 24 person.

In der historischen Umgebung der Basilika und der königlichen Burg erwarten wir unsere Gäste mit aus Schweins-
haxe angefertigten Speisespezialitäten, Fisch- und Wildspeisen, Geflügelspezialitäten in reicher Auswahl, und vegetarische 
Gerichte. Zu den geschmackvollen Gängen bieten wir Weine aus den bekannten ungarischen  Weingebieten, oder frischge-
zapftes Bier in unserem klimatisierten Restaurant oder auf unserer gemütlichen Terasse an. In unserem Separatraum übernehmen 
wir ebenfalls Veranstaltungen für bis zu 24 Personen.

V historickom prostredí Baziliky a král’ovského hradu čakáme naše hostí. S bohatým sortimetom ponúkame: 
speciálne pripravené kolienká, ryby, divočiny, hydiny, a vegetarianské jedlá. K chutným zubáčom ponúkame 
kvalitné vína známych vinárskych regionov alebo čerstvo čapované pivá v klimatizovanej jedálni alebo na 
náladnej terase. Podl’a požiadavky usporiadame akcie v oddelenej miestnosti do 24 osôb. 

Dunakorzó Kávézó
2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 7.; Tel./Fax: 33/311-710
E-mail: csillag@juropnet.hu
A Kis-Duna parti platánfák árnyékában, az élményfürdő szomszédságában, sokféle kávékészítménnyel, hely-
ben sütött süteményekkel várja kedves vendégeit a Dunakorzó Kávézó.

In the shadow of the plane-trees at the embankment of the Small-Danube, in the neighbourhood of the 
aqua-park guests are welcome in the Dunakorzó Café with various coffee products and locally made cakes.

Im Schatten der Platanen der Klein-Donau, in der Nachbarschaft des Vergnügungsbades sind unsere Gäste 
mit vielerlei Kaffeeerzeugnissen, mit eigen zubereiteten Gebäcken im Café Dunakorzó willkommen. 

V tieni platanov na brehu Malého Dunaja, v susedstve aquaparku, s rôznymi druhmi prípravkov z kávy, na 
mieste pečenými zákuskami čaká svojich milých hostí Kaviareň 
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Fekete Sas Gyorsétkezde
2500 Esztergom, Bajcsy-Zs. u. 21.; Tel.: 33/414-341
Nyitva: H-P.:10.00-17.00, Szo.: 10.00-14.00; 
Web: www.fekete-sas.hu; e-mail: info@fekete-sas.hu

A belvárosban a Bazilikától öt percre, a Művészek terén gyorsétkezdénk házias ízekkel, kerthelyiséggel várja 
kedves vendégeit. Levesek, főzelékek, egytálételek, frissensültek, saláták, desszertek, szolid áron, elvitelre is. 
Sodexho, Accor és Cheque Dejeuner utalványokat elfogadunk.
Our restaurant waits the guests in the city centre, on the Square of Artists, within five minute walk far away  
from the Basilica. We offer house-proud-flavoured meals, have a garden, too. There are soups, vegetables, 
one-course meals, dishes from the pan, salads, desserts on the menu. We have reasonable prices, and 
takeaway meals. We accept Sodexho, Accor, Cheque Dejeuner vouchers, too. 

Der Schnellimbiss erwartet Ihre lieben Gäste in der Innenstadt 5 Minuten von der Basilika, an dem Platz der 
Künstler, mit Häuslichen speisen. Suppen, Eintopfgerichte, frisch gebratener Fleischgerichte, Salate, und Des-
serts,  alle für solide Preise. Wir nehmen auch Gutscheine von Sodexho, Accor und Cheque Dejeuner an. 

V centre mesta, 5 minut od Baziliky, na námestí Művészek tere čakáme našich milých hostí s domáckymi 
chut’ami aj v záhradnej miestnosti. Ponúkame pre Vás polievky, omáčky, jedlá na objednávku, šaláty, 
deserty, za solidné ceny, aj na odber. Prijímame aj Sodexho, Accor a Cheque Dejeuner lístky.

Duna Múzeum
2500 Esztergom, Kölcsey u. 2.; Tel.: 33/500-250; Fax: 33/500-251.
Nyitva: V-X: 9-17; XI-IV: 10-16; januárban zárva 
Kedd: Szünnap. A belépés ingyenes! Csoportoknak múzeumi vezetés 100 Ft/fő.
web: www.dunamuzeum.hu; e-mail: info@mail.dunamuzeum.org.hu
A szépen felújított barokk palotában található kiállítás Magyarország vizeinek történetét dolgozza fel mindenki 
számára érthető, interaktív formában. Működtethető makettek -  hajózsilip, turbinakerék, vízimalom - , helikopteres 
utazás, értékes korabeli tárgyak mutatják be az ember és a víz sokoldalú kapcsolatát. 

The exhibition halls with the history of the Hungarian waters in an understadable and interactive way for everyone. 
Which can be found in a beautifully renovated Barouqe place. There are operating mock-up-ship lock, turbine whe-
el, water-mill , traveling by helicopter, valuable objects of the age shows the connection between man and water.

In unserer schönen, reformierten Ausstellung im Barokkschloss wird die Wassergeschichte Ungarns, für jedermann 
verständlich in interaktiver Form aufgearbeitet. Funktionierende Makette, Schifsschleusen, Flügelradturbinen, Wasser-
mühlen, Flug mit Helikopter, wertvolle Gegenstände aus der Vergangenheit stellen den vielfältigen Zusammenhang 
zwischen Mensch und Wasser vor. 

V krásne obnovenom paláci nachádzajúca výstava spracováva historiu vody Mad’asrka, v každému zretel’nej, inter-
aktivnej forme. Aktívne makety – plavebná komora, turbinové koleso, vodný mlyn –, lietanie helikopterom, a vzácne 
dobové predmety prezentujú viacstrannú spojitost’ človeka s vodou.      
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Galéria Pizzéria és Étterem
2500 Esztergom, Kossuth u. 11.; Tel.: 33/404-543; 70/775-6959
Nyitva: Nyári időszakban: H-V.: 10-24; télen: H-Cs.: 12-22; P-Szo: 12-24; V.: 12-20
E-mail: galeriapizzeria@freemail.hu

A város központjában, könnyen megközelíthető helyen, családias környezetben várja Önt Esztergom egyet-
len, főúton levő bababarát pizzériája a GALÉRIA PIZZÉRIA ÉTTEREM. Vállaljuk kisebb rendezvények, 
esküvők és iskolai csoportok étkeztetésének lebonyolítását.
In the centre of the town at an easily accessible place, the single baby-friendly pizzeria, the GALÉRIA PIZ-
ZERIA RESTAURANT located at the main road of Esztergom is waiting for you in an atmosphere of intimacy. 
We undertake the arrangement of smaller programs, wedding ceremonies and the catering for school groups.

In der Ortsmitte der Stadt an einer gut zugänglichen Stelle erwartet Sie in einer familiären Umgebung die 
einzige baby-freundliche Pizzeria von Esztergom, namentlich GALÉRIA PIZZERIA RESTAURANT auf 
der Hauptstraße. Wir übernehmen die Abwicklung von kleineren Veranstaltungen, Hochzeitzeremonien und 
die Speisung von Schulgruppen.

V strede mesta, na l’ahko dostupnom mieste, vedl’a hlavnej cesty, v rodinnom prostredí Vás čaká pizzéria, 
jediná v Esztergome, ktorá disponuje prostredím vhodným pre hostí s malými det’mi, REŠTAURÁCIA GA-
LÉRIA PIZZÉRIA. Podujímame sa na zorganizovanie stravovania školských skupín, menších akcií a svadieb.

Feri Vendégház
2500 Esztergom, Simor J. u. 9/b., Tel.: 30/853-2650

2/4+4 500
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Hotel Esztergom***
2500 Esztergom, Prímás sziget, Helischer J. u.; Tel.: 33/412-555 Fax: 33/412-853
Nyitva: egész évben * web: www.hotel-esztergom.hu; e-mail: info@hotel-esztergom.hu

Szállodánk a Prímás-szigeten, a Mária-Valéria híd lábától 150 méterre található. A 36 szoba mindegyike 
fürdőszobával, telefonnal, minibárral és tévével felszerelt. Éttermünkben családi és hivatalos rendezvények lebonyolítását 
is vállaljuk. Különtermeinkben a technikai feltételek is adottak értekezletek, továbbképzések eredményes munkájához. 
Kedvezmény: csak előzetes szobafoglalásnál. 
Our hotel is located in Prímás island, 150 meters far from Maria-Valéria Bridge. All the 36 guest roos are equipped with 
bathroom, telephone, minibar and TV. We can arrange family and offical meetings in our Restaurant as well as in our banquet-hall, 
which is suitable for meetings and trainigs with all the technical condition. Discount: only if previously room was reserved.

Unser Hotel ist auf der Insel Primás, 150m vom Fuße der Mária Valéria Brücke entfernt, zu finden. Alle 36 Zimmer 
sind mit Bad, Telefon, Minibar und Fernsehgerät versehen. Wir übernehmen in unserem Restaurant auch die Abwicklung 
von Familien- und offiziellen Veranstaltungen. In unseren separaten Räumen sind die technischen Bedingungen für 
Versammlungen und Fortbildungskurse aufs Beste vorhanden. Diskont: nur mit vorläufig Ausmachung.
Náš hotel sa nachádza 150 metrov od mostu Mária-Valéria na ostrove Prímás. Máme 36 izieb, ktoré 
sú vybavené kúpel’ňou, telefónom, televízorom a s minibarom. V našej jedálni usporiadame aj rodinných 
aj oficiálných podujatí. V oddelených miestnostiach aj technické podmienky sú k dispozicii poradám a 
úspešným doškolovaním.  Zl’ava: len pre vopred objednané izby.

Gran Camping, Panzió és Ifjúsági Szállás
2501 Esztergom, Nagy Duna sétány, Pf: 280 
Tel.: 33/402-513, 30/948-9563 Fax: 33/411-953
Nyitva: 04.20-09.30.; web: www.grancamping-fortanex.hu; e-mail: fortanex@t-online.hu

Kiránduljon a történelmi Esztergomba és szálljon meg a dunaparti GRAN CAMPING - ben! Campingezés, 
légkondícionált appartementek, faházak és ifjúsági szállás (4-8 ágyas) 160 - fős kapacitással. Mindez 10 
percre a városközponttól, 500 m-re az új élményfürdőtől. Saját uszoda, játszótér, focipálya étterem, stb.

Make an excursion to the historical Esztergom, and get an accomodation by the bank of river Danube, at 
GRAN CAMPING SITE! Camping, air-conditioned apartmans, wood-houses and youth hostel ( 4-8 bed ) 
to a capacity of 160 people. It is 10 minutes away from the downtown, and 500 metres away from the new 
experience swimming pools. Own swimming pool, playground, football field, restaurant and so on. 
Machen sie einen Ausflug nach der Histotischer Esztergom und Übernachten Sie im an dem Donauufer lie-
genden GRAN-CAMPING. Camping, klimatisierter Apartments, Holzhütten und der Jugendherberge mit 
4-8 Bettzimmern bis 160 Personen. All das ist 10 Minuten von dem Stadtzentrum und 500 m weit von 
dem neuen Erlebnisbad. Wir haben eigene Schwimmbecken, Spielplatz, Fußballplatz, Restaurant, usw.  

Príd’te na výlet do historického mesta Esztergom a ubytujte sa pri Dunaja v GRAN CAMPINGu! Cam-
ping, klimatizované apartmany, chaty a ubytovanie pre mládež (4-8 postel’ové) s 160 miestnou kapacitou. 
To všetko iba 10 minút od centra mesta, 500 m od nového vnútorného kúpaliska. Vlastná plaváreň, detské 
ihrisko, futbalové ihrisko, jedáleň atd’.

34/180

-10%

-10%

300 m
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Hotel Grante, Caffe Grante Étterem
2509 Esztergom-Kertváros,  Dorogi u. 5-7, 
Tel.: 33/512-465, 33/435-272, 30/969-1742 Fax: 33/435-265
Nyitva: egész évben
web: www.grante.hu/hotel; www.grante.hu/caffe; e-mail: hotel@grante.hu

11/32
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Hotel Oktáv
2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 35-39. Tel.: 33/435-755, Tel./Fax: 33/435-670
Nyitva: egész évben * web: www.oktav.hu; e-mail: oktavhot@oktav.hu

Konferenciát, továbbképzést, csoportos utat szervezne Esztergomba? Üdülne, pihenne családjával, gye-
rekeket hozna nyári táborba? Mindenre nyújtunk lehetőséget Önöknek! Csendes, kertvárosi környezet, 
légkondicionált konferencia terem, különtermek, felújított szobák, saját park, sportpálya, védett parkoló. 
Szaunánkban és kozmetikai részlegünk aromaterápiás kezeléseivel kényeztesse testét, lelkét! NÜSZ csekket 
elfogadunk, árainkat egyedi kívánságaikhoz igazítjuk!

Wolud you like to organize a conference, a further vocational training, a group trip in Esztergom? Would you like 
to relax, recreate with your family, would you like to bring children into a summer camp? We offer you facilities 
all of this. Silent, garden suburban environment, air-conditioned conference room, private rooms, renewed rooms, 
own park, sport court, private parking places. Pamper your body and soul in our sauna or with aromatherapic 
treatment in our cosmetic section. We accept NÜSZ vouchers, we regulate our prices to your unique demand!

Möchten Sie in Esztergom Konferenz, Weiterbildung oder Gruppenreise organisieren? Oder wollen Sie mal 
mit der Familie Urlaub machen, sich erholen, vielleicht Kinder in das Sommerlager bringen? Wir bieten Ihnen 
für alles Gelegenheit! Stille, gartenstädtische Umgebung, Konferenzsaal mit Luftkonditionierung, Privatsäle, 
neugestaltete Zimmer, ein eigener Park, Sportplatz, geschützter Parkplatz. Verwöhnen Sie Ihren Körper und 
Ihre Seele in unserer Sauna und mit den aromtherapeutischen Behandlungen unserer kosmetischen Abteilung. 
Wir nehmen auch NÜSZ-Schecks an und stellen unsere Preise nach Ihren eigenen Wünschen!

Konferencie, doškolovanie alebo skupinné zájazdy by ste usporiadali v meste Esztergom? Išli by ste na 
rekreáciu s rodinou, deti by ste doniesli do letného tábora? Všetké možnosti Vám zaistíme!
V záhradnom meste, v tichom prostredí sú klimatizované konferenčné miestnosti, oddelené miestnosti, 
obnovené izby, vlastný park, športové ihrisko, strážené parkovisko. V našej saune a v kozmetickej časti s 
aromatickou terápiou si môžete rozmaznávat’ svoje tel’o a dušu! Prijímame aj šeky NÜSZ, ceny vytvárame 
podl’a osobné požiadavky!

48/150 2000 m

-15%

5000 m
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Jade Forrás Étterem és Büfé
2500 Esztergom, Hősök tere 11.; Lőrincz u. 2.; Tel./Fax: 33/400-949
Nyitva: H-V.: 11.00-23.00 * e-mail: chenyonghungary@hotmail.com
Vállaljuk családi, baráti összejövetelek, lakodalmak, rendezvények lebonyolítását, csoportok fogadását 
70 fős éttermünkben. Vendégeink kényelmében dohányzó és nem dohányzó részen, légkondicionált 
helyiségben, eredeti kínai ízekkel állunk rendelkezésre. Várjuk kedves vendégeinket Esztergom belvárosában 
működő büfénkbe, teázónkba ahol a teakülönlegességek mellett koktéljainkat is megkóstolhatják.

We undertake organizing family and friend gatherings, wedding celebrations, welcoming guests in our 
restaurants ( 70 people). We are on hand for the convenience of our guests on smoking and on non-
smoking parts, in air-conditioned rooms, with original Chinese taste. We wait guests to our buffet and tea-
house  (in the downtown of Esztergom), where over the tea-specialities you can taste our coctails, too. 

Im unseren für 70 Personen ausgelegten Restaurant übernehmen wir Abwicklungen von Familiären treffen, Hochzeiten oder andere 
Gruppenveranstaltungen. Für die Bequemlichkeit unseren Gästen bieten wir im Klimatisierten Räumlichkeiten getrennt für Raucher 
und für nicht Raucher unseren Originalen chinesische Speisen an. Wir erwarten unsere lieben Gästen in der Innenstadt von 
Esztergom eingerichteter Buffet und Teestube, wo neben unseren Teespezialitäten, können Sie auch unseren Cocktails probieren.

V našej jedálni usporiadame aj rodinné, priatel’ské stretnutie, svadby, podujatie, uvítame skupín do 
70 osôb. V záujme pohodlnosti našich hostí vo fajčiarskych a nefajčiarskych, klimatizovaných miestností 
sme k dispozicií originálnymi čínskymi chut’ami. Čakáme našich milých hostí v centre mesta Esztergom 
nachádzajúcom bufete, v čajovni, kde okrem čajových špecialít môžete ochutnat’ aj naše koktely.

Központi Kávéház
2500 Esztergom, Vörösmarty u. 2.; Tel.: 33/500-808 Fax: 33/500-801
Web: www.kozpontikavehaz.hu; e-mail: iroda@kozpontikavehaz.hu
1896-ban nyitott meg a Központi Kávéház. Azóta folyamatosan üzemelt leszámítva az elmúlt 3 évet amikor 
is teljes felújításon esett át. Visszakapta az eredeti szecessziós belsőteret, stílusában teljesen a századfordulós 
kávéházi hangulatot idézi. Minőségi széles ital- és borválasztékával - állandó programokkal várunk mindenkit. 
A külső terasz mellett belső “játszóteres” udvar is vendégeink rendelkezésére áll.
The Central Café was opened in 1896. Since then it has been permanently operated, except for the past 3 years during which 
a complete renovation has been carried out. It won back the original secession interior and for its style it recalls the atmosphere 
of cafés at the turn of the century. Everyone is welcome with a wide range of quality drinks and wines – as well as with per-
manent programs. In addition to the external terrace an internal yard with “playground” is also available for our guests.
Das Zentralcafé wurde im Jahre 1896 eröffnet. Seitdem wird es permanent betrieben, mit Ausnahme der 
vergangenen 3 Jahre, als es vollständig renoviert worden ist. Es gewann den ursprünglichen Sezessionsinnenraum 
zurück, und in seinem Stil erinnert es uns völlig an die Atmosphäre eines Cafés der Jahrhundertwende. Jeder-
mann ist mit der reichen Auswahl von qualitativen Getränken und Weinen sowie mit ständigen Programmen will-
kommen. Neben der äußeren Terrasse steht unseren Gästen auch ein Innenhof „mit Spielplatz“ zur Verfügung.
Centrálna Kaviareň bol otvorená v roku 1896. Jej nepretržitá prevádzka sa prerušila len na posledné 3 
roky, ked’ podl’ahla kompletnej renovácii. Dostala naspät’ secesný interiér, jej štýl dokonale cituje atmosféru 
kaviarní na prelome storočia. Každého čakáme kvalitným, bohatým výberom nápojov a vín a stálym progra-
mom. Popri vonkajšej terase aj vnútorný „ihriskový“ dvor je našim host’om k dispozícii.
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Kőrösy László Kollégium Esztergom
2500 Esztergom, Szent István tér 6.; Tel./Fax: 33/400-005; Nyitva: tanszünetben, ill. 
hétvégente; web: www.korosi-koll.sulinet.hu; e-mail: kolesz@korosi-koll.sulinet.hu

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

44/132

Our college can be found in the immediate vicinity of the Cathedral of Esztergom, 10 minutes away from 
the Aqua Park. For school excursions, summer camps, individual and family holidays as well as other arran-
gements. Our rooms are furnished with 3 beds each. We have a common bathroom at each floor, and cable 
TV in the public premises. Parking lot: in a closed yard. Our restaurant for 120 persons is waiting for guests 
arriving in groups (over 50 persons) with a high quality kitchen. In the surroundings you can find superb 
touring possibilities. Everybody is welcome. For more information, please visit our website.
Unser Studentenwohnheim befindet sich in der unmittelbaren Nähe der Basilika von Esztergom, 10 Minuten 
von dem Vergnügungsbad entfernt. Für Schulausflüge, Sommercamps, individuelle und Familienerholungen, 
sowie für sonstige Veranstaltungen. Unsere Zimmer sind je mit 3 Betten ausgestattet. Wir verfügen pro 
Stockwerk über ein gemeinsames Badezimmer und Kabelfernsehen in den Gemeinschaftsräumen. Parkplätze: 
in einem geschlossenen Hof. Unser Restaurant für 120 Personen erwartet die in Gruppen (über 50 Per-
sonen) eintreffenden Gäste mit einer niveauvollen Küche. In der Umgebung gibt es großartige Möglichkeiten 
zur Wanderung. Jedermann ist herzlich willkommen. Für weitere Informationen sollen Sie unser Homepage 
besuchen.
Náš internát sa nachádza v bezprostrednej blízkosti esztergomskej Baziliky, na 10 minút od Aquaparku. Pre 
školské výlety, tábory pre nováčikov a letné tábory, individuálnu a rodinnú rekreáciu, a iné podujatia. Izby 
sú 3 lôžkové. Každé poschodie je vybavené spoločnou kúpel’ňou, spoločenskou miestnost’ou s káblovou 
televíziou. Parkovacia možnost’: v uzavretom dvore. Naša reštaurácia s kapacitou 120 osôb, s kuchyňou na 
úrovni, čaká hostí, prichádzajúcich v skupinách (nad 50 osôb). Okolie poskytuje vynikajúce možnosti pre 
turistiku. Každého srdečne čakáme. Obšírnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke.
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Lila Akác Vendéglő és Panzió
2500 Esztergom, Visegrádi u. 15.; Tel./Fax: 33/427-301, 30/934-0737 
Nyitva: egész évben * web: www.lilaakac.com

A Bazilika közelében, a 11-es főút mellett (volt Pilismaróti úton), 100 fős vendéglőnkben és kényelmesen 
berendezett panziónkban, számos kirándulási és programlehetőséggel várjuk vendégeinket.
We wait our nice guests near the Basilica, next to the road „11”( this was the road towards Pilismarót). 
Our restaurant is available for 100 people. The pension is well-equipped and comfortable. We offer you 
a lot of trip and programm facilities.
Unsere Gaststätte und behaglich eingerichtete Pension liegt in der Nähe der Basilika, neben der Hauptstra-
ße Nr. 11. (früher Pilismaróter Straße genannt). Das Gasthaus ist für 100 Personen geeignet. Wir erwarten 
unsere Gäste mit Ausflugs- und Programmöglichkeiten.
V blízkosti Baziliky, vedl’a hlavnej cesty č. 11 (bývalá Pilismarótska cesta), v našom 100 osobnom hostinci a v 
pohodlne zariadenom penzióne, s rôznymi možnost’ami zájazdov a pestrými programami čakáme našich hostí. 

4/10 500

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

26/56

Márton Vendégház
2500 Esztergom, Mikszáth K. u. 24.; Tel.: 33/315-485; 20/411-0086
Nyitva: egész évben
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Múzeumkert Étterem és Koktélbár
2500 Esztergom, Batthyány u. 1.; Tel.: 33/404-440; 30/960-6008; 30/977-9384
Nyitva: V-Cs.: 11.00-24.00; P-Szo.: 11.00-04.00; e-mail: muzeumkert@t-email.hu

A Bazilika és a Királyi Vár lábánál várjuk vendégeinket. Igényesen kialakított teraszunkon történelmi 
környezetben fogyaszthatja mediterrán és magyaros ízeinket, válogathat híres hazai pincészeteink boraiból, 
miközben a várhegy látványossága tárul  szemük elé. Éttermünkben hangulatos koktélbár található, ahol 
minden hétvégén szórakozási lehetőséget biztosítunk a házibuli kedvelőinek.
˝Our guests are welcome at the foot of the Cathedral and the Royal Castle. In our terrace developed at 
a high level you can consume our Mediterranean and typical Hungarian flavours in a historic environment 
or you can select from the wines of famous Hungarian wine cellars, and meanwhile you can enjoy the view 
of the castle hill. Our restaurant has a nice cocktail-bar, where amusement is ensured on each weekend for 
those being fond of parties. 
˝Wir erwarten unsere Gäste am Fuße der Basilika und der Königlichen Burg. Auf unseren anspruchsvoll 
gestalteten Terrasse können Sie unsere mediterranen und echt ungarischen Gerichte in einem historischen 
Ambiente verzehren, Sie können von den Weinen berühmter ungarischer Weinkellerein auswählen, und 
inzwischen die Sehenswürdigkeit des Burgberges genießen. In unserem Restaurant befindet sich eine 
stimmungsvolle Cocktailbar, wo jedes Wochenende Amüsierungsmöglichkeit für die Fans von Partys gewährt 
wird. 

V tieni Baziliky a Král’ovského Hradu čakáme našich milých hostí. v historickom prostredí, na náročne 
vytvorenej terase si môžete pochutnat’ na našich jedlách mediteránnych a mad’arských chutí, môžete si 
vybrat’ z vín renomovaných domácich vinohradov, a popri tom sa nechat’ očarit’ výhl’adom na hradný 
kopec. V našej reštaurácii sa nachádza koktailový bar s príjemnou atmosférou, v ktorom každý víkend 
zaist’ujeme možnost’ zábavy milovníkom party.

Pizzéria Olasz Vendéglő
2500 Esztergom, Lőrincz u. 5.; Tel.: 33/312-952, 30/400-8718
Nyitva: H-Cs, V.: 10.00-22.00 óráig, P-Szo.: 10.00-24.00 óráig
web: www.pizzeriadistefarta.hu; e-mail: pizzeria@pizzeriadistefarta.hu

Esztergom belvárosában az élményfürdő közvetlen közelében, nyáron 70 télen 50 fő befogadóképességű, 
légkondícionált éttermünkben az olasz konyha gasztronómiai különlegességeivel várjuk kedves vendégeinket.
In the center of Esztergom right next to the spa, we are waiting our customerswith Italalian cuisine in 
airconditioned restaurant seats awailable 70 persons during summertime, 50 persons in winter. We are 
ready to arrange dining groups based on former reservation.

In der Innenstadt von Esztergom in der Nähe des Erlebnisbades erwarten wir unsere lieben Gäste, mit 
italienischen gastronomischen Spezialitäten, in unserem matisierten Restaurant, welches im Sommer Platz 
für 70 Gäste und im Winter für 50 Gäste hat. Nach telefonischer Vereinbarung übernehmen wir die 
Verkostung von Ausflugsgruppen.

V centre mesta priamo pri krásneho vnútorného kúpaliska, v lete 70 miestnou, v zime 50 miestnou kapacitou 
čakáme našich milých hostí v klimatizovanej jedálni s gastronomickými špecialitami taliánskej kuchyni. 

120 50 m
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Sasi Panzió I-II.
2500 Esztergom, Vécsey út 1. (I.) és Kiss J. u. 50. (II.); Tel.: 33/630-115; 30/525-4523
Web: www.sasipanzio.gportal.hu

Panziónk az Esztergomi Bazilikától 200 m-re, az Élményfürdőtől 10 percre található. Az apartmanok egyenként 3, 4, 
5, és 6 személyesek, felszerelt amerikai konyhával, fürdőszobával, kábeltévével rendelkeznek, parkolási lehetőség zárt 
udvarban. 2007. júniusában megnyitjuk második panziónkat, amelyben 13 db 2-3 ágyas, fürdőszobás  szobával, zárt 
parkolóval várjuk kedves vendégeinket. Üdülési csekket elfogadunk. Mindenkit sok szeretettel várunk. 

Our guest-house can be found 200 meters away from the Cathedral of Esztergom and 10 minutes from the aqua park. The 
apartments can sleep 3, 4, 5 and 6 persons each, with furnished American kitchen, bathroom and cable TV, and cars can be 
parked in a closed yard. In June 2007 we are going to open our second guest-house with a closed parking lot, where our guests 
are welcome in 13 double or three bedrooms with bathroom. Holiday cheques are accepted. Everybody is welcome. 

Unser Gasthaus befindet sich 200 m von der Basilika von Esztergom und 10 Minuten vom Vergnügensbad entfernt. 
Die Appartements sind für je 3, 4, 5 und 6 Personen, sie sind mit amerikanischer Küche, Badezimmer, Kabelfernsehen 
ausgerüstet, und Parkplätze können in einem geschlossenen Hof in Anspruch genommen werden. Im Juni 2007 werden 
wir unseren zweiten Gasthaus eröffnen, wo wir unsere Gäste in 13 Zwei- und Dreibettzimmern mit Badezimmer, mit 
geschlossenen Parkplätzen erwarten. Erholungsschecks sind angenommen. Jedermann ist willkommen. 

Náš penzión sa nachádza 200 m od Esztergomskej Baziliky, na 10 minút od Aquaparku. Apartmány sú jednotlivo 
3,4,5 a 6 lôžkové, s vybavenou americkou kuchyňou, kúpel’ňou, káblovou televíziou, možnost’ parkovania je 
na uzavretom dvore. V júni 2007 otvoríme náš druhý penzión, v ktorom 13-mi 2-3 lôžkovými izbami s kúpel’ňou, 
uzavretým parkoviskom čakáme našich milých hostí. Prijímame aj rekreačné šeky. Každý bude srdečne vítaný.

Szent Tamás Vendéglő
2500 Esztergom,Téglaház u. 4.; Tel./Fax: 33/312-313; 30/922-0646
Web: www.szenttamasvendeglo.hu; e-mail: szenttamas@invitel.hu

Vendéglőnk a Bazilikától 5 perc sétára helyezkedik el. Reményeink szerint mind hangulatában, mind választékában 
méltó követői tudunk lenni neves eleink jó szokásának, miszerint egy terített asztal mellett szebben telik az idő és sok 
mindent másképp lát az ember egy jó falat és egy jó pohár bor mellett. Magyar vendéglőnk nem csak hangulatában, 
hanem ételeink ízvilágában is egy kis időutazásra kínál lehetőséget, visszaidézve a régi idők hangulatát.

Our inn is located 5 minutes walking away from the cathedral. Hopefully we could both in terms of atmosphere and 
selection become fit followers of the custom of our famous forefathers, whereas at a laid table time passes by more nicely and 
one sees many things differently in the companionship of delicious dishes and a glass of fine wine. Our Hungarian inn offers 
a little journey in time not only for its atmosphere but its flavour variety, as well, by recalling the atmosphere of old times.
Unsere Gaststätte befindet sich 5 Minuten Spaziergang von der Basilika entfernt. Unserer Hoffnung nach können wir sowohl hinsichtlich 
der Atmosphäre als auch der Auswahl würdige Nachfolger jener guten Gewohnheit unserer berühmten Vorfahren werden, dergemäß 
neben einem gedeckten Tisch die Zeit schöner vergeht und man neben Köstlichkeiten und einem guten Glass Wein viele Dinge anders 
sehen kann. Unsere ungarische Gaststätte bietet Möglichkeit zu einer kleinen Reise in Zeit nicht nur durch ihre Atmosphäre, sondern 
auch durch die Geschmackwelt unserer Gerichte an, und ruft die Stimmung alter Zeiten in Erinnerung zurück. 

Naša reštaurácia sa nachádza na 5 minút chôdze od Baziliky. Podl’a našich nádejí, jej atmosférou a výberom jedál, vieme 
by� hodnými nasledovníkmi dobrých zvykov našich slávnych predkov, podl’a ktorých pri prestretom stole krajšie plynie čas 
a človek pri hlte dobrého jedla a poháriku dobrého vína vel’a vecí vidí ináč. Naša mad’arská reštaurácia nielen atmosférou, 
ale aj výberom chutí jedál ponúka možnost’ cestovania v čase, pripomínajúc si atmosféru dávnych časov.

II-ben:
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Tropical Café és Pizzéria
2500 Esztergom, Simor J. u. 46.; Tel.: 33/417-354 Fax: 33/311-475
E-mail: valekkerkft@invitel.hu

A város központjában, a piactéren, a buszvégállomáson, jó parkolási lehetőséggel, több mint 200 
ételféleséggel, különlegességekkel, dohányzó és nemdohányzó helyiségeinkben, nyáron terasszal, összesen 
50 férőhellyel várjuk kedves vendégeinket.
We wait our nice guests in the city centre, in the market place next to the bus station. Our service: good 
parking facility, 200 types of dishes, specialities, smoking and non-smoking rooms separately, terrace in 
summer, for maximum 50 people.

Im Zentrum der Stadt, am Markplatz, in Busstation, mit guter Parkierungsmöglichkeit erwarten wir unsere 
lieben Gäste mit 200 verschiedenen Speisespezialitäten, im für Raucher und für nicht Raucher bestimmten 
Räumen, am Sommer im Gartenlokal, insgesamt für 50 Personen.

V centre mesta na trhovisku a na autobusovej stanici s dobrými parkovacími možnost’ami, viac ako 200 
druhov jedál, špecialít, s fajčiarskými a nefajčiarskými miestnost’ami, v lete s terasou, celkovo s 50 miestami 
čakáme našich milých hostí.

d Etyek c

Buzál - Mórocza Pincészet
2091 Etyek, Váli u. hrsz. 2004.; Tel.: 20/961-8038; 20/957-9653
Nyitva: egész évben * e-mail: beus@etyek.sednet.hu

A természet és a város határán, könnyen megközelíthető helyen, kényelmes, hangulatos környezetben 
szeretettel várjuk kedves vendégeinket borpincészetünkben. Tágas szobáink szaunával egészültek ki.
Our guests are welcome at the border of nature and the town at an easily accessible place in a comfortable 
and friendly environment in our wine cellar. Our spacious rooms have been completed with sauna.

An der Grenze der Natur und der Stadt sind unsere Gäste an einer leicht zugänglichen Stelle, in einer 
bequemen und stimmungsvollen Umgebung in unserer Weinkellerei willkommen. Unsere geräumigen Zimmer 
sind mit Sauna erweitert worden.

Na rozhraní prírody a mesta, v pohodlnom, malebnom prostredí, na l’ahko dostupnom mieste sa nachádza 
naše vinohradníctvo, ktoré srdečne čaká svojich hostí. K priestranným izbám patrí i sauna.

4/3
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Etyeki Borkatlan
2091 Etyek, Szölőskert u. 53.; Tel./Fax: 22/223-069; 30/425-4836
Nyitva: non-stop; web: www.borkatlan.hu; e-mail: etyekiborkatlan@hotmail.hu

Budapest szöllőskertje Etyek, itt található az etyeki borkatlan 4000 (!) fajta minőségi magyar, illetve külföldi 
bor, pezsgő, pálinka! Szállás lehetőség, íjászat, lovaglás, vadászat, borkóstolók és borivás. Nagy magyaros 
konyha művészettel, egybekapcsolt programokkal várjuk vendégeinket Etyeken. Egészségükre!

The vineyard of Budapest is Etyek, where the wine corrie of Etyek can be found with 4000 different high 
quality Hungarian and foreign wines, champagnes and fruit-brandies! Accommodation, archery, riding, 
shooting, wine-tasting and wine drinking. Our guests are welcome in Etyek with programs connected with 
great Hungarian kitchen art. A toast to us!

Der Weingarten von Budapest ist Etyek. Hier befindet sich das Weinkesseltal von Etyek mit 4000 Arten 
qualitativer ungarischer bzw. ausländischer Weine, sowie Champagnern und Schnaps! Unterkunftsmöglichkei
ten, Bogenschießen, Reiten, Jagd, Weinverkostung und Weintrinken. Unsere Gäste sind in Etyek mit einer 
großen echt ungarischen Küchenkunst und anschließenden Programmen willkommen. Zu unserer Gesundheit.

Vínnou záhradou Budapešti je Etyek, tu sa nachádza etyekská vínna kotlina so 4000 druhmi mad’arského 
respektíve zahraničného vína, šampanského, pálenky! Možnost’ ubytovania, lukostrel’ba, jazda na koni, 
pol’ovačka, ochutnávka vína, pitie vína. Programami spätými s vel’kým mad’arským kuchynským umením 
čakáme našich hostí v Etyeku. Na zdravie.

Krajcsi Családi Borpincészet
2091 Etyek, Alsóhegyi út 5.; Tel.: 20/434-0622
Nyitva: egész évben; e-mail: krajcsipince@fibermail.hu

Nagy József Pincészete
2091 Etyek, Körpince sor 1111/1/v.; Tel.: 1/251-5277; 30/411-5526
Nyitva: egész évben, egyeztetés alapján
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Etyeki látkép

M. Nagy Péter felvételei



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

Náš hostinec je od roku 1915 rodinný podnik, v srdci Vértešského Prírodného Parku. V hotelovej časti 
vieme ubytovat’ 16 hostí. Naša reštaurácia s kapacitou 100 osôb čaká svojich milých hostí  domácimi 
chut’ami a špecialitami z diviny.

d Gánt c

Vendéglőnk 1915 óta családi vállalkozás a Vértesi Naturpark szívében. Fogadónkban 16 vendéget tudunk 
elszállásolni. 100 főt befogadó éttermünkben házias ízekkel és vadétel-különlegességekkel várjuk a kedves 
vendégeket.

Our inn has been a family business since 1915 in the heart of Vértesi Naturpark for 16 person. We are 
waiting for our guests in our 100-seat restaurant with home like meals and game specialities. 

Unsere Gaststätte ist seit 1915 ein Familienunternehmen im Herzen des Naturparks Vértes. In unserer 
Herberge können wir 16 Gäste unterbringen. In unserem Restaurant für 100 Personen erwarten wir unsere 
lieben Gäste mit heimatlichen Genüssen und Wildspezialitäten. 

Látogatás a Vitány-várban
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A Velencei-tó déli partján 
elhelyezkedő kedvelt turisztikai 
célpont, gyógy- és üdülőhely. 

Az év minden évszakában sokszínű szórakozási, 
kikapcsolódási lehetőségeket kínál fesztiváljaival, 
kulturális és sport programjaival egyaránt. Köz-
vetlenül 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 bedeutend-
stem Heilbad, dessen Wasser zuallererst auf 
Bewegungskrankheiten wirkungsvoll ist.
Das Gedenkhaus, von dem berühmter Schrift-
steller 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. 

Na južnom brehu jazera Ve-
lencei-tó ležiaci oblúbený turi-
stický cieľ, liečebné a rekreačné 

stredisko. V každom ročnom období ponuká 
pestré možnosti na zábavy a oddych so svojimi 
festivalmi, kultúrnymi a športovými programa-
mi. Priamo na brehu jazera hotely, kempingy a 
výborné reštaurácie čakajú návštevníkov. 
Najhlavnejším pôvabom mesta je lečiebná ter-
málna voda. Najvýznamnejšie liečebné kúpele 
župy Fejér nájdete v Agárde, ktorej voda so 
svojimi veľmi priaznivými vlastnosťami účinkuje 
v prvomrade na ľudí, ktorí trpia s chorobami 
pohybových orgánov. 
Pamätný dom známeho spisovateľa Gárdonyi 
Géza sa nachádza v Agárde, jeho relikvie 
možno obhliadnúť v Galerii Gárdonyiho popri 

iných zaujímavých výt-
varných dieľ.
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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



Brenner Gold Camping
2484 Gárdony-Agárd, Üdülők u. 17.; Tel.: 22/579-187 ; 70/547-83-71 Fax: 22/579-188
Nyitva: egész évben * e-mail: brennergold@freemail.hu

Velencei-tó közvetlen vízpartján található kempingünk, várja pihenni vágyó vendégeit. Lakókocsik letelepí-
tésére egész éven át lehetőség van. Nyugodt, családias légköre ideális a pihenni, üdülni vágyók  számára. 
Nyitva: EGÉSZ ÉVBEN, Üdülési csekket elfogadunk !!

Our waterside camping near the Velencei Lake is waiting for guests wishing to have a rest. Caravans may be 
parked there all the year round. The restful atmosphere of intimacy is ideal for those who desire to relax and 
take a holiday. Open: ALL THE YEAR ROUND, Holiday cheques are accepted !!

Unser Camping befindet sich an dem unmittelbaren Ufer des Velencei-Sees, wo wir unsere Gäste, die sich 
erholen möchten, erwarten. Das ganze Jahr hindurch gibt es Möglichkeit mit Wohnmobils hier zu parken. 
Die ruhige, familiäre Atmosphäre ist ideal für diejenigen, die sich zu erholen und zu relaxieren wünschen. 
Geöffnet: IM GANZEN JAHR, Erholungsschecks sind angenommen !!

Náš kemping sa nachádza bezprostredne na brehu jazera Velence, čaká na hostí, ktorí si chcú oddýchnut’. 
Na umiestnenie obytného prívesu je možnost’ po celý rok. Pokojná a rodinná atmosféra je ideálna pre tých, 
ktorí túžia po odpočinku a rekreácii. Otvoréné: CELÝ ROK, prijímame aj rekreačné šeky!!

d Gárdony-Agárd c

Antal Panzió és Andy Apartmanház
2484 Gárdony-Agárd, Chernel I. u. 45.; 
Tel.: 22/370-469, 20/997-0974 Fax: 22/370-790
web: www.antal-panzio.uw.hu * e-mail: antal-gyula@freemail.hu
Vonattal és autóval is jól megközelíthető helyen várja vendégeit az Antal Panzió 2540 m2 füvesített ős-
parkban árnyas fák, bokrok, virágok közt. A kertben lengőteke, pingpongasztal, röplabdapálya, hinta várják 
a felüdülni vágyókat. Háromágyas szobáinkhoz és kétszobás apartamanunkhoz külön füves kertrész, terasz 
tartozik kerti bútorokkal. A Velencei-tó 100 m-re, a gyógyfürdő 2 km-re található panziónktól. Kívánjuk, 
hogy az itteni pihenése szép emlék maradjon! 
It is in an easy to reach place both by car and train in a 2540m2 grassed original park among shady trees and 
bushes. In the garden there are swinging game of bowls, table tennis, volleyball field, swing, which wait  the 
guests. Separate grassy part and terrace, garden furniture belong to the triple-bed  rooms and double-bed 
apartmans. Lake Velence can be found 100 metres away, thermal bath can be found 2 kilometres away 
from our pension. We wish your relaxation at our place stay a memorable experience in your life! 
Mit Zug oder mit Auto ist leicht erreichbar der „Antal” Pension, der mitten im  2540 m2 großen Uhrpark, 
zwischen schattigen Bäumen und Büschen und Blumen liegt. Im Garten gibt es für die Erfrischung suchenden 
Schwingkegel, Tischtennis, Volleyballplatz und Schaukeln. Zu unseren 3 Bettzimmern und zum Zweibett-
apartment gehört einer rasenbedeckter Gartenteil, Terrasse mit Gartenmöbel. Der Velence See ist 100 m 
weit, und zu dem Heilbad ist die Entfernung 2 km.Wir wünschen, dass, Ihre Erholung bei uns eine schöne 
Erinnerung bleiben soll. 

Aj s vlakom a autom dobre prístupnom mieste čaká svojich hostí penzion Antal v 2540 m2 zatrávnenom 
prastarom parku, medzi tienisté stromy, kríky a kvety. V záhrade ruský kužel’, pingpongový stôl, volejbalové 
ihrisko, hojdačky čakajú túžiacích po oddychu. K trojpostel’ovým izbám a k dvom apartmanom patrí terasa so 
záhradným nábytkom, kde so záhradami sa stará záhradník. Od apartmanu vdialenosti 100 m je jazero Velen-
cei-tó a vzdialenosti 2 km sú ličebné kúpele. Prajeme, aby Vaše tu strávené dni sa stali peknou pamiatkou!
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Csutora Étterem
2484 Gárdony-Agárd, Balatoni u. 131.; Tel.: 22/370-659, 30/939-0747 Fax: 22/370-659
Nyitva: H-V.: 11.00-23.00
Web: www.csutoraetterem.hu; e-mail: csutoraetterem@t-online.hu

József Söröző
2484 Gárdony-Agárd, József u. 13.; Tel.: 22/370-927

Nádas Étterem és Disco
2484 Gárdony-Agárd, Balatoni u. 60.; Tel./Fax: 22/370-006
Nyitva: 05.01-08.31.: H-V.: 12.00-24.00; 09.01-04.30.: H-V.: 12.00-22.00
web: www.nadasetterem.hu; e-mail: nadas@t-online.hu

Az agárdi Nádas Étterem a Velencei-tó legnagyobb étterme. Hal- és vadspecialitásokkal várja kedves ven-
dégeit 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.

Der „Nádas” Restaurant im Agárd ist das größte Restaurant an der Velence See. Wir erwarten unserer 
lieben Gäste mit Fisch und Wild Spezialitäten, nur  eine Minute von der Agarder Heilbad entfernt. Der 
Fassungsvermögen : Jägersaal: 120 Personen, Terrasse: 120 Personen, der Großsaal: 250 Personen, der 
Disco 1500 Personen. Wir übernehmen auch Abwicklungen von Hochzeiten und Firmenfeierlichkeiten.

Restaurant Nádas in Agárd is the biggest restaurant of Lake Velence. It waits the guests with fish and game 
specialities, one minute far away from the thermal bath of Agárd. Our capacity: Hunting room: 120 pe-
ople, Terrace: 120 people, Big room: 250 people, Disco: 1500 people. We undertake the organization 
of business programmes, and wedding ceremonies.

Nádas v Agárde je najväčšia jedáleň pri jazere Velencei-tó. Z ryby a z divočiny pripravenými rôznymi 
špecialitami čaká svojich milých hostí na 1 minutu od liečebných kúpel. Naša kapacita: pol’ovnická miestnost 
pre 120 osôb; terasa pre 120 osôb; vel’ká miestnost’ pre 250 osôb; disco pre 1500 osôb. Usporiadame 
aj firemné akcie, svadby. 
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Romantika Vendégházak, Étterem
2484 Gárdony-Agárd, Árpád fejedelem útja 76/a.; 
Tel/Fax.: 22/271-085, 30/323-5035, 30/312-1548
Nyitva: vendégházak: egész évben, vendéglő: 05.01-09.30.: H-P.: 17-22 Szo-V.: 12-22
Web: www.romantikavendeghazak.hu

A Romantika Vendégházak Agárd központjában, a Velencei-tóhoz, vasútállomáshoz, termálfürdőhöz közel (8-10 perc) 
találhatóak. Vendégházaink 2-3 család elhelyezésére is alkalmasak, kerthelyiséggel, grillezési lehetőséggel várják a pihenni 
vágyókat. Szemben lévő magyaros éttermünk igény szerint teljes körű, vagy félpanziós ellátást biztosít.

Das Romantik-Gästehaus im Zentrum Agárds ist (8-10 Min.) vom Velence-See, dem Bahnhof und dem Thermalbad entfernt zu finden. 
Unsere Gästehäuser sind zur Unterbringung für 2-3 Familien geeignet. Mit Gartenanlage, Möglichkeit zum Grillen erwarten wir unsere 
sich nach Ruhe sehnenden Gäste. In dem gegenüberliegenden Restaurant kann nach Bedarf Voll- oder Halbpansion gesichert werden.      

Romantika guest houses can be found in the citycentre of Agárd, near (8-10 minutes) Lake Velence, the railway station 
and the thermal baths. Our guest houses are available for 2 or 3 families and has garden and grill. The traditional restaurant 
opposite provides half of full board for the guests on demand. 

Hostinské domy Romantika sa nachádzajú v centre mesta Agárd, blízko od jazera( 8-10 minút) Velencei-tó, od železničnej stanici, od 
termálneho kúpaliska. Naše hostinské domy sú určené na ubytovanie 2-3 rodín, a so záhradnou miestnost’ou, možnost’ou grilovania čakajú 
hostí, ktorí túžia po oddychu. Oproti, v našej mad’arskej reštaurácii podl’a požiadavky zabezpečíme celodennú stravu alebo polopenziu.

9/20

Simon Panzió és Borház
2484 Gárdony-Agárd, Bikavölgyi u. 2.; 
Tel.: 22/570-085, 22/579-096, 22/579-097, 30/956-7652 Fax: 22/570-086
Nyitva: egész évben * web: www.simonessimon.hu; e-mail: panzio@simonessimon.hu

-20%

Gyula Vezér Lovasbirodalma
8286 Gyulakeszi, Csobánc-hegy 050/4 hrsz.; Tel.: 20/931-7446
Nyitva: egész évben; web: www.gyulavezer.hu; e-mail: gyulavezer@vazsonykom.hu

d Gyulakeszi c
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d Hajmáskér c

Anna Kastély
8192 Hajmáskér, Tábori u. 10., Tel/Fax: 88/460-366, 20/348-7376 
Nyitva: egész évben; e-mail: gfellnerjani@invitel.hu

d
Hegymagas - Szent György-hegy

Badacsonyi borvidék
c

Horváth Pince
8265 Hegymagas, Szent György-hegy 1115 hrsz., 
Tel.: 87/709-796, 30/226-8412 Fax: 87/709-796
Nyitva: egész évben * web: www.horvathpince.hu; e-mail: h_arpi@t-online.hu

Szeretettel várjuk borkedvelő vendégeinket a Szent György-hegy déli oldalán működő pincénkbe, ahol meg-
kóstolhatják zamatos fehér, rozé, és vörösborainkat. Vásárolhatnak palackos vagy folyó kiszerelésben, és a 
teraszon üldögélve a balatoni panorámában gyönyörködve élvezhetik boraink illatát, ízeit.Csoportok részére 
ajánljuk borkóstoló programjainkat borkorcsolyával, kérésre hidegtállal vagy egytálétellel.
We wait our wine-lover guests in our cellar on the southern side of Szent-György Mountain, where you can 
taste the aromatic white, rozé and red wines. You can buy wine in bottles and you can fill your own bottle, 
too, and sitting on the terrace you can enjoy the sight of Lake Balaton and the flavor and the taste of our 
wine. We can recommend the wine-tasting programmes for groups with cold buffet or one-course dish.
Wir warten alle Weinfreunden in unserem Keller auf der südlichen Seite des Szent György Berges. Im Keller 
können Sie unsere aromatischen Weißweine, Roseweine und Rotweine schmecken. Flaschenweine und aus-
geschenkte Weine sind auch erhältlich. Sie können den Duft und Geschmack unserer Weine auf der Terrasse 
sitzend genießen und das Panorama des Balatons bewundern. Weinprobeprogramme mit Weinbeißer für 
Gruppen. Auf Wunsch servieren wir auch kalte Platten oder Eintopfgerichte.

Srdečne čakáme hostí, ktorí obl’ubujú víno, do našej pivnice, ktorá provozuje na južnej strane hory Szent György, 
kde môžu ochutnávat’ naše aromatické bielé, rozé a červené vína. Môžete kúpit’ flaškové alebo čapované víno, 
sadnút’ si na terasu, kochat’ sa v krásnej panoráme a pritom požívat’ vôňu a chut’ našich vín. Pre skupiny ponúkame 
program ochutnávky vína, podl’a požiadavky aj studenou misou alebo teplým hotovým jedlom.     
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Szent György Pince
8265 Hegymagas, Szent György-hegy 12., 
Tel.: 87/710-885, 30/333-4444 Fax: 87/710-884

A Szent-György-hegy déli oldalán, festői környezetben, csodálatos balatoni panorámával, házias ételekkel, 
saját termelésű kitűnő borokkal várjuk kedves vendégeinket. Csoportok, cégek részére programok szervezése 
egész évben: hajókirándulás, néptánc program, bortúrák helyben és a Dunántúl tanúhegyein.

V južnom úpätí vrchu Szent György, v malebnom prostredí, s nádhernou panorámou na Balaton, s domácky-
mi jedlami, vlastne vyrábanými konzumnými a muzeálnymi vínami čakáme našich milých hostí. Pre skupiny 
usporiadame programy: výlet na l’odi, l’udové tance, vínové túry do Zadunajských hôr.  

We are waiting for our visitors home like meals, quality wine. It can be found the south part of Szent-
György Hill in a picturesque sight, with beautiful panorama over the Lake Balaton. Boat trips, folk dance 
programmes, wine tours on the hills of Transdanubia. 

Wir erwarten unsere Gäste auf dem Szent- György- Berg (Heiliger Georg- Berg) auf der südlichen Seite, 
in einer malerischen Umgebung, und wundervollem Panorama des Balatons, mit hausgemachten Speisen, 
eigenem gekeltertem und Museeumswein.  Für Gruppen Programmorganisation: Schiffsausflüge, Volkstanzp-
rogramm, Weintouren in die Berge über die Donau hinaus.

d Héreg c

Sport Vendéglő és Vendégház
2832 Héreg, Sportpálya Tel.: 34/706-136, 30/500-8513
Nyitva: egész évben * e-mail: medexpresz@chello.hu

A Gerecse oldalában, a Király-kút közelében, számos kirándulási lehetőséggel, házias konyhával, barátságos 
vendéglátással várjuk vendégeinket. Ötven főig rendezvényeket vállalunk.

We wait our nice guests near Gerecse mountain next to the Király source, with a lot of trip facilities, house-
proud dishes and familiar service. We accept organizing programmes up to 50 people.

An der Seite von Gerecse, in der Nähe des Király(König)-Brunnens warten wir mit zahlreichen Ausflugmög-
lichkeiten, häuslicher Küche, freundlicher Bewirtung auf unsere Gäste. Wir übernehmen auch Veranstaltungen 
höchstens für 50 Personen.

Na úpätí hory Gerecse, v blízkosti Király-kút, s mnohými možnost’ami výletov, domáckou kuchyňou, a 
priatel’ským pohostením čakáme našich hostí. Usporiadame akcie do 50 osôb.  

11/45

6/16
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Bölcsik Vendégház
8424 Jásd, Rózsadomb u. 23.; Tel.: 88/494-020

d Jásd c

d Kecskéd c

Barátok Asztala Étterem
2852 Kecskéd, Sport u. 39. Tel.: 34/478-579; Fax:34/478-330
Nyitva: H-V.: 11.00-22.00
Web: www.baratokasztala.hu; e-mail: etterem@baratokasztala.hu

Hartmann Vendégház
2852 Kecskéd, Óvoda köz 8.; Tel.: 30/500-8858

Kürti Vendégház
2852 Kecskéd, Vasút út 72.; 
Tel.: 34/478-041; 30/740-0598, 34/479-212 Fax: 34/478-295
E-mail: bori02@vivamail.hu

Falusias, nyugodt környezetben, két, külön bejáratú, kilenc személyt befogadó, teljesen felújított apart-
manban várjuk a pihenni vágyókat! Lovaglás, hintózás, horgászat teszi felejthetetlenné a nálunk töltött szép 
napokat.
In a village-like, tranquil surrounding, two, fully renovated apartements, rooming 9 person, with two 
separate entries we are waiting our guests! Riding, coach riding, fishing makes unforgetable the remarkable 
days spent at us.

In ein dorfmässig, beruhingt Umgebung, mit zwei, eigenem Eingang, mint Rauminhalt für 9 Personen, dur-
chaus erneuerte Apartementen warten wir unsere Gäste! Mit Ritt, Kutschen und Angeln macht die schöne 
Tage giesst bei uns gänzlich.

V dedinskom, pokojnom prostredí, dva 9 miestne zrenovované apartmany s osobitným vchodom. Sem 
čakáme  na l’udí túžiacich po oddychu. Jazda na koni, kočiari, rybolov Vám dá nezabudnutelne  pekné 
dni strávené u nás.
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Németh Vendégház
2852 Kecskéd, Hunyadi út 2.; Tel/Fax: 34/478-144; 20/552-7677

Csendes, falusias környezetben, két, külön bejáratú, kilenc személyt befogadó apartmanban várjuk 
vendégeinket! Pihenését lovaglási-, hintózási- és horgászati lehetőség teszi teljessé. Legyen a vendégünk 
Kecskéden!

In a village-like, tranquil surrounding, two, fully renovated apartements, rooming 9 person, with two 
separate entries we are waiting our guests! Riding, coach riding, fishing makes it complete. Be our guest 
in Kecskéd!
In ein dorfmässig, beruhingt Umgebung, mit zwei, eigenem Eingang, mint Rauminhalt für 9 Personen, dur-
chaus erneuerte Apartementen warten wir unsere Gäste! Ritt, Kutschen und Angeln macht Ihre Rast ganz. 
Sei unser Gast in Kecskéd!

V tichom, dedinskom prostredí dva 9 miestne apartmany s osobitným vchodom. Sem čakáme svojich hostí. 
Vášmu oddychu dávajú úplnost’ jazda na koni , kočiari a možnost’ rybolovu. Budt’e našimi host’ami v 
Kecskéde.

Schmuck Vendégház
2852 Kecskéd, Vasút út 66.; Tel.: 34/478-150, 34/478-316; 20/364-3296 Fax: 34/478-383
E-mail: schnoro1@freemail.hu
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d Kesztölc c

Borház Étterem és Panzió

2517 Kesztölc, Klastrom u. 2. Tel.: 33/484-765, 30/247-8612 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 lá-
bánál a történelmi hangulatot árasztó pincesoron. Csendes szobákkal, családbarát szolgáltatásokkal.Igényesen 
berendezett kétágyas szobákkal és konyhával felszerelt tágas apartmanokkal várjuk egész évben kedves ven-
dégeinket.

Our guest-house can be found 5 km away from Esztergom, in a beautiful settlement of Pilis, in Kesztölc, 
at the foot of the Kétágyú-hill, along the wine cellars recalling a historic atmosphere. With quiet rooms 
and family-friendly services. Our guests are welcome all the year round with demanding equipped double 
bedrooms and with spacious apartments with kitchen. 

Unser Gasthaus befindet sich 5 km von Esztergom entfernt, in einer der schönsten Orte von Pilis, in 
Kesztölc, am Fuße des Kétágú-Berges, bei der eine historische Atmosphäre ausströmenden Kellerreihe. 
Mit stillen Zimmern und familienfreundlichen Dienstleistungen. Unsere Gäste sind das ganze Jahr hindurch 
mit anspruchsvoll eingerichteten Doppelzimmern sowie mit Küche ausgestatteten geräumigen Appartements 
willkommen.  

Náš penzión sa nachádza 5 km od Esztergomu, v jednom z najkrajších sídiel, v Kesztölci, v tieni vrchu Kétá-
gú, v rade pivníc vyžarujúcich historickú atmosféru. S tichým izbami, so službami výhodnými pre rodiny. Ná-
ročne zariadenými dvojlôžkovými izbami  s vybavenou  kuchyňou čakáme našich milých hostí po celý rok.

d Királyszentistván c

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

2/6 5 km

-10%

-20%
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d Kisapáti c

Kaán Károly Kulcsosház
8285 Kisapáti, Szent György Hegy; Tel./Fax: 87/510-335
Nyitva: egész évben * web: www.kisapati.hu; e-mail: kisapati@t-online.hu

4/24+6 8 km
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Kisbér a Bakony – Vértes – Kis-
alföld közötti térség kereskedel-
mi és kulturális centruma. A 

gazdag történelmi múlttal rendelkező, borairól 
és lótenyésztéséről híres város a 18. száza-
dban 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 Fer-
enc József itt alapította meg a Kisbéri Királyi 
Ménest: itt született Kincsem, a világhírű cso-
dakanca. Közép-Európa legnagyobb fesztávú 
fedett lovardáját 1856-ban építették. A 
Lovarda és Műemlék-Együttese 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 Hun-

garian 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 wonder-
ful 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 theatre-room (up to 400 people 
) and countless opportunities to entertain, 
cultural programmes and festival wait the 
guests all year. 

Kisbér ist das Handels- und 
Kulturzentrum der zwischen 
Bakony Gebirge - Vértes Ge-

birge und der Kleinen Tiefebene befindlichen 

Region. Die 
über reiche 
historische 
Ve r g a n -
g e n h e i t 
verfügende, von 
ihren Weinen und von 
der Pferdezucht bekannte Stadt 
gelangt im 18. Jahrhundert in den Besitz 
der Familie Batthyány. Der im Herzen der 
Siedlung liegende Englische Park mit dem 
Bach, Wasserfall und Schloßgebäude gewährt 
auch heute einen wunderschönen Anblick. 
König Franz Josef errichtete im Jahr 1853 
das Königliche Gestüt von Kisbér. Hier ist 
Kincsem, die weltberühmte Wunderstute ge-
boren. Das gedeckte Gebäude der Reitschule 
mit dem größten Bodenweite Europas wurde 
im Jahr 1856 gebaut. Im Gebäudekomplex 
der Reitschule und im für 400 personen gee-
igneten Theatersaal des neuen Kulturzentrums 
sind zahlreiche Vergnügungsmöglichkeiten. 
Wir warten im ganzen Jahr mit Kulturver-
anstaltungen und Festivalveranstaltungen auf 
unsere lieben Gäste. 

Kisbér je obchodný a kultúrny 
centrum medzi Bakony – Vértes 
– Kisalföld. Mesto má bohatú 

historickú minulost’. Pre vína a chov koní je 
povestné. V 18. storočia sa stalo majetkom 
rodiny Batthyány. V srdci osady sa nachádza 
anglický park s potokom, jazero s vodopádom, 
a budova kaštiel’a je ešte aj dnes krásna. V roku 
1853 Ferenc József tu založil Kisbér Král’sky 
Žrebčinec: tu sa narodil Kincsem, svetoznáma 
zázračná kobyla. V roku 1856 postavili 
najväčšiu krytú jazdiareň Strednej Europy. 
Komplexum jazdiarni a nový kultúrny dom so 
400 miestným divadlom v celom roku mnohými 
zábavnými možnost’ami, kultúrnymi podujatiami 
a festiválmi čaká svojich milých hostí! 



Batthyány Kastély
2870 Kisbér, Angolkert 6.
Tel.: 34/ 552 600

Helytörténeti Gyűjtemény, Kiskastély 
– volt ménes parancsnoki épület
2870 Kisbér, Angolkert 7.
Tel./fax: 34/ 552 084 

Lovarda és Műemlék Együttese
2870 Kisbér, Angolkert 2-3.
Tel: 34/ 552 084

Református Templom 
2870 Kisbér, Széchenyi u. 4/A
Tel.: 34/ 354 387

Római Katolikus Templom és Plébánia
2870 Kisbér, Batthyány tér 5.
Tel.:34/ 352 383

Tiszti Kaszinó épülete
2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.
Tel.: 34/ 352 360

Wass Albert Művelődési Központ és 
Városi Könyvtár
2870 Kisbér, Városház tér 1., Pf.: 24
Tel./fax: 34/ 552 084

Pongrácz Tanya
2870 Kisbér, Haladás major 1.
Tel.: 34/ 352 762

Szobrok:
- Batthyány Kázmér szobra a Római 
Katolikus Templom előtt
- Fadrusz János lovas szobra a Lovarda 
épülete előtt

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

- március: Bakonytérségi Népművészeti 
Fesztivál

- április: Barackvirág Ünnep, Motoros 
Találkozó

- május: Uniós Díjugrató Országos Ver-
seny, Rockfesztivál, Betyárgyulyás Főző 
Verseny és Csodabogarak Találkozója

- június: Pünkösdi Napok

- július: Kisbéri Napok

- augusztus 20.: Városi Búcsú

- szeptember: Őszi Forgatag

- októbertől: színházi előadások, kom-
oly- és könnyűzenei programok

- december: Karácsonyi Vásár

PROGRAMOK /
PROGRAMMES / 
PROGRAMMEN / 

PROGRAM

LÁTNIVALÓK / 
SIGHTSEEINGS / 

SEHENSWÜRDIGKEITEN / 
POZORUHODNOSTI
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d Kisbér c

Bakony Étterem
2870 Kisbér, Kossuth L. u. 23.; Tel.: 34/353-905; 20/353-9694
E-mail: belany@mail.tvnet.hu * web: www.bakonyetterem.hu

Kedvenc Cukrászüzlet
2870 Kisbér, Zrinyi u. 6.; Tel.: 34/354-406; 30/522-5349
Nyitva: Sze-V.: 9.00-18.00, H-K.: szünnap
Sütemények helyben készült főzött krémmel.

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

A Kincsem Wellness Hotel 28 szobával, a Bakony alján családias környezetben az alábbi szolgáltatásokkal 
várja a pihenésre, kikapcsolódásra vágyó vendégeket. Bababarát szolgáltatások, Fedett medence, Gyermek 
medence, Pezsgőfürdő nyakzuhannyal, Merülő medence, Infra szauna, Fin szauna, Gőz kabin, Masszőr, 
Konferencia termek. Az éttermünk a magyaros és vegetáriánus konyhát kedvelő ínyencek kedvelt helye, ahol 
igényeiknek megfelelő ételekből választhatnak. Legyenek vendégeink  győződjenek meg vendégszeretetünkről 
és  a Bakony szépségéről, nyugalmáról.

The Kincsem wellness hotel with 28 rooms is waiting for guests wishing to have some rest and recreation at 
the foot of Bakony in an atmosphere of intimacy, with the following services. Baby-friendly services, indoor 
swimming-pool, pool for children, Jacuzzi with neck shower, sinking basin, infra sauna, Finnish sauna, steam 
cabin, massage, conference rooms. Our restaurant is a popular place for those being fond of typical Hunga-
rian and vegetarian kitchen, where you can select from dishes as you may wish. You should be our guests, 
and be convinced of our hospitality and the beauty and peacefulness of Bakony.

Das Kincsem Wellness Hotel mit 28 Zimmern am Fuße des Bakonys erwartet die Gäste, die sich nach 
Erholung und Entspannung sehnen in einer familiären Atmosphäre mit den folgenden Dienstleistungen. Baby-
freundliche Dienstleistungen, gedeckte Schwimmhalle, Kinderbecken, Yacuzzi mit Halsschauer, Tauchbec-
ken, Infrasauna, Finnsauna, Dampfkabine, Massage, Konferenzsäle. Unser Restaurant ist eine beliebte Stelle 
für Feinschmecker der echt ungarischen und der vegetarischen Küche, wo sie aus Speisen ihrem Geschmack 
nach wählen können. Sie sollen, bitte, unsere Gäste werden, und sich von unserer Hospitalität sowie der 
Schönheit und des Friedens von Bakony überzeugen.

Wellness Hotel Kincsem s 28 izbami, na úpätí Bakonyu, v rodinnom prostredí, čaká hostí túžiacich po 
oddychu a vypnutí s nasledovnými službami: služby pre hostí s malými det’mi, Krytý bazén, Detský bazén, 
Hydromasážny kúpel’ s krčnou sprchou,  Bazén na potápanie, Infra sauna, Fínska sauna, Parná kabína, Ma-
sér, Konferenčné sály. Naša reštaurácia je obl’úbeným miestom labužníkov, obl’ubujúcich mad’arské národné 
a vegetariánske jedlá, každý si môže vybrat’ z jedál podl’a svojho gusta. Bud’te našimi host’ami, presvedčite 
sa o našom pohostinstve a kráse a pokoji Bakonyu.

28/62
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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

Na úpätí Bakony, pri hlavnej ceste, 70 km od Balatonu, 35 km od termálneho kúpaliska sa nachádza Morvai Vendégház 
s rodinnou atmosférou. V každých 3 budovách sú 5 izby so samostatnými vchodmi. Ku každej budove patrí zariadená 
spoločná kuchyňa a kúpel’ňa. V blízkosti je športové ihrisko, športová hala, tenisový kurt, hostinec, pošta, bankomat, a 
asi 1 km od ubytovania v rybníku môžete chytat’ ryby, d’alej máte možnost’ jazdit’ na koni alebo polovat’.  

A Bakony lábánál, főútvonal mellett a Balatontól 70, termál fürdőtől 35 km-re található a családias hangulatú Morvai 
Vendégház. A három épületben 5 külön bejáratú szobához felszerelt konyha és saját fürdő tartozik. Közelben: 
sportpálya, sportcsarnok, teniszpálya, vendéglő, posta, pénzautomata, 1 km-re horgásztó, lovaglás, vadászat.
70 km from the Lake Balaton, 35 km from the spa can be found the Guesthouse of Morva with family-like 
atmosphere. In the 3 buildings you can find 5 rooms with kitchen and own bath. Sportfacilities, tennis court, 
restaurant, post office, ATM, angle lake, horse-riding facilities are in the near. Hunting opportunities.

Das familienzentrische Morvai Gasthaus ist 70 km vom Balaton und 35 km vom Thermalbad zu finden. Zu den, 
in den drei Gebäuden mit 5 getrennten Eingängen zu findenden Zimmerngehören eine ausgestattete Küche und ein 
eigenes Badezimmer. In der Nähe findet man einen Sportplatz, eine Sporthalle, einen Tennisplatz, ein Gasthaus, 
eine Post, einen Geldautomaten, einen 1 km entfernten Angelsee und Möglichkeit zum Reiten und Jagen.

Snack Bár
2870 Kisbér, 81-es főút; Tel.: 20/910-6706 
Nyitva: non-stop

5/15
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Komárom mintegy 20.000 
lakosú kulturális, idegenforgalmi, 
kereskedelmi központ a Duna 

jobb partján.  
A nyugatról érkezőt a mai Komárom üdülő 
övezete, Koppánymonostor, régebbi nevén 
Katapán monostora, a kelet felől érkezőket 
a rómaiak alapította Brigetio helyén kialakult, 
s Komáromhoz tartozó Szőny fogadja. 
Az északról vagy délről érkező vendég a mai 
városmag területére lép. A Duna bal partján 
fekvő Komárom és a jobb parton fekvő Újszőny 
1896-tól a trianoni békeszerződésig, illetőleg
1939–1945-ig Komárom néven egységes 
várost alkotott. 1920–1939-ig, valamint 
1945-től Komárom, illetve Komárno 
határvárosok. E sajátos helyzetű település városi 
léte ily módon alig számlál száztíz esztendőt. 

Komárom is located on the 
right bank of the Danube. 
The population is about 

20 000. It is a cultural, tourism and 
trade centre. From the west Koppánymo-
nostor 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 Zen-
trum der Kultur, des Fremden-

verkehrs, Zentrum des Handels am rechten Ufer 
der Donau. Die vom Westen Ankommenden 

umgibt heute 
das Urlaubszentrum 
von Komárom, Kop-
pánymonostor, der 
alte Name war 
Katapánmonostor,die aus dem 
Osten Kommenden, das von den Römern 
gegründete Brigetio, und das zu Komárom 
gehörende Szőny empfängt sie. Gäste aus 
dem Norden oder Süden betreten das Ge-
biet von dem heutigen Stadtkern. An dem 
linken Ufer der Donau liegt Újszőny, seit 
1869  Trianoner Friedensvertrag, bzw. von 
1939 – 1945 bildeten sie das einheitliche 
Komárom. Von 1920 – 1939, sowie von 
1945 wurden Komárom bzw. Komárnó 
Grenzstädte.  Mit dieser eigenen Geschichte 
der Ansiedlung ist die Stadt kaum 110 Jahre.

Mesto Komárom s 20 000 
obyvatel’mi je kultúrny, ces-
tovný a obchodný centrum na 

pravom brehu Dunaja.
Tých, ktorí prichádzajú do Komárom zo 
západu, víta rekreačá zóna mesta, Koppány-
monostor, starým menom Katapán monostora, 
tj. Monastýr Katapána. Z východu prichádza-
júcich l’udí víta ku Komárom patriaci Szőny, 
ktorý teraz na tom mieste leží, kde predtým 
rimania vybudovali Brigetio. Zo severu alebo 
z juhu prichádzajúci hostia vkročia priamo do 
centra dnešného mesta.
Na l’avom brehu Dunaja ležiaci Komárom 
a na pravom brehu ležiaci Újszőny od roku 
1896 do doby trianonskej mierovej zmluvy, 
a od roku 1939 do 1945 tvorili jednotné 
mesto s názvom Komárom. Od roku 1920 
do 1939, resp. od roku 1945 sú Komárom a 
Komárno hraničné mestá. Táto osada so svojou 
zvláštnou situáciou má sotva stodesat’ ročnú 

mestskú existenciu. 
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LÁTNIVALÓK / SIGHTSEEINGS / SEHENSWÜRDIGKEITEN 
/ POZORUHODNOSTI

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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Brigetio Étterem
2900 Komárom, Mártírok útja 12.; Tel/Fax: 34/341-474; 20/824-2253
Nyitva: egész évben; e-mail: brigetio@enternet.hu

A komáromi Brigetio Étterem szeretettel várja kedves vendégeit. Két termünkben összesen 60 ember, kerthe-
lyiségünkben, mely a jó idő beálltával üzemel még 60 ember foglalhat kényelmesen helyet. Menüs rendszerben 
üzemi konyhák, iskolák részére vállalunk főzést, kiszállítást. Rendezvények lebonyolítását vállaljuk helyben és 
kitelepüléssel is, kívánság szerint svédasztallal vagy felszolgálással. Bővebb információért kérjük telefonáljon.

Guests are welcome in the Brigetio Restaurant in Komárom. Our two rooms are for a total of 60 persons and 
our garden operating in good weather can conveniently accommodate 60 persons. In the framework of a menu 
system we undertake cooking and delivery for works kitchens and schools. The organization of arrangements is 
possible both locally and at a place specified by you, by cold buffet or servicing, as requested.

Die Gäste sind willkommen in dem Brigetio Restaurant in Komárom. In zwei Sälen von uns können insgesamt 
60 Personen, und in dem bei günstigen Witterungsverhältnissen geöffneten Gartenlokal noch 60 Personen 
bequem Platz nehmen. In einem Menüsystem übernehmen wir Kochen und Zustellung für Betriebsküchen und 
Schulen. Es gibt Möglichkeit zur Abwicklung von Veranstaltungen sowohl bei uns als auch auf einer von Ihnen 
gewählten Stelle, je nach Wunsch mit kaltem Buffet oder mit Bedienung. 
Komáromská reštaurácia Brigetio srdečne čaká svojich milých hostí. V dvoch miestnostiach môže pohodlne 
zaujat’ miesto 60 osôb, v záhradnej miestnosti, ktorá po príchode priaznivého počasia funguje tiež, môžeme 
posadit’ d’alších 60 osôb. V systéme menu sa podujímame na prípravu a prepravu jedál pre závodné kuchyne 
a školy. Podujímame sa na realizáciu podujatí, na mieste, alebo s vyst’ahovaním, podl’a želania vo forme 
švédskych stolov, alebo s obsluhou.
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Csokonai Művelődési Központ
2900 Komárom, Kelemen L. u. 7.; Tel.: 34/342-208 Fax: 34/540-064
E-mail: csmk@vnet.hu

Közösségi ház: Jedlik Á u. 8. Tel.:34/340-140; Fenyves Tábor: Fenyves u. Tel./fax:34/540-064; 
Jókai Filmszínház: Táncsics M. u. 13., Tel:34/340-165

Community House, Jedlik Á. u. 8, phone: 34/340-140; Fenyves Camp, Fenyves u., 
phone/fax: 34/540-064; Jókai Film-theatre Táncsics M. u. 13, phone:34/340-165

Gemeinschaftshaus, Jedlik Á u. 8 tel:34/340-140; Fenyves Camp, Fenyves u. 
tel/fax:34/540-064; Jókai Filmtheater, Táncsics M. u. 13, tel:34/340-165

Közösségiház Jedlik Á u. 8 tel:00/36/34/340-140; Fenyves Tábor Fenyves u. 
tel/fax: 00/36/34/540-064; Kino Jókai Táncsics M. u. 13, tel:34/340-165

i

Duna Hotel és Étterem
2900 Komárom, Marek u. 1/b.; Tel.: 34/526-996 Fax: 34/526-997
Nyitva: H-Cs.: 11.00-22.00; P-Szo.: 11.00-24.00; V.: 11.00-21.00
E-mail: hotelduna@t-online.hu

Forrás Hotel
2900 Komárom, Táncsics M. u. 34. Tel.: 34/540-177 Fax: 34/540-178
web: www.hotelforras.hu; e-mail: info@hotelforras.hu

11 20/114

Czibor Zoltán Emlékszoba
2900 Komárom, Sport utca 55.; Nyitva: előzetes bejelentéssel: 06 34/346-930

Dr Juba Ferenc magyar tengerészettörténeti gyűjteménye
2900 Komárom, Szabadság tér 1.; Tel.: 34/541-340; Nyitva: Sze-V.: 10.00-16.00
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Hétvezér Apartmanház
2900 Komárom, Táncsics u. 34.; Tel.: 34/540-720 Fax: 34/540-721
Web: www.hotels.hu/hetvezer-apartmanhaz; e-mail: hetvezerapartmanhaz@freemail.hu

Az apartmanháznak a gyógyfürdő területére közvetlen bejárata van, a legközelebbi medencétől mindössze 
20 méterre helyezkedik el. Az épületben 2 és 4 személyes apartmanok találhatók, melyek pótágyazhatóak 
és részben a medencékre néző terasszal rendelkeznek. Minden apartmanhoz televizió, telefon, fürdőszoba 
és felszerelt konyhasarok tartozik.

The apartment house has a direct entry to the territory of the spa, located not more than 20 meters away 
from the nearest bathing pool. In the building there are apartments for 2 and 4 persons, that can be 
completed with extra beds and have a terrace partially facing the bathing pools. Each apartment has been 
equipped with TV, phone, bathroom and a furnished kitchen corner.

Das Apartmenthaus hat einen unmittelbaren Eingang zum Gebiet des Kurbades und befindet sich nicht mehr 
als nur 20 Meter von dem nächsten Schwimmbecken entfernt. In dem Gebäude gibt es Apartments für 
2 und 4 Personen, diese können aber mit Zusatzbetten ausgestattet werden und haben eine Terrasse, die 
zum Teil auf die Badebecken hinaus gehen. Zu jedem Apartment gehören TV, Telefon, Badezimmer und 
ausgerüstete Küchenecke. 

Penzión má bezprostredný vstup do priestorov liečebných kúpel’ov, najbližší bazén je vzdialený len na 20 
metrov. V budove sa nachádzajú 2 až 4 lôžkové apartmany, s možnost’ou prístelky, niektoré s terasami s 
výhl’adom na bazény. Ku každému apartmanu patrí televízia, telefón, kúpel’ňa a zariadený kuchynský kútik.

Hotel Kocsis és Étterem
2900 Komárom, Táncsics u. 79. Tel./Fax: 34/342-400
web: www.kocsispanzio.hu; e-mail: kocsisetterem@vivamail.hu
Nyitva: H-Cs.:10-22; P-Sz.:10-24; V.:10-03

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

22/50
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Kínai Édenkert Étterem
2900 Komárom, Igmándi út 10/a.; Tel/Fax: 34/341-216 ; 20/936-0380
Nyitva: H-P.: 10.00-22.00, Szo.: 11.00-22.00, V.: 12.00-22.00
E-mail: edenkert@hotmail.com

A termálfürdő közelében az Igmándi út és Táncsics út sarkán található családias jellegű éttermünkben tradici-
onális kínai ételekkel várjuk kedves vendégeinket a hét minden napján. Napi menüink 590 Ft-tól kaphatóak 
széles választékban. Szolid áraink és udvarias kiszolgálásunk mellet vendégeink igazi egzotikus környezetben 
érezhetik magukat. Vállaljuk rendezvények lebonyolítását.

Our guests are welcome in our restaurant in an atmosphere of intimacy with traditional Chinese dishes seven 
days a week, located in the vicinity of the thermal spa at the corner of Igmándi street and Táncsis street. 
Our daily menus are available in a rich selection at a price from HUF 590. In addition to our moderate 
prices and polite service our guest can feel themselves in a real exotic environment. Organization of programs 
is possible. 

In der Nähe des Thermalbads an der Ecke der Igmándi Straße und der Táncsics Straße befindet sich unser 
familiäres Restaurant, wo wir unsere Gäste jeden Tag der Woche mit traditionellen chinesischen Gerichten 
erwarten. Unsere täglichen Menüs sind ab HUF 590 in reicher Auswahl erhältlich. Neben unseren soliden 
Preisen und der höflichen Bedienung können sich unsere Gäste in einer echten exotischen Umgebung fühlen. 
Wir übernehmen auch die Abwicklung von Veranstaltungen. 

V našej reštaurácii s rodinnou atmosférou, ktorá sa nachádza v blízkosti termálnych kúpel’ov, na rohu ulíc 
Igmándi a Táncsics, čakáme našich milých hostí  tradicionálnymi čínskymi jedlami, každý deň v týždni. Denné 
menu je od 590 Ft, v bohatom výbere. Popri solídnych cenách a zdvorilej obsluhe  sa môžu naši hostia cítit’ 
v ozajstnom exotickom prostredí. Podujímame sa na usporiadanie akcií.

Johnny’s Bakery Pékség és Kávézó
2900 Komárom, Mártírok u. 11.; Tel.: 34/347-000
Nyitva: H-P.: 5.00-20.00; Szo.: 6.00-19.00; V.: 7.00-19.00

Helyben készített és sütött minőségi péksütemények, barna és magvas kenyerek, cukrászsütemények, torták, 
kávékülönlegességek, 18 féle forró csoki, exkluzív környezet.

Locally baked and made quality cakes, brown and seedy breads, cookies, coffee specialities, 18 types of 
hot chocolate, exclusive surrounding.

Hier gebackt Qualitätsbäckerei, kerniges und braunes Brot, Kuchen, Torten, Kafeispezialitäten, 18-typ 
heisse Schokolade, exklusive Umgebung.

Na mieste pripravované a pečené kvalitné pečivo, hnedé a celozrnné chleby, cukrárenské zákusky, torty, 
špeciálne druhy kávy, 18 druhov horúcich čokolád, exkluzívne prostredie.

-10%
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KorShow Söröző
2900 Komárom, Széchenyi u. 34.;  Tel.: 30/560-5905 
E-mail: rita.david@perlos.com
Családias környezetben Komárom-Szőnyben található sörözőnk, melyben vállaljuk 80 fő részére zenés 
rendezvények megszervezését és lebonyolítását. Sörözőnkben biliárdozásra és csocsózásra van lehetőség. 
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket.
Our beer-house can be found in Komárom-Szőny in an atmosphere of intimacy, where we are ready to 
organize and arrange musical programs for 80 persons. In our beer-house you can play billiards and table-
soccer. Our guests are welcome.
In einer familiären Atmosphäre in Komárom-Szőny befindet sich unsere Bierstube, wo wir die Organisierung 
und Abwicklung von Veranstaltungen mit Musikbegleitung für 80 Personen übernehmen. In unserer Bierstu-
be gibt es Möglichkeit für Billardspielen und Tischfußball spielen. Unsere Gäste sind herzlich willkommen.

Naša piváreň sa nachádza v rodinnom prostredí Komárom-Szőnyu, v ktorej sa podujímame na zorganizovanie 
a uskutočnenie hudobných podujatí do 80 osôb. V našej pivárni je možnost’ hrat’ biliard a stolný fotbal. 
S úctou čakáme našich milých hostí!

Középfokú Kollégium
2900 Komárom, Laboráns u. 1.; Tel.: 34/540-780 Fax: 34/540-782
e-mail: komaromi.kolesz@freemail.hu; web: www.kollegium.kom.sulinet.hu

Komárom Városi Sportiroda és Sportcsarnok 
2900 Komárom, Czuczor G. u. 62., Sport u. 54.  Tel./Fax: 34/344-986; 30/348-3234
Nyitva: H-V.: 7.00-21.00; e-mail: sportiroda.kom@citromail.hu 

A termálfürdő és a szállodák közvetlen közelében, szabadtéri és fedett pályáinkkal várunk minden aktív 
kikapcsolódásra vágyó vendéget. Szolgáltatásaink: füves labdarúgópálya, fedett kézilabdapálya, tenisz-, 
kosár- és röplabdapálya, konditerem. Edzőtáborozási feltételek biztosítottak.
Nearby the thermal bath and the hotels we wait guests, who are longing for relaxation in our open-air and 
covered grounds. Our services: grassy football ground, covered handball field, tennis-, basketball-, and 
volleyball field, gym. Training camp possibilities are provided. 
Wir erwarten unserer, lieben Gäste - für  aktive Erholung -  nähe des Thermalbades und die Hotels, mit 
Freiluft und überdachte - Sportplätze. Wir bieten an zur Benutzung ein Fußballplatz mit Rasenfläche, eine 
Sporthalle für  Handball, Tennis, Basketball und Volleyball Möglichkeiten.

V priamom blízkosti termálneho kúpaliska a hotelov, s prírodnými a krytými ihriskami čakáme každého host’a, 
ktorý túži po aktívny oddych. Naše služby: futbalové ihrisko, kryté ihrisko na hádzanú, tenisový kurt, volej-
balové a basketbalové ihrisko, kondicionálna miestnost’. Podmienky pre športové tábory sú zabezpečené.

-20%

Klapka György Múzeum
2900 Komárom, Kelemen László u. 22.; Tel.: 34/344-697
E-mail: emese@jamk.hu, szamado.emese@kunymuzeum.hu; Nyitva: K-V.: 10-16
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Monostori Erőd Hadkultúra Központ Kht.
2900 Komárom, Dunapart 1. Tel.: 34/540-582 Fax: 34/540-583
Nyitva: 03.09-11.19: K-V.:9-17; H.: szünnap
web: www.fort-monostor.hu; e-mail: info@fort-monostor.hu

Közép-európa legnagyobb erődje a monostori erőd várja a látogatókat. Múzeumi szolgáltatások: had-
történeti kiállítás, kenyérmúzeum, erődlátogatás tárlatvezetéssel és egyénileg. Bérelhető rendezvény- és 
konferenciatermek.
The largest fortress of Central Europe, the fortress of Monostor is waiting for guests. Museum services, war 
history exhibition, bread museum, visit in the fortress with exhibition guiding and individually. Program- and 
conference-rooms may be hired.

Die Besucher werden in der Festung von Monostor, der größten Festung Mitteleuropas erwartet. Muse-
umsdienstleistungen, kriegshistorische Ausstellung, Brotmuseum, Festungsbesuch individuell und auch mit 
Fremdenführung. Veranstaltungs- und Konferenzräume können gemietet werden.
Najväčšia pevnost’ Strednej Európy, monostorská pevnost’, čaká návštevníkov. Muzeálne služby, vojenská  
historická výstava, múzeum chleba, návšteva pevnosti so sprievodcom alebo individuálne. Možnost’ nájmu 
priestorov pre podujatia a konferencie.

30

i

Neptun Vízi- és Szabadidősport Klub
2903 Komárom-Koppánymonostor, Hajóvontató part 88. Tel/Fax: 34/344-986 30/348-3234
Nyitva: telefonos egyeztetés alapján * e-mail: neptun.kom@citromail.hu

Vízitúra szervezés, túravezetés, túraterv készítés, evezésoktatás, táborozási tanácsadás. Vízitúra felszerelés és 
kempingcikk kölcsönzés - szállítással is. Csónakház címe: 2903 Komárom-Koppánymonostor, Hajóvontató 
part 88., a Duna 1772 fkm-nél.

Water-tour organization, tour-guiding, making tour-plans, row training, camping advice-giving, borrowing 
water-tour equipments and camping items and transportation, too. Address of boathouse: 2903, Komá-
rom-Koppánymonostor, Hajóvontató part 88.
Wanderungsplanherstellung, Planung, Organisation, einer Wasserwanderung, Ruderunterricht, Beratung 
von Campingsmöglichkeiten, Ausleihung der Ausrüstungsteile für Wasserwanderung, auch mit Transport. 
Adresse des Bootshauses: 2903 Komárom-Koppánymonostor, Hajóvontató part 88. an der Donau am 
Flusskilometer 1772.

Organizovanie, vedenie vodnej túry, príprava plánu túry, učenie veslovania, rady k táborovaniu, d’alej pož-
ičanie potrebov k vodnej túry a kempingu – aj s dopravou.  
Adresa prístavu: 2903 Komárom-Koppánymonostor, Hajóvontató part 88. – na Dunaji, u riečnom km 
1772.

Mérges Penne Gastro Pub
2900 Komárom, Kelemen L. u. 4.;  Tel.: 34/345-175 
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Pingvin Étterem és Hidegkonyha
2900 Komárom, Vág u. 14.; Tel/Fax: 34/340-503; 70/272-2563
e-mail: pingvine@enternet.hu; web: www.pingvinetterem.hu

Magyaros, és grill ételekkel, hidegkonyhai finomságokkal várjuk Vendégeink. Éttermünk 45 fő, fedett 
teraszunk 25 fő befogadására alkalmas. Egyéni és csoportos asztalfoglalás lehetséges, valamint rendezvények 
lebonyolítását vállaljuk.
Guests are welcome with Hungarian and grilled dishes and snack meals. Our restaurant has a capacity for 
the reception of 45 persons, and our covered terrace for 25 persons. Reservation for individuals and for 
groups. Organization of programs is possible.

Mit echt ungarischen Gerichten und Grillgerichten sowie Kaltleckerbissen sind unsere Gäste erwartet. Unser 
Restaurant hat eine Kapazität für 45 Personen, und die bedeckte Terrasse für 25 Personen. Tischreservierung 
individuell und in Gruppen ist möglich. Außerdem übernehmen wir die Abwicklung von Veranstaltungen.
Našich Hostí čakáme mad’arskými a grilovanými jedlami a pochút’kami studenej kuchyne. Naša reštaurácia 
má kapacitu 45 osôb, naša krytá terasa je spôsobilá na prijatie 25 osôb. Možnost’ individuálnej aj skupi-
novej rezervácie stolov. Podujímame sa aj na usporiadanie akcií.

Thermál Hotel & Camping
2900 Komárom, Táncsics M. u. 38.; Tel.: 34/342-447; Fax: 34/341-222
web: www.komturist.hu; e-mail: thermalhotel@komturist.hu

Szálláshelyeink a komáromi gyógyfürdő szomszédságában találhatóak. Vendégeink részére közvetlen átjárást 
biztosítunk a gyógyfürdőbe. Hotelünk és kempingünk egész évben, míg motelünk a nyári időszakban várja a 
pihenni vágyókat. Családias környezet, mozgásszervi, idegrendszeri, nőgyógyászati panaszok kezelésére alkalmas 
gyógyfürdő, terápiás lehetőség.

You can find us next to the spa of Komárom, direct entrance to the spa for our guests. The hotel and the camping 
are opened during the year but the motel only during the summer season. Family-like atmosphere, spa suitable 
for gynecological, nervous system and orthopedic/mobility disorders, problems; therapy opportunities.

Unsere Unterkünfte sind in der Nachbarschaft unseres Heilbades in Komarom zu finden.Wir sichern unseren Gästen 
einen direkten Zugang in das Heilbad. Die sich nach Ruhe sehnenden Gäste werden in unserem Hotel und unserem 
Camping das ganze Jahr über, und in  unseren Motels in der Sommersaison erwartet. Das Heilbad hat eine familiäre 
Umgebung und bietet physiotherapeutische, nervensystem- und gynäkologische Behandlungstherapien. 

27/71

Ubytovne súsedia s liečebnou kúpelou v Komárome. Pre našich hostí zabezpečíme priamý vchod do kúpele. Náš 
hotel a kemping v celom roku, ale náš motel iba v letnom období čaká svojich hostí na oddych. Kúpele s možnost’ou 
liečenia pohybových, nervových orgánov a gynekologických bolestí.

-10%

Római Kőtár
2900 Komárom, Igmándi erőd; Tel.: 30-508-5097
Nyitva: nyári időszakban látogatható: Sze-V.: 10.00 - 16.00
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WF Szabadidőpark - Park Étterem
2900 Komárom, Puskaporosi u. 24. Tel.: 34/347-233, 34/347-235, Fax:34/347-236
Nyitva: egész évben * web: www.wfpark.hu; e-mail: wf.park@t-online.hu

Komárom, az “erődök városa” Budapest és Hegyeshalom közt félúton a Duna partján fekszik. A WF Sza-
badidőpark festői környezetben, a város központjától 2 km-re található, 28 hektáros területen várjuk spor-
tolásra, strandolásra, kikapcsolódásra, kempingezésre vágyó vendégeinket.150 fős exkluzív éttermünkben és 
100 fős tóra nyúló hangulatos teraszunkon jeles borvidékeink híres boraival, minőségi italokkal és fenséges 
ételekkel várjuk vendégeinket.

Komárom, „the city of the forts” lies next to the bank of the Danube between Budapest and Hegyeshalom 
midway. The WF free time park lies in picturesque environment, 2 kilometres far away from the city centre. 
We wait in a 28 hectare large area our guests, who want to do sport, swim, relax fishing or stay in our cam-
ping. We offer famous wine from famous wine countries, quality drinks and excellent dishes in our exclusive 
restaurant suitable for 150 people and on our intimate terrace suitable for 100 people near the lake.

Komárom, „die Stadt der Festungen” liegt auf halbem Wege zwischen Budapest und Hegyeshalom am 
Donauufer. Der WF Freizeitpark befindet sich in malerischer Umgebung, 2 Kilometer weit vom Stadtzentrum, 
auf einem Gebiet von 28 Hektaren. Hier warten wir auf unsere Gäste, die sich ausschalten, Sport treiben, 
am Strand baden, angeln wollen oder nächtigen in unsere Camping. In unserem 150 Personen fassenden 
exklusiven Restaurant und auf unserer über den See streckenden, stimmungsvollen Terrasse für 100 Menschen 
bedienen wir Sie mit berühmten Weinsorten unserer ausgezeichneten Weinbaugebiete, Qualitätsgetränken 
und herrlichen Speisen.
Komárom, „mesto pevností” leží na brehu Dunaja na polovici cesty medzi Budapest a Hegyeshalom. Park 
vol’ného času WF sa nachádza v malebnom prostredí, 2 km od centra mesta. Na 28 hektárovom území 
čakáme naše hostí, ktorí túžia po športovanie, oddychu alebo kúpalisko. V našej 150 miestnej exkluzívnej 
reštaurácii a 100 miestnej, príjemnej terase, ktorá sa predlžuje až na jazero, Vám ponúkame slávne vína 
našich výborných vinárskych oblastí, kvalitné nápoje a chutné jedlá.

18/82
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Cséri Ház
8274 Köveskál, Malom u. 8., Tel.: 87/478-268, 30/539-0500
Nyitva: egész évben 

A Balatontól 8 km-re, a Káli-medence és Tapolca látnivalói közt (Hegyestű geológiai tárlat, Kőtenger, 
Salföldi major, tavasbarlang, mosóház stb.), családias vendégházunkba várjuk kedves vendégeinet. Boros-
pincénkben borkóstolási lehetőség saját termelésű borainkból!

3/6 8 km

d Köveskál c

Köveskáli Minigaléria
8274 Köveskál; Tel.: 87/706-029; 30/487-1521
Nyitva: húsvéttól - szeptember végéig, ingyenes belépéssel

A Káli-medence közepén, történelmi helyszínen, 309 éves épületben, képzőművészeti galériával, megvásá-
rolható műalkotásokkal várjuk kedves vendégeinket.
In the middle of Káli-hollow our guests are welcome at a historic place in a 309-year-old building with fine 
arts gallery, where work of arts are on sale. 
In der Mitte des Káli-Beckens an einer historischen Stelle erwarten wir unsere Gäste in einem 309-Jahre-
alten Gebäude mit einer bildkünstlerischen Galerie und verkäuflichen Kunstwerken.

V strede kotliny Káli, na historickom mieste, v 309 ročnej budove, s výtvarnou galériou, s predajnými 
dielami čakáme našich milých hostí.

Ódon Pince, Borkóstoló
8274 Köveskál, Szőlőhegy; 
Tel.: 87/706-176; 30/631-8483; 30/353-1227 Fax: 87/706-192
Nyitva: egész évben; e-mail: tomborhaz@freemail.hu

111

We wait our nice guests in our familiar guest house 8 kilometres far away from Lake Balaton, at the sightsee-
ings of the Káli-Valley and Tapolca.(„Hegyestű” geological exhibition, rock-see, Salföld farm, the cave with 
the lake, washing-house) In our wine cellar we organize wine-tasting from our wine made at place.

Unser familiäres Gasthaus liegt 8 km vom Balaton entfernt zwischen Tapolca und dem Káli Becken. Sehens-
würdigkeiten in der Umgebung: Hegyestű geologische Ausstellung, Kőtenger, Sasföldi Meierhof, Seehöhle, 
Mosóház, usw. Weinprobemöglichkeit in unserem Keller aus unseren Eigenbauweinen.

8 km od Balatonu, medzi mnohých pozoruhodnoti panvy Káli a mesta Tapolca (Hegyestű geologická výstava, 
kamenná hromada, major Salföld, jaskyňa s jazerom, prací dom adt’.), v našom príjemnom hostinskom dome 
čakáme našich milých hostí. Vo vinárskej pivnici máte možnost’ ochutnávat’ naše vlastne vyrábané vína!



Oázis Szabadidő Park
2911 Mocsa, Kavicsbánya tavak; Tel.: 20/942-4894; 30/237-9270 Fax: 34/349-402
Nyitva: 04.01.-09.30.; e-mail: buzakalasz@mszovetkezet.t-online.hu

d Mocsa c

d Lábatlan c

Hullám Vendéglő - Bartos Kft.
2541 Lábatlan, Rákóczi u. 83.; Tel.: 33/507-650, 30/940-8703 Fax: 33/507-653
Nyitva: H-V.: 9.00-21.00; e-mail: bartoskft@piszkenet.hu
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Mór  a Bakony és a Vértes-hegység közti 
völgyben fekvő, 15.000 lakosú kisváros, Fejér megye egyik legdinamikusabban fejlődő 
gazdasági, kereskedelmi, egészségügyi és kulturális központja. Mai középületei és 
műemlékei többségét a XVIII-XIX. században építették, és ekkor alakult ki a város mai ismert 
szerkezete. A magyar történelmi borvidékek egyike: európai hírnevét a XVIII. században telepített szőlő- és 
borfajtának, a „Móri Ezerjó”-nak köszönheti. A szép természeti környezetben fekvő, műemlékekben gazdag 
város lakói magyar és német ajkúak, akik büszkék hagyományaikra és szívesen mutatják meg mindezt a hozzájuk 
érkező hazai és külföldi látogatóknak, turistáknak. Az itt élők vendégszeretete, a borászat és nemzetiségi 
hagyományok, a képző- és iparművészetek, valamint a zenei kultúra ápolása, a város folyamatosan szépülő 
arculata egyre vonzóbbá teszik Mórt az ide látogatók számára.

Mór is a little town with a population of 15000 people, lies in the valley between Bakony and Vértes 
Mountain. It is one of the most dinamicly developing economic, commercial, hygienic and cultural centre of 
Fejér County. Most of its monuments and public buildings were built in the XVIII-XIXth century, and the 
structure of the town took shape that time. 
It is one of the Hungarian historic wine-producing regions. : it thanks its reputation in Europe to the grape- 
and wine plantation located in the XVIIIth century. The dwellers’ mother language are Hungarian or German, 
who are proud of their traditions, and feel like showing them to the visitors, tourists for native people or 
people from abroad, too. The great hospitality of the dwellers, oenology and the traditions of the nationali-
ties, fine arts, applied arts, music culture, and the constantly blossoming face of the town make the place 
more attractive for the visitors. 

Die im Tal zwischen den Gebirgen Bakony und Vértes liegende Kleinstadt Mór hat 15.000 Einwohner 
und ist eine der sich am dynamischsten entwickelten Wirtschafts-, Handels-, Gesundheits- und Kulturzen-
tren des Komitats Fejér. Die Mehrheit ihrer heutigen öffentlichen Gebäuden wurde in den XVIII.-XIX. 
Jahrhunderten gebaut. Damals bildete sich auch die uns heute bekannte Struktur der Stadt heraus. 
Mór ist eines der ungarischen historischen Weingebiete: ihren europäischen Ruf verdankt es der im 18. Jh. 
angepflanzten Rebsorte „Moorer Tausendgut“. Die Einwohner der in einer schönen Naturumgebung lieg-
enden und an Denkmälern reichen Stadt sind Leute mit deutscher und mit ungarischer Muttersprache. Diese 
Menschen sind stolz auf ihre Traditionen und zeigen dies alles gerne den heimischen und ausländischen 
Besuchern und Touristen. Die Gastfreundlichkeit der hier lebenden Menschen, die Weinbaukunde, die 
Nationalitätentraditionen, die Bildkünste und Kunstgewerben, die Pflege der Musikkultur sowie die immer 
verschönende Physiognomie der Stadt machen Moor immer attraktiver für die Besucher.
Mór sa nachádza v údolí medzi horách Bakony a Vértes. Malé mestečko má 15.000 obyvatel’ov. Jedno je z hospodársky 
a obchodne najdynamicky vyvíjajúcich sa miest župy Fejér, ktorej je zdravotným a kulturálnym centrumom. Väčšinu dnes 
existujúcich verejných budov a umeleckých pamiatkov postavili v XVIII-XIX. storočiach, a vtedy sa vytvorila dnešná 
konštrukcia mesta. Jeden je z mad’arských historických vinárskych krajov: europskú povest’ môže d’akovat’ od XVIII. 
storočia pestovaného druhu hrozna a vína: „Móri Ezerjó”. Mestečko leží v peknom prostredí, v okolí sa nachádzajú mnohé 
umelecké pamiatky. Spolu tu žijú tu l’udia s mad’arskou a nemckou národnost’ou, ktorí sú hrdí na svoje tradície, a to všetko 
radi ukážu k nim prichádzajúcim tuzemským a záhraničným návštevníkom, turistom. Pohostinnost’ tíchto l’udí, opatrovanie 
vinárstva a národných tradicii, výtvarných umení a umeleckých priemyslov, hudobnej kultúry, a plynule krásniaci tvar mesta 
stále viac vábi návštevníkov do Mór.          



114

LÁTNIVALÓK / SIGHTSEEINGS / SEHENSWÜRDIGKEITEN 
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Kapucinus-templom
A Kapucinus tér magasabb, keleti oldalának széles, lépcsőzetesen megközelíthető 
magaslatán áll a rendházzal egybeépítve.

Kapucinus rendház
Együtt épült a Kapucinus-templommal 1695-1701-ig. 

Magyar-templom
Épült 1887-88-ban Mór középkori plébánia-templomának helyén, felhasználva 
annak nyugati tornyát.

Szent Vendel kápolna:
1746-ban fogadalmi kápolnaként építette Weber József és felesége az állatpestis 
elhárítása céljából.

Református-templom 
Épült 1787-ben, a torony felső része 1880-as években. A karzat, padok az 
épülettel egykorúak.

Lamberg-kastély
Építette Fellner Jakab 1762-66-ig Lamberg Antal számára. Egyemeletes barokk 
kastély, gazdag homlokzati és tömegtagolással.

Luzsénszky illetve Láncos-kastély
Építette a Luzsénszky család az 1790-es évek elején. Nevét az előtte húzódó 
lánckerítésről kapta.

Arany János utca:
Oromfalas népi lakóházak, az 1785-i katonai felmérés által jelzett utcavonalon, 
fésűs beépítés keresztcsűrös elrendezéssel.

Kálvária
A katolikus temetőben található. A História Domus szerint 1739-ből való.

Katolikus temető
A móri csatában megsebesült Gróf Schaffgotsch Rudolf síremléke cinkből készült, 
magas talapzaton fekvő oroszlánnal. 1848.



Ara Étterem
8060 Mór, Kodály Z. u. 2/a.; Tel.: 22/400-133; 20/557-2965
E-mail: boro68@freemail.hu

d Mór c

Belvárosi Vendégház
8060 Mór, Kodály Z. u. 2/a. 
Tel.: 22/405-361, 22/407-130, 30/929-8958 Fax: 22/405-361
Nyitva: egész évben; web: www.hotels.hu/belvarosivendeghaz

Halász Pince
8060 Mór, Bajcsy Zs. u. 3.; Tel.: 22/408-631; 20/475-7219
Nyitva: előzetes egyeztetés alapján; e-mail: halaszpince@freemail.hu

Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ
8060 Mór, Szt. István tér 5., Tel.: 22/407-138 Fax: 22/407-255
Nyitva: H.: 8.00-16.00; K-P.: 8.00-18.00; Szo.: 8.00-12.00; előzetes 
egyeztetéssel más időpontban is
Web: www.mor.hu; e-mail: radokvt@freemail.hu
A Mór történetét bemutató kiállítás 1993-ban nyílt, és a barokk stílusú Lamberg kastély három helyiségé-
ben kapott helyet. A “sváb szoba” a német nemzetiség életébe enged bepillantani. Másik helyiségünk az 
1848-ban, Móron született Wekerle Sándornak, egykori miniszterelnöknek állít emléket dokumentumok, 
fotók, írásos anyagok bemutatásával. Harmadik kiállító termünk színes képet nyújt Mór múltjáról.

The exhibition introducing the history of Mór was opened in 1993 and was accommodated in three 
premises of the Lamberg Palace of Baroque style. The “Swabian room” allows an insight into the life of the 
German nationality. Another room remembers Sándor Wekerle, former prime minister of us born in Mór in 
1848, by the demonstration of documents, photos and written materials. A third exhibition room offers a 
coloured picture about the history of Mór.
Die die Geschichte von Mór vorstellende Ausstellung wurde im Jahre 1993 eröffnet und wurde in drei 
Räumlichkeiten des im Barockstil erbauten Lamberg Schloss untergebracht. Das „Schwabzimmer“ lässt uns 
einen Einblick in das Leben der deutschen Nationalität haben. Eine andere Räumlichkeit erinnert uns an 
Sándor Wekerle, den im Jahre 1848 in Mór geborenen einmaligen Ministerpräsidenten Ungarns, mit Hilfe 
von Dokumenten, Photos und der Vorstellung von Schriftmaterialien. Der dritte Ausstellungsraum gibt ein 
farbiges Bild über die Geschichte von Mór.

Výstava predstavujúca dejiny Móru sa otvorila v roku 1993 a priestory dostala v troch miestnostiach 
barokového kaštiela Lamberg. „Švábska izba“ umožňuje nahliadnut’ do života nemeckej národnej menšiny. 
Naša druhá miestnost’ je pamätníkom niekdajšieho ministerského predsedu, Sándora Wekerle, ktorý sa roku 
1848 narodil v Móri, vystavením dokumentov, fotografií, písomností. Tretia výstavná miestnost’ podáva 
farebný obraz histórie Móru.
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d Nagyigmánd c

Concó Kisvendéglő
2942 Nagyigmánd, Győri út 55.; Tel.: 34/356-433
Nyitva: H-P.: 8.00-21.00; Szo.: 10.00-21.00

d Nagyvázsony c

Vázsonyvölgy Étterem és Panzió
8291 Nagyvázsony, Sörház u. 2., Tel.: 88/264-289, 30/303-3649
Nyitva: H-V.: 11-21; web: www.vazsonvolgy.hu; e-mail: jocy@vazsonykom.hu, jocy@tvn.hu

A Kinizsi-vár tövében éttermünkben és kerthelyiségünkben magyaros ízekkel, változatos étlappal, panziónkban 
otthonosan berendezett szobákkal várjuk kedves vendégeinket.
We wait our nice guests in our restaurant and garden at the foot of „Castle Kinizsi” with Hungarian dishes and 
various menu. The rooms in the pension are well-equipped and familiar.
Am Fuß der Kinizsi-Burg warten wir auf unsere Gäste. Gaststätte und Gartenlokal mit ungarischen Geschmac-
ken und mit abwechlungsreicher Speisekarte. Pension mit behaglich eingerichteten Zimmern.
Pod zámkom Kinizsi nachádzajúcej našej reštaurácii a v záhradnej miestnosti s mad’arskými chut’ami, variantným 
jedálnym lístkom a v penzióne s rodinne zariadenými izbami čakáme našich hostí. 

d Nemesvita c

Eke Vendégház és Pince
8311 Nemesvita, Széchenyi u. 3. Tel.: 87/466-233, 70/313-7992
Nyitva: egész évben

A Balaton-parttól 4 km-re, a Balaton felvidék szép környezetében, hangulatos vendégházunkba és borospin-
cénkbe várjuk kedves vendégeinket.

We wait our nice guests in our intimate guest house and wine cellar 4 kilometres far away from the shore of 
Lake Balaton, in the nice environment of the Highlands of Lake Balaton.

4 Kilometer weit vom Balatonufer, in der schönen Umgebung des Balatonhochlandes erwarten wir unsere 
lieben Gäste in unserem stimmungsvollen Gasthaus und Weinkeller.
4 km od brehu Balaton, v krásnej oblasti čakáme dobrou náladou našich milých hostí do našej chaty a pivnici 
s vinárňou.    

3/8 4 km

-10%

10/25 100 m
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Nemesvitai Turistaszálló
8311 Nemesvita, Tel.: 87/466-174, 87/566-004
Web: www.szallasinfo.hu/nemesvita, e-mail: e@nemesvita.koznet.hu

Hangulatos, panorámás falunkban, a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban (Keszthely-Tapolca között), a 
Balaton-part közelében, kifejezetten olcsó szálláslehetőséggel várjuk vendégeinket. Iskolai és természetbarát 
csoportok számára további kedvezmény.

2/50

We wait our guests with real cheap accomodation in our intimate town with great panorama, next to the shore 
of Lake Balaton, in the Balaton Highlands National Park. (between Keszthely and Tapolca).  We give for 
school and environment-friendly groups more discount.

Wir erwarten unsere Gäste in unserem stimmungsvollen Dorf mit schönem Panorama, im Nationalpark auf 
Balatonhochland (zwischen Keszthely und Tapolca) in der Nähe des Balatonufers mit ausdrücklich billiger 
Unterkunftsmöglichkeit. Weitere Begünstigungen für Gruppen von Naturfreunden und Schulklassen.

V našej príjemnej dedinke s krásnou panorámou, v Národnom parku (medzi Keszthely a Tapolca), v blízkosti 
brehu Balaton, s výrazne lacnou možnost’ou ubytovaní čakáme našich hostí. Pre školské a turistické skupiny 
d’al’šie zlavy. 

4 km
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A Komárom-Esztergom megyei Neszmély 
községet a szigetekkel ékesített Duna és az 
Ászár-neszmélyi borvidék szőlőtőkéi ölelik 

körül. Gyönyörű panoráma nyílik a szemlélő elé, ha felkapasz-
kodik a község fölé magasodó hegyoldalak valamelyikére. A 
Dunán túl a Szlovákia magyar lakta falvai, a Felvidék dombjai 
zárják a látóhatárt. 
Míg a Gerecse lankái a híres neszmélyi borkészítésnek adnak 
otthont, addig a falu szívében számos látnivaló és kulturális esemény 
vonzza a pihenni, szórakozni vágyókat. 
A Duna partján található Millecentenárium Park kemencesora és 
hangulatos bográcsozó helye; a vízimalom-színpad és a sportpálya 
sokszínű események színhelye. A jeles rendezvények egyike a térségi 
és európai együttműködés fórumaként számon tartott, s több ezer 
embert megmozgató Hídverő Napok . 
A kuriózumnak számító Hajóskanzenben a magyar folyamhajózás 
150 éves történetének relikviái találhatók. A hajók fedélzetén erdei 
iskola működik és kényelmes szálláslehetőség nyílik családok, baráti 
társaságok részére is.

The village of Neszmély in Komárom-Esztergom 
county is surrounded by the Danube decorated 
with islands and the vine-stocks of the vine-
growing region of Ászár-Neszmély. You can 

have a wonderful sight, if you climb one of the hillsides rising above 
the village. Over the Danube, the villages of Slovakia with Hungarian 
inhabitants and the hills of Felvidék close the horizon. Whilst the 
gentle slopes of Gerecse accommodate the famous wine production 
of Neszmély, those wishing to have some rest and amusement are 
attracted in the heart of the village with numerous sights and cultural 
events. The kiln series and nice stew-pot site of the Millecentenary 
Park at the embankment of the Danube; the water-mill stage and the 
sports ground are scenes for multicolour events. The famous programs 
include the Hídverő Napok (bridge-building days) as a forum of the 
regional and European cooperation, which make several thousands 
people move. In the Hajóskanzen (ship village museum) regarded 
as a curiosity one can see the relics of the 150 years old history of 
Hungarian river navigation. On board of the ships a forest school is 
operated and a comfortable accommodation is offered for families 
and friendly companies, as well.

Das Dorf Neszmély im Komitat Komárom-Eszter-
gom wird von der mit Inseln dekorierten Donau 
und mit den Weinstöcken des Ászár-Neszmély 
Weingebietes umgeben. Es bietet sich eine 

wunderschöne Aussicht für uns, wenn wir zu einem der Bergabhänge 
über dem Dorf aufsteigen. Jenseits der Donau wird der Horizont 
durch die von Ungarn bevölkerten Dörfern der Slowakei, durch 

die Hügel 

von Felvidék 
a b g e s c h l o s s e n . 
Während die 
Wie s enabhänge 
von Gerecse für 
die berühmte 
Weinher s te l lung 
in Neszmély Heim 
bieten, werden diejenigen, die sich erholen oder amüsieren möchten, 
im Herzen des Dorfes von zahlreichen Sehenswürdigkeiten und 
kulturellen Events angelockt. Die Ofenreihe und stimmungsvolle Kes-
selgoulaschstelle des am Donauufer befindlichen Millezentenarium-
sparks; die Wassermühlenbühne und der Sportplatz sind Schauplätze 
für vielfältige Ereignisse. Die populären Events inkludieren Hídverő 
Napok (Tage des Brückenbaus), welche als Forum der regionalen 
und europäischen Zusammenarbeit betrachtet werden und mehrere 
Tausend Leute in Bewegung bringen. In dem für Kuriosität ange-
sehenen Schifffreilichtmuseum sind die Reliquien der 150 Jahre alten 
Geschichte der ungarischen Flussschifffahrt befindlich. An Bord des 
Schiffes wird eine Waldschule betrieben und es bietet sich bequeme 
Unterkunft auch für Familien und Freundeskreise.

Obec Neszmély, nachádzajúcu sa v župe 
Komárom-Esztergom, objíma ostrovmi zdobený 
Dunaj a vinič Ászár-neszmélyskej vinohradníckej 

oblasti. Pred očami pozorovatel’a, ktorý sa vyštverá na jeden zo 
svahov, výšiacich sa nad  obec, sa rozprestrie nádherná panoráma. 
Obzor uzavierajú kopce Hornej Zeme, slovenské dediny za Duna-
jom, obývané maďarským obyvatel’stvom.
Kým mierne svahy Gerecse poskytujú domov neszmélyskemu 
vinohradníctvu, zatial’ tých, čo túžia po odpočinku a zábave láka 
množstvo pozoruhodností a kultúrnych udalostí v srdci dediny.
Rad pecí a miesto na varenie v kotlíku v Parku Millecentenária na 
brehu Dunaja; javisko vodného mlynu a športové ihrisko je miestom 
konania rozličných udalostí. Jednou z význačných udalostí, ktorá 
uvádza do pohybu viac tisíc l’udí, sú Dni Stavby Mosta a ktorá sa 
pokladá  za fórum európskej spolupráce.
V Lodnom Skanzene, pokladanom za kuriozitu, sa nachádzajú relikvie 
150 ročnej histórie maďarskej riečnej plavby. Na palube lodí funguje 
lesná škola a otvára sa možnost’ i na pohodlné ubytovanie rodín a 
priatel’ských spoločností.
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Neszmélyi rendezvények 2007.

Falunap: május 12.

Hídverő Napok: június 29-július 1.

Öt kenyér, két hal ünnep: augusztus 19.

Hajózási Emléknap: október 6.

Márton Napi Vígasságok: november 10.

PROGRAMOK / PROGRAMS / PROGRAMMEN

/ PROGRAM



d Neszmély c

Hilltop Borhotel és Étterem

2544 Neszmély, Melegeshegy; 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

Tatától mindössze 10 km-re, a Melegeshegy tetején lévő 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 uszodánk, 
teniszpályánk tovább szélesíti kínálatunkat.

Our visitors can enjoy almost 30 kms long gorgeious panorama of Duna from our rooms and also from the 
terrace of our restaurant which can be found only 10 kms form Tata, at the top of Melegeshegy. In addition to 
our kitchen - that alloys Hungarian traditional foods with local specialities - we are waiting for aur guests with 
wine-tours, too. Our look-out tower, open-air swimming-pool and tennis-court make our offers wider.

Das Restaurant ist nur10 km von Tata, auf dem Gipfel des Berges Meleges zu finden, wo sich von der Terasse 
des Restaurants und vor den Fenstern der Hotelzimmer Unebene- später 30 km lang- das Panorama der Donau 
vor den Besuchern ausbreitet. Neben den ungarischen Traditionen und den heimischen Spezialitäten unserer 
Küche erwarten wir unsere Gäste zu  Weinproben-Touren. Unser Aussichtsturm, unser Freischwimmbad und 
unser Tennisplatz erweitern  unser Angebot.

8/18

10 km od mesta Tata na vrchu Melegeshegy sa nachádza naša reštaurácia. Z terasy a z okná hotela sa 
roztvára pred nami zázračná – skoro 30 km dlhá – panoráma na Dunaj. V našej kuchyni tak isto nájdete 
tradičné jedlá, ako aj miestné špeciality. Čakáme našich milých hostí na túry spojené s ochutnávaním vína. 
Naša vyhliadková veža, plaváreň vo volnej prírode, tenisové ihriská d’alej rozširujú našu ponuku.

-15%

Zöld Kakas Étterem

2544 Neszmély, Fő u. 223.; Tel.: 34/451-983, 70/627-0845
E-mail: pocsmegyeri@t-online.hu

Magyaros konyhával, saját parkolóval, hangulatos terasszal várja Önt a Zöld Kakas étterem a neszmélyi Duna-
parton! Vállaljuk családi és céges rendezvények lebonyolítását, megszervezését!

With hungarian cousine, with own parking, with an intimate terrace the Zöld Kakas restaurant is awaiting you 
ont he Neszmély-shores of the Danube! We do procurement and organizing family and company events.
Mit ungarischer Küche, eigenem Parkplatz, angenehmer Terasse erwartet unsere Gäste das „Grüner Hahn” 
Restaurant auf dem Neszmély-er Donau Ufer. Wir unternehmen die Abwicklung und Organisation von 
Familien- und Firmenveranstaltungen.
Reštaurácia Zelený kohút vás čaká  v Neszmélyi,  na brehu Dunaja s mad’arskou kuchyňou, vlastným 
parkoviskom , náladovou terasou. Podujímame sa na usporiadanie rodinných a podnikových podujatí.
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HB Söröző és Kiskőrösi Borozó
2840 Oroszlány, Bánki D. u. 12/a. Tel.: 34/361-920
Nyitva: V-P.: 11.30-22.00 Szo.: 11.30-02.00

Magyaros ízekkel, szombaton élő zenével várjuk kedves vendégeinket! 11.30-tól 15 óráig ötféle menü-
ből választhatnak a finomságokat kedvelők. Éttermünkben családi rendezvények lebonyolítását 120 főig 
vállaljuk.

We offer our guests Hungarian meals and on Saturdays live music. 11.30 to 15 o’clock those, who like delicious food, 
can choose from five set meals. We undertake to arrange family events in our banquet-hall for up to 120 people.

Wir erwarten unsere lieben Gäste mit ungarischen Speisen, am Samstag Livemusik. Von 11.30 bis 15 
Uhr können die Feinschmecker aus 5 Menüs wählen. Wir über nehmen die Abwicklung von familiären 
Veranstaltungen höchstens für 120 Personen in unserem Privatraums.

Mad’arskými chut’ami, v sobotu živou hudbou čakáme našich milých hostí. Od 11,30 do 15,00 hod. si 
môžete vybrat’ z 5 chutných menu. Podl’a požiadavky v oddelenom miestnosti usporiadame rodinné akcie 
do 120 osôb.  
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Szlovák Tájház (Pamiatkovy Dom)
2840 Oroszlány, Alkotmány út 55.; Tel.: 34/362-310; 20/918-6280 Fax: 34/360-795
Nyitva: 04.01-10.31.: de.: 9-12, du.: 14-15 felváltva; e-mail: betka@t-online.hu
Őseink lakáskultúráját 160 éves parasztházi múzeumban őrzi a két szoba, konyha, nyári konyha, pince, istá-
ló, kamra, pajtában kiállított anyag. Bemutatja a ruházatot, az élethez szükséges eszközöket, imakönyveket, 
énekeskönyveket, fotókat. A 20 éve fenntartott Tájházban  rendszeres kulturális élet is folyik, itt kerül meg-
rendezésre évente augusztus hónapban a hagyományos Falunap, gyermekek részére tanműhely, mesterségeket 
bemutató foglalkozások, népi szokások(húsvéti, karácsony előtti szokások).

The living culture of our forefathers has been kept in the 160-year-old home museum of peasants in two 
rooms, a kitchen, a summer kitchen, cellar, stable, cowshed, pantry and barn, for exhibited material. This 
material demonstrates the clothing, any devices necessary for life, prayer books, song books, photos. 
In the landscape house having been kept for 20 years there is a regular cultural life, here will every August 
be organized the traditional Village Day, with workshops and activities introducing trades for children, 
presentation of popular customs /customs prior to Eastern, Christmas.../

Die Wohnkultur unserer Vorfahren ist in dem 160 Jahre alten Bauerheimatmuseum aufbewahrt 
worden, wo das Material in zwei Zimmern, einer Küche, einer Sommerküche, einem Keller, 
Stall, einer Speisekammer und Scheune ausgestellt wird. Es werden hier die Kleidungen und 
die zum Leben nötigen Mittel demonstriert, inklusive Gebetbücher, Liederbücher und Photos.
In dem seit 20 Jahren aufrechterhaltenen Heimatmuseum gibt es auch ein regelmäßiges Kulturleben, hier 
wird im August jeden Jahres der herkömmliche Dorftag arrangiert, inklusive Workshops und Handwerke 
vorstellende Beschäftigungen für Kinder, Vorstellung von Volkssitten /Volkssitten vor Ostern und Weih-
nachten .../

Materiál vystavený v 160 ročnom sedliackom dome – múzeu,  v dvoch izbách, kuchyni, letnej kuchyni, 
v stajni, komore a stodole, uchováva  kultúru bývania našich predkov. Predstavuje šatstvo, nástroje potrebné 
k životu, modlitebné knižky, spevníky, fotografie. Folklórny dom, udržiavaný 20 rokov, žije i kultúrnym ži-
votom, každoročne v auguste sa tu usporadúva tradičný Dedinský Deň, pre deti sa usporadúvajú podujatia, 
predstavujúce l’udové remeslá, predvedenie l’udových zvykov /vel’konočné, predvianočné zvyky.../

d Pákozd c

Pintér Ház
8095 Pákozd, Gábor Á. u. 21.; Tel.: 22/459-217; 70/261-3163
Nyitva: egész évben
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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 hagyo-
mányait, melynek eredményeként egyre inkább visszanyeri 
a régióban évszázadok alatt kivívott oktatási, kulturális és 
gazdasági jelentőségét. A termálvíz hasznosítására Pápa 
Város Önkormányzata egy egész évben üzemelő, 
komplex termálfürdő, valamint egy hozzá kapcsolódó 
strandfürdőt alakított ki. A fitness-welness szolgáltatások 
sokaságát kínáló, élményfürdőt is magában foglaló modern 
komplexum megfelel a kor elvárásainak.

Pápa town lies at the meeting of Bakony Mountain and 
the Small Hungarian Plain. It is one of the most beautiful 
baroque town of the country, it is often mentioned as the 
Athen of Transdanubia. The Main Square with the church, 
which determines the face of the town, the building of 
Gold Griff ( Arany Griff ), which take care of literary 
and cultural memories, the Esterházy-Castle, the „Kékfestő” 
Museum, Synagogue, the most attractive building of the 
Main Square, the Zichy-house, the Doorway, the so 
called „Lábasház” (Lábas-house), the churches, baroque 
statues are the ornaments of the town. Pápa consequently 
takes care of  the traditions of the past, that’s why it 
begins to get back its educational, cultural and economic 
significance in the region. The Town Council of Pápa has 
opened a complex thermal bad to utilise the thermal water, 
and a beach connected to the thermal bad. The building 
complex offers fitness-welness service (and so on), which is 
up to the expectations. 

Die Stadt Pápa liegt am Treffpunkt des Bakony Gebirges 
und der  Kleinen Tiefebene (Kisalföld). Die oft als Athen 
Transdanubiens genannte Stadt ist eine der schönsten 
barocken Kleinstädte unseres Landes. Der das Stadtbild 
bestimmende Hauptplatz mit der Parochialkirche, das 
Arany Griff Gebäude mit literarischen und kulturel-
len Denkmälern, der Schloss Eszterházy, 
das Blaudruck 

Mu-
s e u m , 
die Synagoge, welche 
das altehrwürdigste Gebäude des Hauptplatzes ist, das 
Zichy Haus, das Torgebäude, das Säulengebäude, die 
Kirchen und die barocken Skulpturen sind alle Schmuck-
stücke der Stadt.
Die Traditionen der Vergangenheit werden in der Stadt 
konsequent aufbewahrt. Als Ergebnis gewinnt die Stadt 
ihre im Laufe der Jahrhunderten in der Region erkämpfte 
Wichtigkeit im Bereich der Bildung, Kultur und Wirtschaft  
immer mehr zurück. Die Selbstverwaltung der Stadt Pápa 
hat zwecks Nutzbarmachung des Thermalwassers ein im 
ganzen Jahr geöffnetes  Thermalbad und ein Strandbad 
gebaut. Der moderne Gebäudekomplex mit Erlebnisbad 
bietet viele Fitness-Wellness Dienstleistungen an und 
entspricht den Anforderungen unserer Zeit.

Mesto Pápa leží medzi horách Bakony a roviny Kisalföld. 
Malé mestečko je jedno z najkrajších barokových miest 
našej vlasti, zvykli spomínat’ Athénom mad’arského 
Zadunajska. Tvar mesta určí hlavné námestie s farským ko-
stolom, budova Arany Griff, ktorá zachováva literatúrne a 
kulturne pamiatky, Kaštiel’ Esterházyho, Kékfestő Múzeum, 
Synagóga, najpatinová budova hlavného námestia; Dom 
Zichyho, Kapusín, Lábasház, kostoly a barokové sochy sú 
všetky ozdobami, klenotami mesta. Pápa dôsledne zacho-
váva tradície minulosti, a výsledkom stále viac opät’ získa za 
viacstoročie vydobený vzdelávací, kultúrny a hospodársky 
význam. Pre využitie termálnej vody Samospráva mesta 
Pápa vybudovala v celom roku provozované komplexné 
termálne kúpele a sem patriace kúpalisko. Moderný kom-
plexum s vel’kým počtom služieb fitness-welness a 
krásnym vnútorným kúpaliskom v y h o v u j e 
všetkym požiadavkám.  
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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 sze-
replő 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 épületszárnyá-
ban 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.



d Pápa c

Bakonyerdő ZRt. Vadászházak
8500 Pápa, Jókai u. 46.; Tel.: 89/513-132 Fax: 89/513-167
Nyitva: 01.02 -12.20-ig * web: www.bakonyerdo.hu; e-mail: istvanffy@bakonyerdo.hu
Részletek/Detailes/Details/Podrobný popis: 126.oldal / page 126. / 126 seite / na 126. stráne

Batthyányi Szakképző Kollégiuma
8500 Pápa, Külső-Veszprémi u. 2.; Tel.: 89/313-155 Fax: 89/313-406
web: www.batthyany-papa.sulinet.hu; e-mail: bszi@batthyany-papa.sulinet.hu

Caesar Panzió
8500 Pápa, Kossuth u. 32.; Tel.: 89/320-320, 30/491-6209 Fax: 89/320-640
web: www.caesarpanzio.hu; e-mail: mail@caesarpanzio.hu

Arany Griff Hotel
8500 Pápa, Fő tér 15.; Tel.: 89/312-000, 30/378-6038 Fax: 89/312-005
Web: www.hotelaranygriff.hu; e-mail: augriff@wdsl.hu

A 34 ezer lakosú Pápa barokk Fő terén található az építészeti, kultúrtörténeti hagyományait megőrző több, 
mint 100 éves Arany Griff Hotel. A huszonnégy szobás, hatvankét férőhelyes, háromcsillagos szállodában jól 
felszerelt szobákkal várjuk kedves vendégeinket. A hotel épületében étterem, kávéház, cukrászda, szolárium is 
rendelkezésre áll.

The more than 100-year-old Arany Griff Hotel preserving architectural and culture-historical traditions can be 
found on the Baroque Main square of the town Pápa with 340 thousand inhabitants. Our guests are welcome 
in well equipped rooms in the three-star hotel able to sleep sixty-two people in twenty-four rooms. In the 
building of the hotel restaurant, café, pastry-shop and solarium are available.

Auf dem Barockhauptplatz der Stadt Pápa mit einer Bevölkerung von 34 Tausend befindet sich das mehr als 
100-Jahre-altes Arany Griff Hotel, das sich ihre architektonischen und kulturgeschichtlichen Traditionen bewahrt 
hat. In dem Dreisternehotel mit 24 Zimmern und 62 Plätzen erwarten wir unsere Gäste in gut ausgerüsteten 
Zimmern. Im Hotelgebäude stehen auch Restaurant, Kaffeehaus, Konditorei und Solarium zur Verfügung.

Na barokovom Hlavnom námestí 34 tisícového mesta Pápa, sa nachádza viac ako 100 ročný Hotel 
Arany Griff, zachovávajúci architektonické a kultúrno-historické tradície mesta. V trojhviezdičkovom hoteli, 
v dvadsiatichštyroch izbách, s kapacitou šest’desiatich miest, s dobre vybavenými izbami čakáme našich milých 
hostí. V budove hotela je k dispozícii aj reštaurácia, kaviareň, cukráreň, solárium.

24/64
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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

Czuczai Panzió
8500 Pápa, Külső-Veszprémi u. 51.; Tel.: 89/311-208, 70/204-0320
Nyitva: egész évben * e-mail: czuczaipanzio@wdsl.hu

Családias környezetben várjuk kedves vendégeinket, főútvonal mellett, jó parkolási és tömegközlekedési 
lehetőséggel. Új építésű panziónk 7 szobával, egy 8 ágyas apartmannal fogadja éjjel-nappal az ide érkezőket.

We wait our nice guests in familiar environment, next to the main road, with fair-enough possibilities to park 
and use public transport. Our new-built pension with 7 rooms, and one apartman with eight beds welcomes 
the comers round-the-clock. 
Neben der Hauptsrasse, mit guter Parkierungsmöglichkeit und gute Verbindung zum öffentlichen 
Verkehrsmittelnetz, in familiärer Umgebung erwarten wir unserer Gästen. Unsere neu gebauter Pension 
empfängt, Tag und Nacht durchgehend, mit 7 Zimmern und mit ein 8 betten Apartment unseren Gästen.

V rodinnom okolí čakáme našich milých hostí pri hlavnej ceste, s dobrou možnost’ou parkovania a hromadnej 
dopravy. V novopostavenom penzione so 7 izbami a 8 postel’ovým apartmanom čakáme a vítame vo dne v 
noci prichádzajúcich. 

: 3 km : 3 km

Erkel Panzió
8500 Pápa, Somlai u. 69.; Tel./Fax: 89/315-045
Nyitva: H-V.: 9.00-22.00
Web: www.globonet.hu/erkelpanzio; e-mail: erkelpanzio@mail.globonet.hu

Euro-Food Önkiszolgáló Gyorsétterem
8500 Pápa, Fő tér 27.; Tel./Fax: 20/585-8255
Nyitva: H-P.: 9.30-16.00, Szo.: 10.00-14.00

-20%
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Kellers Étterem
8500 Pápa, Celli u. 65. Tel.: 89/313-842 Fax: 89/324-505
Nyitva: H-Cs.: 8.00-22.00, P-Szo.: 10.00-23.00, V.: 10.00-22.00
E-mail: lili.@freemail.hu

Klimatizált melegkonyhás étterem, magyaros és kínai ízek mellett pizza, gyros, friss saláta. Házhoz szállítással 
is, heti menü ajánlattal. Péntek, szombat élőzene. Őrzött parkolási lehetőség. Lakodalmak, rendezvények, 
állófogadások lebonyolítását vállaljuk 200 főig.
This is an air-conditioned warm-food restaurant, over Hungarian food pizza, gyros and fresh salad. Takeaway 
food, weekly menu offer are also possible. On Fridays and Saturdays some bands play at our restaurant. We 
ensure safe parking facilities. We accept organizing nuptials, any kind of programmes, up to 200 people.
Klimatisiertes Restaurant mit warmen Speisen neben ungarischen Spezialitäten, Pizza, Gyros, frische Salate. 
Anlieferung zur Haus, wöchentliches Menü Angebot. Freitag, Samstag live Musik. Bewachter Parkplatz. Wir 
nehmen Bestellungen für Abwicklungen von Hochzeiten, besondere Veranstaltungen, Empfängen an.

Klimatizovaná jedáleň s teplou kuchyňou, okrem mad’arské jedlá pizza, gyros, čerstvý šalát. Aj donáška do 
domu, s týždennou menu ponukou. V piatok a v sobotu živá hudba. Možnost’ stráženého parkoviska. Podl’a 
požiadavky usporiadame svadby, rôžne akcie do 200 osôb.    

Teddy Bear Café
8500 Pápa, Fő tér 27.; Tel.: 20/952-1595
Nyitva: H-Cs.: 13.00-22.00, P.: 13.00-24.00, Szo.: 16.00-02.00
web: www.teddybear.ini.hu, e-mail: teddybearcafe@freemail.hu

Gólyafészek Vendéglő
8500 Pápa, Jókai u. 45.; Tel./Fax: 89/313-850, 70/334-2665 
Nyitva: H-V.: 11.00-22.00; e-mail: balazsnemeth@vipmail.hu

Családias környezetben várjuk kedves vendégeinket, a magyaros konyha legjavát felvonultató bőséges 
étlapunkkal.

Our guests are welcome in an atmosphere of intimacy, with a plentiful menu offering the best part of the typical 
Hungarian kitchen.

Wir erwarten unsere Gäste in einer familiären Atmosphäre, mit unserer das Allerbeste der echt ungarischen 
Küche anbietenden reichen Speisekarte.

V rodinnom prostredí čakáme našich milých hostí, s bohatým jedálnym lístkom predstavujúcim to najlepšie 
z mad’arskej národnej kuchyne.

-10%
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d Pilismarót-Basaharc c

Basaharci Lovasklub
2028 Pilismarót-Basaharc, 11sz. Főút 56 km-kő; Tel.: 30/474-0451
Nyitva: H-V.: 8.00-20.00; e-mail: spartacus26@freemail.hu
Lovaglás, bértartás, tereplovaglás, büfé és ajándékbolt.
Riding, cross-country ride, buffet and souvenir shop.
Reiten, Geländereiten, Buffet und Souvenirgeschäft.
Jazda na koni, terénna jazda, bufet a obchod so suvenírmi. Prenájom chovu koní.

Cserép Vendéglő - Basaharc
2028 Pilismarót-Basaharc; Tel.: 33/400-329 ; 20/934-51528
Nyitva: naponta 7.00-21.00; e-mail: spartacus26@freemail.hu

Horváth-Ház
8429 Porva, Kőrishegy 3/A.; Tel.: 70/250-65-51
Nyitva: egész évben; e-mail: hdavid88@freemail.hu

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

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

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

V dvoch našich budovách ponúkame ubytovanie spolu pre 42 osôb. Ako aktívny odpočinok slúži možnost’ 
jazdy na koni, možnost’ turistiky, športu, na uvol’nenie slúži sauna, jacuzzi, biliard. Naša konferenčná sála je 
vhodná na usporiadanie prednášok, obchodných obedov, banketov a iných firemných akcií, ako aj rodinných 
a priatel’ských stretávok, a svadieb.

d Réde c

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

Major Fogadó
2886 Réde, Lesalja Major; Tel.: 34/574-116; 30/966-1562 Fax: 34/374-074
Nyitva: 04.01-11.30.; web: www.majorfogado.hu; e-mail:majorfogado@kertimag.hu

d Révfülöp c

Tóth Vendéglő Restaurant
8253 Révfülöp, Kacsajtosi út 16.; Tel./Fax: 87/464-406; 30/946-0344
Nyitva: H-V.: 11.00-22.00; web: www.tothvendeglo.hu; e-mail: tothvendeglo@tothvendeglo.hu
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A Bakony délnyugati csücskén, a Keszthelyi-
hegységet a Kisalfölddel és a Tapolcai-medencével 
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 neighbour-
hood of Sümeg offers pleasant programmes; Lake 
Balaton, Hévíz, which is the biggest thermal water 
lake of Europe, the lake cave in Tapolca, the scenes 
of festival of the Valley of Fine Arts, the Festetics-
Castle in Keszthely, Baby Museum, Csigapalota ( 
Snail palace ) and the Marzipan Museum can be 
easily reached. 

Sümeg liegt in der südwestlichen Ecke des Bakony 
Gebirges in einem Tal, das das Keszthely Gebirge mit 
der Kleinen Tiefebene und mit dem Tapolca Becken 
verbindet. Die Stadt kann sowohl vom nördlichen Ufer 
des Balatons als auch von der Richtung Zalaegerszeg, 
Győr und Veszprém einfach angenähert werden. Am 
Stadtgebiet  wurde eine Kiselsteingrube aus der Vorzeit 
(heute Naturschutzgebiet und Museum), eine Siedlung 
aus dem römischen Alter sowie eine altkatholische 
Basilika freigelegt. König Béla IV. hat die im ganzen Land 
bekannte Burg nach dem Tatarensturm bauen lassen. Die 
Burg wurde in den späteren Jahrhunderten durch die 
Bischöfe von Veszprém ergänzt. Nach Niederschlagung 
des Rákóczi Freiheitskampfes wurde die Burg von öster-
reichischen Truppen angezündet und teilweise demoliert. 
Heutzutage ist die Burg der Ort von Burgspielen und 
Ausstellungen. Neben den lokalen Ritterspielen und den 
von Mai bis November abgehaltenen historischen und 
kulturellen Veranstaltungen gibt es in der Umgebung der 
Stadt auch viele prachtvolle Programmöglichkeiten. Der 
Balaton, Hévíz - der größte Thermalsee Europas -, die 
Seehöhle von Tapolca, die Orten beim Festival „Tal der 
Künste”, der Festetics Schloss in Keszthely, das Puppen-
museum,  der Schneckenpalast und das Marzipanmuseum 
kann von hier einfach und schnell erreicht werden. 

Na juhozápadnej strane hory Bakony, v doline, ktorá 
spojí hory Keszthely s rovinou Kisalföld a panvou Tapolca, 
sa nachádza Sümeg. Mesto je l’ahko dostupitel’né od 
severného brehu jazera Balaton zo smeru Zalaegerszeg, 
Győr, alebo Veszprém. Na hranici Sümeg otvorili 
praveký kameňolom (dnes je chránená prírodná oblast’ 
a múzeum), jednu osadu z rímskeho veku a starobylú 
krest’anskú baziliku. Král’ IV. Béla po tatárskeho do-
bývania začal stavat’ hrad, čo potom v nasledujúcom 
storočia veszprémské biskupy doplnili a skončili. Ked’ 
Rákóczi prehral národnooslobodzovací boj, Rakúšania 
hrad obnovili, a sčasti zrúcali. V dnešných dňoch v hrade 
sú výstavy a usporiadajú hradné hry, divadlá. Miestne 
rytierské súboje trvajú od mája celkom do novembra. 
Okrem pestrých historických a kulturnych podujatí 
okolie Sümeg tiež ponúka výborné programové možnosti, 
totiž l’ahko dostupitel’ný je Balaton, Hévíz – najväčšie 
termálne jazero v Európe – jaskyňa s jazerom v Tapolca, 
a miestá festiválového seriálu Művészetek Völgye (Dolina 
Umenia) v Keszthely: kaštiel Festetics, Babamúzeum, 
Csigapalota a Marcipánmúzeum.
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Sümeg határában őskori kovakőbányát 
(ma természetvédelmi terület és múze-
um), római kori települést és ókeresztény 
bazilikát tártak fel.

Országosan ismert várát a tatárjárást kö-
vetően IV. Béla király kezdte el építtet-
ni, amelyet a következő évszázadokban 
a veszprémi püspökök egészítettek ki. 
A XVI. század folyamán, Fehérvár és 
Veszprém török kézre kerülésével Sü-
meg vára Dunántúl egyik legfontosabb 
központjává vált. A Rákóczi vezette 
szabadságharc leverése után az osztrákok 
felgyújtották és részben lerombolták.

1656 és 1658 között Széchenyi 
György püspök kőfalakkal kerítette be 
Sümeg városát. Az egykor 1100 méter 
hosszú, bástyákkal megerősített kőfal egy 
része ma is látható. E falakon belül, a 
XVIII. század folyamán épült ki az ún. 
nemesi belváros. Keleti határát a Várh-
egy meredek oldala zárja. 

Központjában az 1649 után épített 
és 1724-1733 között jelentősen 
kibővített ferences templom és kolos-
tor, valamint az 1748-1753 között 
Padányi Bíró Márton veszprémi püspöki 
palota épületei állnak. Ezt övezi félkör 
formájában a belváros, mindössze két kis 
utcából és három térből álló területe. 

Itt áll Kisfaludy Sándor (1772-1844) 
költő szülőháza, amely ma a Városi Mú-
zeumnak ad otthont. 

A belvárostól keletre, a XVI. század 
folyamán alakult ki az akkori jobbágyság 
városrésze, a Tokaj. 

Északi határában, a várba felvezető út 

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

A belvárostól nyugatra, a középkori 
alapokon fejlődő ún. TizenháromVáros 
városrészben áll a Padányi püskök által 
1756 és 1759 között építtetett és 
az osztrák származású Franz Anton 
Maulbertsch freskóival díszített plébáni-
atemplom, a hazai barokk művészet egyik 
legismertebb alkotása.

Sümeg festői pontján találjuk a város 
temetőjét. Az 1816-ban épült teme-
tőkápolna körül késő barokk, empire, 
copf és klasszicista síremlékek sora őrzi 
a Kisfaludyak, Darnayak, Eitnerek, 
Ramasetterek, Bogyaikak, Csehek stb. 
nemesek, mesteremberek és egyszerű 
polgárok emlékét.

Gyermeknapi Vártámadás, május

Radetzky Nap, május

Sümegi Várjátékok július 1-jétől augusz-
tus 20-ig

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

Végvári Napok minden évben augusztus 
2. hétvégéjén

Szűz Mária Búcsú, szeptember

Erzsébet Napi Vásár, november

Huszár-vadász lovaglás, november
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d Sümeg c

Erdei Vendégház
8330 Sümeg, Öreghegy; Tel.: 87/352-156, 30/813-7792 English, Deutsch: 0036/30/464-2130; Fax: 87/352-156
Nyitva: egész évben; e-mail: erdeivendeghaz@t-online.hu

Somogyi Vendégház
8330 Sümeg, Darnay K. u. 24.; Tel.: 87/351-140
Nyitva: egész évben
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Sümegi Vár és Hotel Kapitány
8330 Sümeg, Tóth Tivadar u. 19. Tel./Fax: 87/550-166
web: www.hotelkapitany.hu; e-mail: sales@hotelkapitany.hu
Részletek/Detailes/Details/Podrobný popis: 134. oldal / page 134./ 134 seite / na 134.stráne
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A Sümegi Vár és a Hotel Kapitány



A Hotel Kapitány****Wellness közvetlenül a Sümegi Vár tövében épült történelmi 
környezetben. A négycsillagos wellness – szolgáltatásokon kívül – Kaplidzsa–törökfürdő 
használata: úszómedence, wellness medence, gyermek medence, pezsgőfürdő, infraszauna, 
finnszauna, szoftszauna, gőzkabin, fürdőköpenyhasználat– a 400 fős Lovagtermében vagy 
nyáron az 1200 fős Lovagi Arénájában középkori hangulatú Lovagi Tornát és az azt követő 
Lovagi vacsorát  élvezhetik vendégeink. Téli időszakban szerdán és szombaton, júliusban és 
augusztusban H–Szo. minden nap látogathatók programjaink. A Hotel Kapitány****Wellness 
300 férőhelyes, légkondicionált, modern technikai eszközökkel ellátott konferenciaterme 
alkalmas plenáris ülések, bálok, esküvők megrendezésére.
Das Hotel Kapitány****Wellness steht direkt am Sümeger Burgberg in historischer 
Umgebung. Ausser die Benutzung der Wellness Dienstleistungen – türkischen Kaplidja- 
Badelandschaft, Schwimmbad, Wellness- Becken, Kinderbecken, Sprudelbad, Finnsauna, 
Softsauna Infrasauna, Dampfbad, die 
Benutzung des Bademantels- im Sommer in 
Ritterarena (für  1200 Sitzplatz), im Winter 
im Rittersahl (für 400 Siztplatz) organisieren 
wir regelmässig unsere Hauptprogramm- 
Histroische Reiterspiele und Zweikampf mit 
mittelalterlichem Schmaus. Unsere Vorführung 
ist im Winter Mittwochs und Samstags und im 
Sommer ab Montags bis Samstags jeden Tag 
sichtbar. Das Hotel Kapitány****Wellness 
verfügt über einen Konferenzraum für 300 
Personen, ausgestattet mit Klimaanlage und 
modernen technischen Geräten, der auch für 
festliche Anlässe gebucht werden kann.

Lovagok, lakomák, wellness a Sümegi Vár alatt
Ritterturnier mit Abendmahl & Wellness unter der Sümeg Burg
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d Szentbékkálla c

Káli Biomandula Lovastanya
8281 Szentbékkálla, Szőlőhegy 112.; Tel.: 30/931-2780
Nyitva: 04.01-11.01; web: www.bamboo.hu/nadfedeles; e-mail: andras@bamboo.hu

A Káli-medencében 4 km-re a Balatontól. Látnivalók: hegyestű geologiai tárlat, kőtenger, sasföldi major lo-
vaspoló pálya. Családias vendégházunkban várjuk kedves vendégeinket. Hobby tereplovaglás, lovaskocsizás 
5 személyre, csillagtúraszerűen borkóstolás és saját termelésű mandula. Bio ételek. English speaking.

In the Káli-hollow 4 km away from the Lake Balaton. Sights: Hegyestű geological exhibition, stone see, Bavarian polo 
court of Sasföld. Our guests are welcome in our guest-house in an atmosphere of intimacy. Hobby cross-country ride, 
travelling with horse drawn vehicle for 5 persons, wine-tasting like in a star-tour and home-grown almonds. Bio-dishes. 

In dem Káli-Becken 4 km vom Balaton entfernt. Sehenswürdigkeiten: Hegyestű geologische Sammlung, Steinsee, Bayerischer 
Reitpoloplatz von Sasföld. Unsere Gäste sind in unserem familiären Gasthaus willkommen. Hobby Geländereiten, Pferdewa-
genfahrt für 5 Personen, Weinverkostung wie in einer Sternetour und Mandeln aus der eigenen Produktion. Biogerichte. 
V kotline Káli 4 km od Balatonu. Pozoruhodnosti: geologická výstava ostrých hrotov, kamenné more, hracia plocha pre sas-
földské bavorské konské pólo. V host’ovskom dome rodinného charakteru čakáme našich milých hostí. Hobby terénna jazda na 
koni, konský záprah pre 5 osôb, výlety do okolitých vínnych pivníc a ochutnávka vína, mandle z vlastnej úrody. Bio jedlá.

4/12

Zsóka Fogadója
8272 Szentantalfa, Fő u. 33.; Tel.: 87/579-007; 20/937-2971
Nyitva: szezonálisan; web: www.zsokafogadoja.hu; e-mail: info@zsokafogadoja.hu

A Zánka feletti Nivegy völgyében, családias hangulatú fogadónkban házias ételekkel, kitűnő balatoni borok-
kal magas színvonalú szállással várjuk kedves vendégeinket.
In the Nivegy valley above Zánka guests are welcome in our inn in an atmosphere of intimacy with Hungarian 
dishes, excellent wines of Balaton, and accommodation at high level.

Im Nivegy-Tal über Zánka erwarten wir unsere Gäste in einem familiären Gasthof mit häuslichen Gerichten, 
ausgezeichneten Weinen des Balatons und mit hochqualitativer Unterkunft. 

V doline Nivegy nad Zánkou, v našom hostinci s rodinnou atmosférou, čakáme našich milých hostí do-
máckymi jedlami, výbornými balatonskými vínami a ubytovaním na vysokej úrovni.

d Szentantalfa c

7/14 5 km
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Székesfehérvár több mint fél évezredig (XI-XVI.század) 
királyi székhely-ként, a magyarság szakrális központjaként 
játszott egyedülálló szerepet a magyar históriában. Itt temet-

ték el királyaink nagy többségét Szent Istvántól, Könyves Kálmánon, Károly 
Róberten, Nagy Lajoson, Mátyás királyon át, Szapolyai Jánosig. Itt avatták 
szentté István királyt és Imre herceget, itt hirdették ki Európa második alkotmányát, az Aranybullát. 
A város megbecsüléssel őrzi ezt a korszakát, mint ahogy büszke barokk belvárosára, amely látni- és 
néznivalók sokaságával nyűgözi le a látogatót templomai, múzeumai, szép barokk palotái révén.
További információ: www.szekesfehervar.hu

Székesfehérvár, as a king residence, has played an important role in the history of 
the country for more than 500 years. Lot of famous people were buried here, such 
as: (St.) Stephen I., Kálmán Könyves, Róbert Károly, Lajon Nagy, King Matthias, 

János Szapolyai. (St.) Stephen I. and Prince Imre was canonized here. In 1222 published the 
Golden Bull, the second constitution of Europe. The town is proud of its Baroque downtown, 
churches, museums and wonderful Baroque palaces.
For more information: www.szekesfehervar.hu

Stuhlweißenburg spielte mehr als ein halbes Jahrhundert (XI-XVI. Jahrhundert) als 
königliche Residenz und Zentrale des sakralen Ungarns eine einmalige Rolle in der 
ungarischen Geschichte. 

Hier wurden die meisten Könige bestattet, wie der Heilige István (Stephan), Kálmán Könyves, 
Róbert Károly, Lájos Nagy, König Mátyás und János Szapoyai. Hier wurden König István und 
Herzog Imre zum Heiligen gekrönt, hier wurde die zweite Konstitution Europas, der goldene Bulle, 
ausgerufen, Die Stadt bewahrt sich dieses Zeitalter in Ehre, und ist stolz auf seine Innenstadt im 
Barokkstil, in der die vielen Sehenswürdigkeiten wie Kirchen, Museen, und schöne Schlösser im 
Barokkstil seine Besucher überwältigt.
Weitere Informationen: www.szekesfehervar.hu

Mesto Székesfehérvár vyše pol tisíc rokov (XI-XVI. storočie) bolo kráľovské sídlo, 
a ako sakrálny centrum maďarska mal zvláštnu úlohu v maďarskej histórie. 
Tu pochovali väčšinu našich kráľov, ako Szent Istvána, Könyves Kálmána, Károly 

Róberta, Nagy Lajosa, Mátyása a Szapolyai Jánosa. Tu vyhlásili za svätého kráľa Istvána a princa 
Imre, a tu vyhlásili aj druhú ústavu v Europe, tzv. Aranybulla, tj. Zlatú bullu. 
Mesto v péči zachováva túto dobu, a píši sa aj barokovým stredom mesta, ktoré so svojimi 
mnohými pozoruhodnosťami, ako kostolami, múzeumami, krásnymi barokovými pálácmi ceľkom 
okúzli návštevníkov. 
Székesfehérvár okrem svojej krásy je navyše aj veľmi priateľské mesto, kde sa obyvatelia a hostí cítia 
rovnako dobre v príjemnom prostredí s dobrou náladou a milou pohostinnosťou.
Info: www.szekesfehervar.hu
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Bory-Vár Múzeum Alapítvány
8000 Székesfehérvár, Máriavölgy 54. Tel.: 22/305-570
Nyitva: 03.01–09.30. között naponta 9.00–17.00 óráig 
boryvar@freemail.hu, http://482.underground.hu/boryvar

Budenz-ház – Ybl-Gyűjtemény 
8000 Székesfehérvár, Arany János u. 12. Tel.: 22/313-027
Nyitva: 03.01–IV.28, és 10.03–10.29. között K-V.: 10.00–14.00 óráig
IV.29 –10.01. között K-V.: 10.00–16.00 óráig

Csók István Képtár
8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. Tel.: 22/314-106
Nyitva: H-P.: 10.00-19.00 óráig, Szo-V.: 10.00-18.00 óráig. Minden hónap első 
hétfőjén zárva!

Deák Gyűjtemény
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. Tel.: 22/329-431
Nyitva: K-V.: 10.00-18.00 óráig.

Fekete Sas Patikamúzeum 
8000 Székesfehérvár, Fő u. 5.
Nyitva: K-V.: 10.00–18.00 óráig

Középkori Romkert-Nemzeti Emlékhely 
8000 Székesfehérvár Koronázó tér
Nyitva: 03.15. (rossz idő esetén 04.01)–10.29. között K-V.: 9.00–17.00 óráig

Schaár Erzsébet-gyűjtemény
8000 Székesfehérvár, Jókai u. 11. Tel.: 22/329-431
Nyitva: 04.01–10.29. között  K-V.: 9.00–18.00 óráig, 11.01–03.31. között K-V.:9.00–17.00 óráig

Szent István Király Múzeum
8000 Székesfehérvár, Fő u. 6. Tel.: 22/315-583, Fax: 22/311-734 e-mail: fmmuz@iif.hu
Nyitva: 03.01–04.28, és 10.03–12.23. között K-V.: 10.00–14.00 óráig,
IV. 29 – X. 1. között K-V: 10.00–16.00 óráig 

Tác-Gorsium Szabadtéri Múzeum – régészeti park
Tel: 22/362-243
Nyitva: 11.02–03.31. között 10.00–16.00 óráig, 04.01–10.31. között 10.00–18.00 óráig

Új Magyar Képtár
8000 Székesfehérvár, Megyeház u. 17. Tel.: 22/329-504
Nyitva: 03.01–10.29. között K-V.: 13.00–17.00 óráig
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d Székesfehérvár c

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

Székesfehérvár szívében, hangulatos környezetben várjuk kedves vendégeinket konferenciák, továbbképzé-
sek, üzleti összejövetelek, esküvők, bálok lebonyolítására teljes körű technikával felszerelt színház-, előadó- és 
konferenciatermünkben. Cégek, baráti és turistacsoportok, diákok részére szálláslehetőséget is biztosítunk. 

Our guests are welcome in the heart of Székesfehérvár in an environment of atmosphere of intimacy for the 
arrangement of conferences, further educations, business meetings, wedding ceremonies and balls in our 
theatre-, lecture and conference-room equipped with full technique. Accommodation is also available for 
companies, friendly and tourist groups and students. 

Im Herzen von Székesfehérvár in einer stimmungsvollen Umgebung erwarten wir unsere Gäste in unserem 
mit vollständiger Technik ausgestatteten Theater-, Vorlesungs- und Konferenzsaal, der zur Abwicklung von 
Konferenzen, Weiterbildungen, Businesstreffen, Hochzeitzeremonien und Bällen geeignet ist. Wir können 
Unterkunft für Firmen, Freunde- und Touristengruppen, Studenten sicherstellen.
V srdci Székesfehérváru, v malebnom prostredí, čakáme našich milých hostí usporiadaním konferencií, vzdelá-
vacích kurzov, obchodných stretnutí, svadieb, bálov, v technicky kompletne  vybavenej divadelnej, prednáš-
kovej a konferenčnej sále.Pre firmy, priatel’ské a turistické skupiny a študentov vieme zaistit’ aj ubytovanie.

6/27

Alcoa-Kőfém Oktatási és Közművelődési Klubház
8000 Székesfehérvár, Verseci u 1-15.; Tel.: 22/531-610; Fax: 22/319-031
E-mail: gyula.mazak@alcoa.com

Termek bérbe adása. (Színházterem 250 fő, Kamaraterem 100 fő, kisebb termek 30 fő befogadóképessé-
gűek.) Szabadtéri színpad bérbe adása. Vállaljuk műsoros estek, partnertalálkozók, kiállítások, cégrendezvé-
nyek, családi napok megszervezését, lebonyolítását.

Leasing of rooms. (Theatre room for 250 persons, chamber-room for 100 persons, smaller rooms for 30 
persons.) Leasing of an open-air stage. We undertake the organization and execution of program evenings, 
partner meetings, exhibitions, corporate arrangements and family days.

Vermietung von Sälen. (Theatersaal für 250 Personen, Kammersaal für 100 Personen, kleinere Säle für 
30 Personen.) Vermietung einer Freilichtbühne. Wir übernehmen die Organisierung und Abwicklung von 
Programmabenden, Partnertreffen, Ausstellungen, Firmenveranstaltungen und Familientagen. 

Možnost’ nájmu sál. (Divadelná sála s kapacitou 250 osôb, Hudobná sieň s kapacitou 100 osôb, menš-
ie sály s kapacitou 30 osôb.) Možnost’ nájmu amfiteátra. Podujímame sa na zorganizovanie a realizáciu 
programových večerov, partnerských stretnutí, výstav, firemných akcií, rodinných dní.

i
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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

A város keleti részén, az Öreg-hegy szívében fekszik a város egyik érdekessége a Bánya-tó. Ennek partján áll 
az étterem, mely 160 fő befogadására képes. Hangulatos teraszunkon 100 fő elhelyezésére van lehetőség. 
Várjuk Önöket egész évben, jó ételekkel, figyelmes kiszolgálással.

In the eastern part of the town in the heart of the Old-hill an interesting view of the town, the Bánya-lake 
can be found. At the waterside there is a restaurant with a capacity for 160 persons. In our terrace with 
an atmosphere of intimacy there is place for 100 persons. Your are welcome all the year round with fine 
dishes and careful servicing.

Auf dem östlichen Teil der Stadt im Herzen des Altberges liegt eine der Kuriositäten der Stadt, der Bánya-
Teich. An seinem Ufer steht das Restaurant mit einer Kapazität für 160 Personen. Auf unserer stimmungs-
vollen Terrasse können 100 Personen Platz nehmen. Wir erwarten Sie das ganze Jahr hindurch mit feinen 
Gerichten und mit aufmerksamer Bedienung. 

Vo východnej časti mesta, v srdci vrchu Öreg, leží jedna pozoruhodnost’ mesta, banské jazero. Na jeho 
pobreží leží reštaurácia, schopná prijat’ 160 hostí. Na terase s príjemnou atmosférou je možné umiestnit’ 
100 osôb. Dobrými jedlami a pozornou obsluhou Vás čakáme po celý rok.

160

Castrum Lovagi Étterem
8000 Székesfehérvár, Várkörút 3. Tel.: 22/505-720; 20/341-6595; Fax: 22/505-719
web: www.castrumlovagietterem.hu; e-mail: castrumlovagietterem@t-online.hu
Nyitva: H-V.: 11.30-23.00

Székesfehérvár belvárosában, lovagi környezetben nemes ízekkel várjuk vendégeinket. Vállaljuk baráti össze-
jövetelek, cégtalálkozók, bankettek, színvonalas lebonyolítását is.

In the inner city of Székesfehérvár, in surroundings that recall the age of knights, warm welcome is extended 
to our guests who are also invited to taste choice dishes. We undertake to arrange friendly gatherings, 
company parties, banquets, at high standard.

In der Innenstadt Székesfehérvár warten wir in einer ritterlichen Umgebung mit Speisen von edlem Gesch-
mack auf unsere Gäste. Wir übernehmen auch die Abwicklung von freundschaftlichen Zusammenkünften, 
Firmentreffen und Banketten auf hohem Niveau.

V centre mesta Székesfehérvár, v rytierskom prostredí čakáme našich hostí so šl’achetnými chut’ami. Podl’a 
požiadavky usporiadame aj firemné akcie, bankety s vysokou úrovňou.
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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

Fejér Megyei Múzeumok (Szent István Király Múzeum)
8000 Székesfehérvár, Fő u. 6.; Tel.: 22/315-583; Fax: 22/311-734
Web: www.szikm.hu; e-mail: fmmuz@mail.iif.hu

A múzeum 10 székesfehérvári és 11 Fejér megyei kiállítóhelyén, régészeti parkban, néprajzi házban, törté-
nelmi és irodalmi emlékhelyen, képzőművészeti kiállításon mutatja be 130 éves fennállása óta létrejött, több 
mint egymilliós tételt számláló gyűjteménye kiemelkedő darabjait. 

The outstanding pieces of its collection of more than one million established during its existence of 130 
years are demonstrated by the museum on 10 exhibition places in Székesfehérvár and on 11 exhibition 
places in Fejér county, as well as in an archeological park, in an ethnographical house, at historical and literary 
memorial places and in the framework of an exhibition of fine arts.

Das Museum stellt die hervorragenden Werke seiner Kollektion von mehr als Einmillion, die seit seines 
Bestehens von 130 Jahren zustande kam, an 10 Ausstellungsorten in Székesfehérvár und an 11 Ausstel-
lungsorten im Fejér Komitat, im archäologischen Park, in dem Haus für Ethnologie, an einer historischen und 
literarischen Gedenkstätte und auf einer bildkünstlerischen Ausstellung vor. 

Múzeum vo svojich výstavných priestoroch, z ktorých sa 10 nachádza v Székesfehérvári a 11 v župe Fejér, 
v archoelogickom parku, folklórnom dome,  historických a literárnych pamätných miestach, výstave výtvar-
ného umenia predstavuje vynikajúce diela svojej zbierky, ktorá od svojej 130 ročnej existencie nadobudla 
počet viac ako jeden milión kusov.
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Flying Cat Irish Pub
8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1.; Tel.: 22/504-067; 22/507-633; 30/936-6517; Fax: 22/507-632
Nyitva: H-V.: 12.00-04.00; web: www.westside.hu; e-mail: djbertok@westside.hu

Multifunkcionális szórakozóhely várja az igényes szórakozásra vágyókat az ír hangulatot idéző pubban és a 
lenyűgöző kerthelyiségben. A nemzetközi ételek mellett az ír italkülönlegességek közül is válogathatnak, az 
emeleten pedig a bowling, a darts és a billiárd kedvelői szórakozhatnak kellemes környezetben.

Those who wish to have a demanding amusement are welcome in a multifunctional place of entertainment, 
in a pub recalling Irish atmosphere and in the fascinating garden. In addition to international meals you can 
select also from Irish drink specialities, and on the upper story fans of bowling, darts and billiard can amuse 
themselves in a pleasant environment.

Ein multifunktionaler Vergnügungsort erwartet die anspruchsvolle Amüsierung Suchenden in dem Pub mit 
irischer Atmosphäre und in dem wunderschönen Gartenlokal. Neben den internationalen Gerichten können 
Sie auch von den irischen Getränkespezialitäten auswählen, und auf dem Stockwerk können sich die Lieb-
haber von Bowling, Darts und Billard in einer angenehmen Umgebung amüsieren. 

Multifunkcionálny zábavný podnik, v pube írskeho charakteru a očarujúcou záhradnou miestnost’ou čaká 
tých, čo túžia po kvalitnej zábave. Popri medzinárodných jedlách si môžu vybrat’ aj z írskych nápojových 
špecialít. Milovníci bowlingu, darts a biliardu sa môžu zabávat’ v príjemnom prostredí na poschodí.

-10%

Magyar Király Szálló
8000 Székesfehérvár, Fő út 10.
Tel.: 22/505-523, 22/311-262, 30/994-7346; Fax: 22/327-788
web: www.magyarkiraly.axelero.net; e-mail: postmaster@magyarkiraly.axelero.net

A palota az 1860-as évek közepén épült és az 1870-es évek elejétől működik szállodaként, Magyar Király 
Szálló néven. A nagy múltra visszatekintő, egyedi hangulatú szálloda felszereltsége és szolgáltatásai minden igényt 
kielégítenek. A hotel épületében Casino, non-stop Drink-bar, Business-center és Ajándékbolt is várja a vendége-
ket. A patinás hotel királyi szálláshely a királyok városának szívében. Kedvezmény: csak előzetes egyeztetéssel.
The palace was built in the middle of the 1860’s, and it has been a hotel since the beginning of the 1870’s, like 
Hungarian King Hotel. The equipment and services of the hotel, having great past and an unique atmosphere, satisfy all 
demands. In the building of the hotel Casino, non-stop Drink bar, Business Center and Presentshop wait the guests. The 
antiquated hotel is a royal accomodation in the heart of the city of the kings. Discount: only with previous accessment.
Der Palast wurde in der Mitte der 1860er Jahre gebaut. Vom Anfang der 1870er Jahre funktioniert er als 
Hotel, mit dem Namen Magyar Királyi Szálló. Die Ausstattung und die Dienstleistungen des Hotels mit reicher 
Vergangenheit und mit besonderer Atmosphäre befriedigen alle Ansprüche. In Hotelgebäude stehen auch ein 
Casino, Nonstop Drinkbar, Businesscenter und Souvenirgeschäft zur Verfügung der Gäste. Das Hotel von gu-
tem Ruf ist eine königliche Unterkunft im Herzen der Stadt der Könige. Diskont: nur mit vorläufig Ausmachung.

Palác bol postavený v rokoch 1860, a od začiatku 1870 provozuje ako hotel, názvom „Magyar Király 
Szálló”. Hotel má pestrú minulost’, zvláštnú náladu. Vybavenie budovy a rôzne služby vyhovujú každým 
požiadavkám. V hotelu Casino, non-stop Drink-bar, Business-center a Suvenír čakajú svojich hostí. Tento 
patinový hotel je král’ske ubytovanie v srdci mesta král’ov.  Zl’ava: len pre vopred objednané izby.

57/114+10

-20%
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Nemes Nagy Ágnes Leánykollégium
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13.; Tel.: 22/312-072; Fax: 22/500-290
Nyitva: egész évben
E-mail: koszpek@nemesnagy-koll.sulinet.hu
10 km

Popeye Utazási Iroda (Kerékpártúrák, vízitúrák)
8000 Székesfehérvár, Halász u. 39.; Tel.: 22/502-218; Fax: 22/502-219
Nyitva: H-P.: 10.00-18.00; e-mail: info@popeyelesko.hu; www.popeyelesko.hu

i

Ráchegy Szálló
8000 Székesfehérvár, Köfém ltp. 14/a. 
Tel.: 22/312-380, 22/333-005 Fax: 22/333-004

Randevú Étterem
8000 Székesfehérvár, Királysor 15.; Tel.: 22/327-000 ; 20/927-0501; Fax: 22/335-000

Bowling, menürendszerű étkeztetés, rendezvények vállalása.

Bowling, catering in the framework of a menu system, organization of arrangements.

Bowling, Speisung im Menüsystem, Organisierung von Veranstaltungen.

Bowling, stavovanie podl’a jedálneho lístka, usporiadanie podujatí.

Régio Hotel
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123. (Munkaügyi Képzőközpont területén)
Tel.: 22/310-308 Fax: 22/317-176 * web: www.szrmkk.hu, e-mail: titkarsag@szrmkk.hu

A Velencei-tótól 10 percre, az m7 autópályához 3 percre lévő csendes környezetben, őrzött parkolóval 
rendelkező szálláshely. A teljes körű étkeztetés csoportok számára is biztosított.

This accomodation lies 10 minutes far away from Lake Velence, 3 minutes from the M7 highway, in silent 
environment. It has private parking places. Full board is available for groups as well.

Zehn Minuten vom Velence-See und drei Minuten von der Autobahn M7 entfernt befindet sich das 
Unterkunftshaus mit wohlbehütetem Parkplatz in stiller Umgebung. Die vollständige Beköstigung ist auch 
für Gruppen gesichert.
10 minút od jazera Velencei-tó, 3 minuty od dialnici M7, v tichom prostredí sa nachádza ubytovňa so 
stráženým parkoviskom. Zabezpežíme celodennú stravu aj pre skupiny.

38/74
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Rév Szálló
8000 Székesfehérvár, József A. u. 42.; Tel.: 22/327-015 Fax: 22/327-061

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

Városi Képtár - Deák Gyűjtemény
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10.; Tel.: 22/329-431
Web: www.deakgyujtemeny.hu; e-mail: keptar@enternet.hu
A Deák Gyűjtemény a modern magyar festészet legfontosabb alkotóit mutatja be a 20. század elejétől a 
80-as évekig. A jelenlegi formájában 1994 óta látható anyagot Deák Dénes (1931-1993) műgyűjtő 
ajándékozta a városnak. Az állandó kiállítás magában foglal egy a XVIII. század második feléből származó, 
freskóval díszített termet is, mely gróf Esterházy Ferenc palotájának része volt. 

The Deák Collection displays the most important creators of the modern Hungarian art of painting from the beginning of 
the 20th century until the 80-ies. The material having been demonstrated in its current form since 1994 was donated 
to the town by art collector Dénes Deák (1931-1993). The standing exhibition comprises also a room stemming from 
the second half of the 18th century decorated with fresco, which was part of the palace of count Ferenc Esterházy. 

Die Deák Sammlung macht die wichtigsten Schöpfer der modernen ungarischen Malerei ab Anfang des 
20sten Jahrhunderts bis zum Ende der 80-er Jahre bekannt. Das in seiner gegenwärtiger Form seit 1994 
vorgestellte Material wurde von Kunstsammler Dénes Deák (1931-1993) an die Stadt geschenkt. Die 
permanente Ausstellung umfasst einen aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert stammenden mit Fresko 
dekorierten Saal, der ein Teil des Palastes von Graf Ferenc Esterházy war.

Zbierka Deák predstavuje najdôležitejších tvorcov mad’arského výtvarného umenia od začiatku 20. storočia 
po koniec 80-tych rokov. Diela vystavené od roku 1994, v súčasnej forme zbierky, daroval mestu zberatel’ 
Dénes Deák (1931-1993). Stála výstava obsahuje i sálu, zdobenú freskami, pochádzajúcu z druhej polo-
vice XVIII. Storočia, ktorá bola súčast’ou palácu grófa Eszterházyho.
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Anna Vendégház
8264 Szigliget, Petőfi u. 2.; Tel.: 87/461-775; 20/992-0897
Nyitva: egész évben; e-mail: nemethpince@t-online.hu; www.nemethpince.hu

Szigliget ófalujában új építésű nádtetős családi házban 2 igényesen berendezett apartmanba, bababarát 
szálláshelyünkre, zárt udvarral, játszósarokkal, bababútorokkal várjuk kedves vendégeinket.

Our guests are welcome in the old village of Szigliget in a newly built family house with thatched roof, 
in two apartments furnished at high standard, being a baby friendly accommodation with a closed yard, 
play-corner and baby furniture.

In dem Altdorf von Szigliget erwarten wir unsere lieben Gäste in einem neuerbauten schilfbedeckten Famili-
enhaus mit 2 anspruchsvoll eingerichteten Apartments. Diese baby-freundliche Unterkunft verfügt über einen 
geschlossenen Hof, einer Spielecke und Babymöbeln. 

V starej časti dediny Szigliget, v novopostavenom rodinnom dome s trstinovou strechou, v dvoch náročne 
zariadených apartmanoch, vhodných aj pre diet’a, s uzavretým dvorom, hracím kútom, detským nábytkom 
čakáme našich milých hostí.

3/6

Vajai Vendégház

8264 Szigliget, Külsőhegyi u. 117.; Tel.: 87/708-037; 0049-017-358-10119
Nyitva: februártól-novemberig

A szigligeti vártól és a Balatontól 10 percre, családias hangulatú, szőllőskertes vendégházunkba várjuk 
vendégeinket.

Our guests are welcome in our lodging house with a vineyard in an atmosphere of intimacy, located 10 
minutes away from the castle of Szigliget and the Lake Balaton. 

Unsere Gäste sind willkommen in unserem Gasthaus in familiärer Atmosphäre mit Weingarten, 10 Minuten 
von der Burg von Szigliget und dem Plattensee entfernt.
Náš host’ovský dom s vinicou a s rodinnou atmosférou, na 10 minút vzdialený od Szigligetského hradu a 
Balatonu čaká svojích hostí.

2/4 800 m
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Molnár Pince és Vendégház
8272 Tagyon, Kossuth u. 14.; Tel.: 20/545-3080
Nyitva: egész évben * e-mail: csaba.molnar1@freemail.hu

A Balatontól 3 km-re, a Zánka-Nivegy-völgyi, hangulatos borospincénkben várjuk vendégeinket díjnyertes 
finom borokkal, házias vendéglátással, romantikus környezetben lévő kényelmes szálláshelyekkel.
Our guests are welcome in our wine cellar of nice atmosphere in the Zánka-Nivegy valley 3 km away from 
the Lake Balaton, with prize-winner fine wines, Hungarian hospitality and comfortable accommodation in 
a romantic environment.

3 km vom Plattensee in unserer stimmungsvollen Weinkeller im Zánka-Nivegy-Tal erwarten wir unsere Gäste 
mit preisgekrönten feinen Weinen, häuslicher Bewirtung und mit in einer romantischen Umgebung befindli-
chen bequemen Unterkunftsmöglichkeiten. 

Na 3 km od Balatonu, v doline Zánka-Nivegy, v našej malebnej vínnej pivnici čakáme našich hostí ocenený-
mi výbornými vínami, domáckym pohostinstvom, s príjemným ubytovaním v romantickom prostredí.

1/4 3 km

d Tapolca c

Tapolcai Diákotthon és kollégium
8300 Tapolca, Alkotmány u. 10.; Tel.: 87/510-797, 30/552-8917
Nyitva: egész évben * web: www.tapolcakoll.uw.hu; e-mail: tapolca-koll@freemail.hu

Tapolca Apartmanház
8300 Tapolca, Tavasz u. 15. Tel./Fax: 87/510-413, 20/340-5067
Nyitva: egész évben * web: www.zimmerinfo.hu/tapolca/tapolca; 
www.szallasinfo.hu/apartman; e-mail: lovitomi@t-online.hu

Ízlésesen berendezett új ház 4 apartmanját és szobáit kínáljuk teljes kényelmi felszereltséggel, klímával. 
Tapolca a Balatontól 10 km-re fekszik. Termálfürdővel, uszodával, a környék csodálatos kirándulóhelyeivel 
várja vendégeit. Üdülési csekket elfogadunk.
We offer 4 apartmans and some rooms of a trim-furnished new house with full comfortable equipment and 
air-condition. Tapolca lies 10 kilometres far away from the Balaton, it waits its guests with termal bath, 
swimming pool, and the beautiful trip places of the environment.

Wir bieten Ihnen die Zimmer und die vier Appartements  eines geschmackvoll eingerichteten Neuhauses 
mit ganz bequemer Ausstattung, Klimaanlage.Tapolca liegt 10 Kilometer entfernt vom Balaton und erwartet 
seine Gäste mit Schwimm-/Thermalbad und den wunderbaren Ausflugsorten der Umgebung.

Vo vkusne zariadenou novom domu Vám ponúkame 4 apartmány a izby s klimatizáciou a maximálnym 
vybavením pre pohodlnost’. 10 km od Balatonu v Tapolca čakáme našich milých hostí. Termálne kúpele, 
plaváreň, a v okolí zázračné miestá pre zájazdy.  

9/27
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Malomvölgyi Vendégház és Sátorozóhely
2834 Tardos, Arany J. u. 23.; Tel./Fax: 34/351-413
E-mail: ph.tardos@fibermail.hu

Tardos a Gerecse-hegység legmagasabb fekvésű 1661 lelkes települése Tatától 14 km-re, az országos 
kék-tóra útvonalában. A római kortól itt bányásszák a vörös “márványt”. Egész évben várja a pihenni, túrázni 
vágyókat. Nyáron színvonalas programokat ajánl.

Tardos, the highest lying settlement of Gerecse mountains with 1661 inhabitants, 14 kms from Tata, on the 
National Blue route. Crimson marble has being mined here since the roman times.  Those wishing to have 
recreation and to go touring are welcome all the year round. In summer high quality programs will be offered. 

Tardos, mit 1661 Einwohnern, ist 14 km von Tata im höchsten Teil des Gerecse- Gebirges, der blauen 
Wanderroute entlang zu finden. Hier wird aus der römischen Zeit das rote „Marmor” abgebaut. Diejenigen, 
die sich erholen und Wanderungen machen möchten, sind im ganzen Jahre erwartet. Im Sommer werden 
niveauvolle Programme angeboten.

Obec Tardos má 1661 obyvatel’ov, v horách Gerecse je najvyššie ležiaca osadlost’, 14 km od mesta Tata, 
na štátnej trase modrej túry (Kék túra). Od rímskej doby tu t’ažia „červený mramor”. Po celý rok čaká tých, 
ktorí túžia po oddychu a turistike. Odporúča letné programy vysokej úrovne. 

d Tardos c

Régi Rádiók Állandó Kiállítása
2834 Tardos, Rákóczi u. 8.; Tel.: 30/234-6840
Nyitva: K-V.: 10.00-18.00 óráig (illetve előzetes bejelentéssel)
Régi restaurált, működőképes rádiók kiállítása, tárlatvezetéssel, készülékbemutatóval, korabeli dokumentumok 
kíséretében.

Exhibition of old, restored and working radios, guided tour, display certain pieces and collection of 
contemporary documents.

Ausstellung alter restaurierter, noch funktionierender Radios, mit Führung, Vorführung der Geräte in Begleitung 
aus alter Zeit stammender Dokumente. 

Výstava starých, opravených, fungujúcich rádii, so sprievodcou, prezentácia prístrojov a originálnych 
dokumentov.
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Vitéz Vendégház
2834 Tardos, Rákóczi köz 5.; Tel.: 34/592-043, 20/977-4948
E-mail: vitezne@vipmail.hu

d Tarján c

Öreg Favágó Kocsmája
2831 Tarján, Móricz Zs. tér 9. Tel.: 34/372-003, 70/284-9692 
Nyitva: H-Cs.: 11.00-24.00; P-Szo.: 11.00-03.00; V.: 11.00-24.00
web: www.oregfavago.hu; e-mail: info@oregfavago.hu

Tarjánban a Gyermely felé vezető úton 100 fős, hangulatos bajor sörözőnkbe, éttermünkbe, nyáron 
kerthelyiségünkbe várjuk kedves vendégeinket. A hangulatot bajor ételeink, valamint a helyhez illő - esetenként 
élő - zene teszi teljesssé. Az aktív kikapcsolódást kedvelőknek, baráti társaságoknak pedig bowling pályáink, 
darts biliárd és “csocsó” játékaink nyújtanak kellemes időtöltést.

We wait our guests in Tarján on the road towards Gyermely in our intimate Bavarian bar and restaurant. In 
summer in the garden place, too. Bavarian dishes and music – fits to the place and time – make the mood 
perfect. Bowling facilities, darts, billiards, table soccer provide enjoyable pastime for the lovers of relax and 
friend companies.

V obci Tarján pri ceste na Gyermely čakáme našich milých hostí v našej 100 miestnej, príjemnej, bavorskej 
pivárni, jedálni, a v lete v záhradnej miestnosti. Náladu zabezpečia bavorské jedlá a k miestu vhodná – každý 
večer živá – hudba. Pre tých hostí, ktorí oblubujú aktívne športy a pre priatel’ské spoločnosti príjemný pobyt 
poskytujú naše bowlingové ihriská, hry darts, biliard a „čočó”.     

In Tarjan, auf dem Wege nach Gyermely warten wir in unserem 100-köpfigen, stimmungsvollen Restaurant und 
Bierstube –im Sommer im Gartenlokal- auf unsere netten Gäste. Die Stimmung wird durch unsere bayerischen 
Speisen und zum Ort passende-falls lebende Musik- vervollständigt. Für die aktiven Ausspannung liebenden und 
für die Freundeskreise bieten unsere Bowlingbahnen, Darts, Billiard und „Tischfussball”-Spiele ein angenehmes 
Amüsement.

Varga Vendégház
2831 Tarján, Petőfi u. 5. Tel.: 34/373-466, 30/247-8800 Fax: 34/373-466
E-mail: szalai-kert@freemail.hu

5/11
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Tata 
24 000 

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

Tata ist eine barocke Kleinstadt mit 24000 
Einwohnern, an der Autobahn Wien-Buda-
pest gelegen. Ihre Baudenkmäler spiegeln die 
ereignisreiche Geschichte der Stadt wider. 

Das berühmteste ist die in der Renaissancezeit 
erbaute Burg. Die heimatgeschichtlichen 
Sammlungen und das geologische Museum 
sind zu Recht bekannt. Die großen Seen und 
das beliebte Freibad bieten den anhängern des 
Wassersports und den Anglern eine Erholungs-

möglichkeit, die schattenspendenden Par-
kanlagen 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.

Barokové mesto Tata s 24 000 obyvateľom 
sa nachádza pri dialnici M1, ktorá spojí mestá 
Wiedeň a Budapest. Malé mesto leží pod 
horami Gerecse. Jeden z najdôležitejších 
prvkov pohľadu je krásne okolie. Podľa jeho 
zázračnej prírodnej krásy oprávnene nazívame 
Citadelou turistického regionálu Stredného 
Zadunajska, kde každé leto pestré kultúrne fes-
tivaly, koncerty vo voľnej prírode a významné 
športové podujatia zabávajú navštevujúcich. 
Tu sa realizuje osobitná harmonia kultúry 
a prírody, čo potom každý rok na zastávku vábi 
precestujúcich.
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LÁTNIVALÓK / SIGHTSEEINGS / SEHENSWÜRDIGKEITEN 
/ POZORUHODNOSTI

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. Beleépítet-
ték 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



d Tata c

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

Az Öreg-tó partján, üdülőövezetben, a vízparttól pár percnyire, kényelmes vendégházunkba várjuk kedves 
vendégeinket.

We wait our nice guests in our comfortable guest house on the shore of the Old Lake in Tata, in a holiday 
camp, a few minutes walk far away from the lake.

Am Alten Seeufer erwarten wir unsere lieben Gäste an einem Urlaubsort, einige Minuten vom Seeufer, in 
unserem bequemen Gasthaus.
Pri brehu starého jazera Öreg-tó v rekreačnej zóne, pár minút od brehu, do našej pohodlnej chaty čakáme 
našich milých hostí.

3003/6

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

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 
foglal magában.
The Old-Lake Golf and Country Club is 40 minutes from Budapest, a golf complex located in the hunting 
estate of Esterházy family. Consists a champion field, brought in existance in an environment arboretum-like 
and a four star wellness hotel.
Der Old-Lake Golf and Country Club ist ein 40 km von Budapest entfernter, auf dem Jagdgut der Familie 
Eszterházy umgebauter Golfkomplex. Dazu gehören ein, in einer arboretumähnlichen Umgebung, angebrach-
ter Golfplatz und ein vier Sterne Wellnesshotel.
40 minút od Budapešti nachádzajúci Old-Lake Golf and Country Club je na statku rodiny Esztergázy 
založený golfový komplexum, ktorý obsahuje v arborétskom prostredí vytvorené golfové majstrovské ihrisko 
a štvorhviezdový welnessový hotel.     

Família Vendéglő
2890 Tata, Szilágyi Erzsébet u. 167.; Tel.: 34/489-179; 20/421-8744

34/68
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Fekete Macska Pizzéria és Panzió
2890 Tata, Piac tér 25. Tel./Fax: 34/381-858, 70/536-9330
Nyitva: H-V.: 11.00-23.00; e-mail: dizofood@invitel.hu

A Tatai Vártól nem messze található a 12 férőhelyes, kellemes hangulatú Fekete Macska Panzió és Étterem, Piz-
zéria. 2-3 ágyas szobákkal, külön fürdőszobával, 50 férőhelyes étteremünkben családias ízekkel várjuk kedves 
vendégeinket. Vállaljuk rendezvények, esküvők,osztálytalálkozók szervezését. Pizzák házhoz szállítása!
Black Cat Pension and Restaurant, Pizzeria ( Fekete Macska Panzió és Étterem, Pizzéria ) with its intimate 
atmosphere up to 12 people can be found not far away from Tata Castle. We wait our guests with rooms with 
2, 3 beds, separate bathrooms. We offer familiar dishes in the restaurant up to 50 people. We undertake 
organizing different programmes, wedding parties, class reunions. Pizza home delivery!
Nicht weit von der Tataer Alten Burg befindet sich die Schwarze Katze Pension und Restaurant, Pizzeria. Wir erwarten 
unsere Gäste mit Zwei-, Drei- Betten- Zimmern, separatem Bad und in unserem Restaurant mit familiären Geschmäcken. 
Wir übernehmen die Organisierung von Veranstaltungen, Hochzeiten, Klassentreffen. Zulieferung von Pizzen!
V meste Tata, ned’al’eko od hradu sa nachádza 12 miestný, príjemný Penzión Fekete Macska, tj. „Čierna kočka” a 
Reštaurácia, Pizzéria, kde sú 2-3 postel’ové izby s kúpel’ňou, a naša 50 miestná reštaurácia s domáckymi chut’ami čaká 
našich milých hostí. Na požiadavky usporiadame aj rôzne akcie, svadby, triedne stretnutie. Donáška pizzy do domu!   

Fényes Fürdő és Kemping
2890 Tata, Fényes fasor Tel.: 34/481-208 Fax: 34/588-144
Nyitva: kemping: 05.01-09.15 strand: H-Cs.:9.00-19.00 P-V.: 9.00-20.00
web: www.fenyesfurdo.hu; e-mail: fenyes@fenyesfurdo.hu

A Fényes Fürdő és Kemping Tata város központjától mintegy 3 km-re fekszik, egy 30 hektáros természetvédelmi 
területen. Sportolási lehetőségek: 6 db medence, csúszda, strandröplabda és foci pálya, lábtenisz, kosárlabda, 
asztalitenisz, szauna, horgászat, túrázási lehetőségek Szállás lehetőségeink: -faház és motel kategória.
The Fényes Bath and Camping Site lies 3 kilometres far away from the centre of Tata, on a 30 hectare 
large environmental protection area. Sport facilities: 6 swimming-pools, slide, beach volley-ball and football 
court, foot tennis, basketball, table tennis, sauna, fishing, trip routes. Accomodation: wood house and 
motel cathegory.
Das Fenyes Bad und Camping liegt 3 Kilometer weit von dem Stadtzentrum Tata, auf einem Naturschutzge-
biet von 30 Hektaren. Sportmöglichkeiten: 6 Becken, Rutsche, Strandvolleyball, Fussballplatz, Fusstennis, 
Korbball, Tischtennis, Sauna, Angeln, Wanderungsmöglichkeiten. Unterkunftsmöglichkeiten: Holzhaus- und 
Motelkategorien.

3 km od centra mesta Tata sa nachádza „Fényes” kúpalisko a kemping na 30 hektárovej prírodnej rezervácie. 
Športové možnosti: 6 ks bazény, kl’začka, volejbalové ihrisko, butbalové ihrisko, nožný tenis, basketbal, 
pong-pong, sauna, rybovol, turistické možnosti. Ubytovanie v chatách, motelová katergoria.

-10%
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Gottwald Hotel és Étterem
2890 Tata, Fekete u. 1.; Tel.: 34/586-114, 586-115, 20/326-7901 Fax: 34/487-927
Nyitva: H-V.: 11.00-23.00; Hotel: Non-stop
web: www.gottwald.hu; e-mail: gottwald@t-online.hu

Tata zöldövezetében, igényes környezetben várjuk testi-lelki felüdülésre vágyó kedves vendégeinket a házias 
és nemzetközi konyha remekeivel.
We are waiting our guests who are long for refreshment in the green belt of Tata, of a high standard 
environment with the masterpieces of international and house-proud cuisine.

In Tatas grünem Sektor erwarten wir in einer niveauvollen Gegend unsere sich nach körperlicher- und 
geistiger Entspannung sehnenden Gäste, mit Meisterwerken der heimischen und internationalen Küche. 

V zelenej zóne mesta Tata, v náročnom prostredí čakáme našich milých hostí na telesný a mentálny oddych 
so vzácnost’ami domáckej a medzinárodnej kuchyne. 

Grill and Cocktail Étterem
2890 Tata, Tópart sétány 1.; Tel.: 34/383-482
Nyitva: V-Cs.: 12.00-23.00, P.-Szo.: 12.00-24.00
web: www.restaurantguide.hu; e-mail: grillutah@t-online.hu

Mediterrán jellegű éttermünk az Öreg-tó partján fekszik. Hagyományos grill, olasz ételekkel, élő zenével, 
nyáron nyitott terasszal és a tavon elhelyezkedő stégen koktélbárral - ahol Kató Zoltán szaxofonművész zenél 
- várjuk kikapcsolódni vágyó kedves vendégeinket. Sétahajón vacsoralehetőség!
Our mediteran characteristic restaurant located on the bank of Lake Öreg. Traditional grill, Italian cuisine, 
live music, open terrace during summer time, and coctail bar ont he landing-stage on the lake where Zoltán 
Kató saxophone artist plays. We are awaiting our guests who are long for relaxing. Dinner possibility on 
pleasure boat.
Das Restaurant mit mediteranischem Charakter liegt am Ufer des Alten Sees. Mit traditionellem Grill, 
italienischen Speisen, Livemusik, im Sommer mit offener Terasse und der sich am See befindende Steg mit 
Koktelbar, wo Saxofonkünstler Zoltán Kató musiziert, warten wir auf unsere sich nach Erholung sehnenden 
Gäste. Abendessensmöglichkeit am Vergnügungsdampfer!

Naša reštaurácia s mediteránskym charakterom leží na brehu starého jazera Öreg-tó. Ponúkame Vám tradičný 
gril, talianské jedlá, v letnom období je otvorená terasa a na jazere mólo s koktelovým barom, kde Zoltán 
Kató hudobný virtuóz hrá na saxafone – čakáme našich milých hostí na oddych. Možnost’ou večery na 
vychádzkovej l’odi!     

Görög-római szobormásolatok kiállítása
2890 Tata, Hősök tere 7.; Tel.: 34/381-251; e-mail: muzeum@kunymuzeum.hu
Nyitva: 04.15-10.15.: kedd - vasárnap: 10.00 - 18.00 
10.16.-04.14.: látogatás csak előzetes bejelentkezéssel 
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Hattyú Panzió Vendéglő
2890 Tata, Ady E. u. 56. Tel.: 34/383-653 Fax: 34/383-322
Nyitva: egész évben 12.00-22.00 * e-mail: juci.hattyu@freemail.hu

Kalóz Fregatt Étterem és Panzió
2890 Tata, Almási út 2.; Tel.: 34/382-382, 479-394; Fax: 34/586-052
Nyitva: V-Cs.: 12.00-24.00, P-Szo.: 12.00-02.00 óráig
web: www.hotels.hu/kaloz; e-mail: kfregatt@t-online.hu

A Tata város központjában “horgonyzó kalózhajó” fedélzetén magyar és mexikói konyhával, hétvégenként 
élőzenés programokkal várjuk vendégeinket. Klimatizált, fürdőszobás vendégszobáinkban kábeltévé, minibár, 
telefon és internetcsatlakozás is található.

We are waiting our guests in the center of Tata rides at anchor, on board with Hungarian and Mexican 
cuisine, live music every weekends. Air conditioned hotel rooms with own bathroom, cable TV, telephone, 
minibar and internet accespoint is also available.

Es ist ein im Zentrum Tatas „vor Anker liegendes Piratenschiff”, an dessen Bord sich eine ungarische und mexikanische 
Küche befindet, und wo die Gäste an den Wochenenden mit Live- Musikprogrammen erwartet werden. Hier sind 
auch klimatisierte Gästezimmer mit Bad, Kabelfernsehen, Minibar, direktem Telefon- und Internetanschluss zu finden.

Na palube v centre mesta Tata nachádzajúcej „zakotvenej pirátskej lodi”, s mad’arskou a mexickou kuchyňou, každý 
víkend živou hudbou čakáme našich hostí. V klimatizovaných hostenských izbách s kúpelňou je televízor, minibar, 
telefón a Internet.  

5/10 300
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KEM Múzeumainak Igazgatósága
2890 Tata, Angolpark, Kiskastély Tel.: 34/589-808 Fax: 34/487-888
E-mail: muzeum@kunymuzeum.hu
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Kristály Hotel és Esterházy Étterem
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
A Tata központjában található Kristály Hotel 36 új, 4 csillagos szobastandardnek megfelelő, kétágyas 
(standard és szuperior) szobáival és egy lakosztállyal, 2 konferencia teremmel és mélygarázzsal várja kedves 
vendégeit. 70 fős  Esterházy Éttermünk ételspecialitásaival várja a’ lá carte és csoportos étkezések résztvevőit.
The Kristály Hotel located in the centre of Tata is waiting for guests in 36 new double-rooms corresponding to a four-
star room standard (standard and superior) and a suit, with 2 conference rooms and subsurface garage. Our Esterházy 
Restaurant for 70 persons is waiting for participants of a’lá carte and group meals with its dish specialties. 
Das im Zentrum von Tata befindliche Kristály Hotel erwartet seine Gäste mit 36 neuen dem 
Viersternezimmerstandard entsprechenden (Standard und Superior) Doppelzimmern und einem Appartement, 
2 Konferenzräumen und einer Tiefgarage. Gäste sind in unserem Esterházy Restaurant für 70 Personen mit 
Speisespezialitäten (á’lá carte und in Gruppen) willkommen.
V strede mesta Tata sa nachádza  Hotel Kristály. S 36 novými, 4 hviezdičkovému štandardu zodpovedajúcimi 
dvojlôžkovými (standard a superior) izbami a jedným apartmánom, 2 konferenčnými sálami a podzemným 
parkoviskom čaká svojich milých hostí. Naša reštaurácia Esterházy, s kapacitou 70 osôb, čaká A‘ lá carte 
a skupinových stravníkov svojimi špecialitami.

Német Nemzetiségi Múzeum
2890 Tata, Alkotmány u. 2. Tel.: 34/487-682; E-mail: muzeum@kunymuzeum.hu 
Nyitva: 04.15-10.15.: K-V.: 10.00 - 18.00 
10.16-04.14.: látogatás csak előzetes bejelentkezéssel

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

Az Öreg-tó Club Hotel és Ifjúsági Tábor Tata üdülőövezetében, az Öreg-tó partjától 300 m-re fekszik. Szállo-
dánkban 1, 2 és 3 ágyas, fürdőszobás szobákban 45 fő, ifjúsági szálláshelyünkön 2-4-6 ágyas szobákban, közös 
vizesblokkal 190 fő számára nyújtunk szállást. 200 fős éttermünk nagy választékkal várja vendégeit.
The Old Lake Club Hotel and Youth Camp (Öreg-tó Club Hotel és Ifjúsági Tábor) lies at the holiday camp area of 
Tata, 300 metres far away from the bank of Old Lake. We can provide accomodation for 190 people in rooms with 
one, two or three beds, with common toilet. Our restaurant of 200 seats is waiting for you with its wide variety.

Das Alter See Club Hotel und Jugendlager liegt auf dem Erholungsgebiet von Tata, 300 Meter vom Ufer des 
Alten Sees entfernt. In unserem Hotel bieten wir für 150 Personen in Ein-,Zwei-, und Drei-Betten-Zimmern mit 
gemeinsamem Wasserblock Unterkunft. Unser 200-köpfiges Restaurant wartet mit großer Auswahl seine Gäste.
Club Hotel a Tábor pre Mládež Öreg-tó sa nachádza v rekreačnej zóne v meste Tata, 300 m od starého jazera 
Öreg-tó. V našom hotelu ponúkame ubyovanie pre 190 osôb v 1, 2 a 3 postel’ových izbách so spoločným 
sociálnym zariadením. Naša 200 miestná jedáleň širokým sortimentom čaká svojich hostí.  
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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.hotels.hu/penta, www.pentalux.hu; e-mail: pentalux@freemail.hu

A város üdülőövezetében, az Öreg-tótól 200 m-re található 1997-ben épült apartmanunk és a 2001-
ben épült hotelünk. Klimatizált szobáink 2-3-4 ágyasak, fürdőszobával, telefonnal, színes TV-vel és hűtő-
szekrénnyel ellátottak. (Max. 35 fő elhelyezésére van lehetőség). A hotel 40 fős reggeliző étteremmel, 
szaunával, pezsgőfürdővel és medencével várja a vendégeket.

Our apartment, built in 1997 and our hotel, built in 2001 lie in the holiday area of Tata, 200 metres 
from Old Lake. The rooms have got 2-3-4 beds, in each room there are a bathroom, a telephone, a colour 
TV and a refrigerator. (Max capacity: 35 people) The hotel has got a restaurant for breakfast (40 guests), 
a sauna, a jacuzzi and a swimming pool.
Im Erholungsgebiet der Stadt, 200 km vom Alter-See entfernt befindet sich unser 1997 erbautes Appartement 
und unser 2001 erbautes Hotel. Die Zimmer sind mit 2-3-4 Betten, mit Bad, Telefon, Farbfernseher und 
Kühlschrank. Das Hotel erwartet die Gäste mit einem Frühstücksraum, Sauna, Sprudelbad und Schwimmbecken.

V roku 1997 stavený apartman a v roku 2001 stavený hotel sa nachádza v mestskom rekreačnom sredisku, 
200 metrov od starého jazera Öreg-tó. Klimatizované 2-3-4 postel’ové izby sú vybavené s kúpel’ňou, 
telefónom, farebným televízorom a chladničkou. (Možnost’ ubytovania pre max. 35 osôb.) Náš hotel so 
40 osobnou raňajkovacou miestnost’ou, saunou, a perličkovým kúpel’om a bazénom čaká svojich host’ov. 

-15%

Phoenix Cafe & Restaurant
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.phoenix.hu; e-mail: info@phoenix.hu

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

V srdci mesta Tata v modernom prostredí so zvláštnymi špecialitami, koktélmi, kávovými zvláštnost’ami čaká-
me našich verných a nových hostí. Koncom týždňa s programami, živou hudbou, a od jara so 120 miestnou 
záhradnou miestnost’ou Vás vítame.        
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Pikant és PikanTó 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 meg-
hitt, otthonos hangulatát a nyáron nyitott, télen fedett télikert és az abban elhelyezett kandalló teszi teljessé. 
A szomszédos PikanTó Étterem pedig mediterrán ételspecialitásokkal, káprázatos koktélokkal kényezteti az 
ide látogatókat.Hétvégeken mindkét vendéglőnkben élő zenével gondoskodunk a kellemes szórakozásról.

In Tata, on the shore of ’Öreg-tó’ (Old Lake), two comfortable restaurants are at the service of our guests: the 
cosy, homely atmosphere of our Restaurant ’Pikant’ is ensured by a winter garden open in summer and covered 
in winter, complete with a fireplace. The neighbouring restaurant ’PikanTó’ pampers its guests with meal specia-
lities, marvellous coctails. At weekends, live music provides pleasant entertainment in both restaurants.

In Tata, am Alten Seeufer warten wir in unseren zwei stimmungsvollen Gaststätten auf unsere lieben Gäste: die intime, 
gemütliche Stimmung unseres Restaurants Pikant vervollständigen der im Sommer offene, im Winter bedeckte Wintergarten 
und der Kamin. Das nachbarliche PikanTó Restaurant verwöhnt die Besucher mit mediterranen Spezialitäten, phantastis-
chen Cocktails. Am Wochenende sorgen wir beiden Gaststätten mit lebender Musik für die angenehme Unterhaltung.
V meste Tata, pri starého jazera Öreg-tó do naše dve príjemné reštaurácie čakáme našich milých hostí: Reš-
taurácia Pikant má útulnú, rodinnú náladu, ktorú ešte zvyšuje v lete otvorená, v zime krytá zimná záhrada a v nej 
umiestnený krb. V susedi je naša druhá reštaurácia PikanTó, ktorá s mediterranskými špecialitami a zázračnými 
koktélmi rozmaznáva svojich hostí. Koncom týždňa v obidvoch reštauráciách Vám živou hudbou zabezpečujeme 
príjemnú zábavu.   

Tata, Öregvár (Kuny Domokos Megyei Múzeum)
2890 Tata, Váralja u. 3.; Tel.: 34/381-251; e-mail: muzeum@kunymuzeum.hu
Nyitva: 04.15-10.15.: K-V.: 10.00-18.00
10.16-04.14.: Sze-P.: 10.00-14.00; Szo-V.: 10.00-16.00
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Tatabánya a Kőhegy lábánál, a Vértes 
és a Gerecse hegység között fekszik. 
A terület a kedvező természeti adott-

ságok miatt a paleolitikum óta lakott hely, ezt bizonyít-
ják a Szelim-barlangban talált leletek is. A honfoglalás 
időszakának legendája (Árpád győzelme Szvatopluk 
morva fejedelem felett) az egyik városrészhez, Bánhidá-
hoz kötődik. A török idők alatt a város elnéptelenedett, 
majd német és szlovák telepesek népesítették be a XII. 
században. A szénbányászat megindulása (XIX. század) 
ipari arculatot adott a vidéknek, egészen a közelmúltig. 
Tatabánya 1947 óta város, 1950-től Komárom megye 
székhelye, 1991-től pedig megyei jogú város. Mára 
az iparszerkezet átalakult, új iparágak (elektronikai 
alkatrészgyártás, gépgyártás, autóipar, környezetvédelmi 
ipar, stb.) adnak munkát az itt élőknek.
A Kő-hegyen büszkén álló Turul madár védőszárnyai 
alatt egy átalakult, épülő-szépülő város várja az 
idelátogatókat!

Tatabánya lies at the foot of the Sto-
ne Mountain, between the Vértes 
and Gerecse mountains. The area 

is inhabited from the paleolitic period because of the 
favourable environmentally capability. This is certified 
by the findings in „Szelim” cave. The legend (the vic-
tory of Árpád above Szvatopluk Moravian lord) of the 
time of settlement of the Hungarians is twitted to a city 
part in Tatabánya, is called Bánhida. The city became 
depopulated during the Turkish invasion, afer that it will 
be filled with people by German and Slovak settlers in 
the XII. century. Starting the coal-mining industry (XIX 
century) gave an industrial face to the area, till the near 
past. Tatabánya is a city from the year 1947, is the 
centre of Komárom-Esztergom county from 1950, and 
is county-righted city from the year 1991. Today the 
industry structure changed, new branches give work to 
the inhabitants. (electronics components manufacturing, 
machine manufacturing, car industry, environment 
protective industry and so on) Under the protecting 
wings of Turul, standing proud on the Stone Mountain, 
a changed city, which is building and blooming, waits 
the visitors.

T a -
t a b a n y a 
liegt am Fuß vom Steinberg 

zwischen den Gebirgen Vertes und Gerecse. Das 
Gebiet ist wegen seiner günstigen Naturlage seit dem 
Paläolithikum bewohnt, das beweisen auch die Funde, 
die in der Selimhöhle entdeckt wurden. Die Legende 
aus der Zeit der Landnahme (der Sieg Arpads über 
dem mährischen Fürst Swatopluk) läßt sich zum Stadtteil 
Banhida binden. In den türkischen Zeiten entvölkerte sich 
die Stadt, im 12. Jahrhundert wurde sie mit deutschen 
und slowakischen Siedlern wiederbevölkert. Der Anfang 
des Kohlenbergbaus (im 19. Jahrhundert) gab der Stadt 
ein industrielles Gesicht bis zur jüngsten Vergangenheit. 
Tatabanya ist seit 1947 eine Stadt, seit 1950 der Komi-
tatssitz vom Komitat Komarom-Esztergom, seit 1991 eine 
Stadt mit Komitatsrechten. Heutzutage veränderte sich 
die Industriestruktur, neue Industriezweige (elektronische 
Bestandteil- und Maschinenherstellung, Auto- Naturs-
chutzindustrie u.s.w.) bieten den hier lebenden Arbeit. 
Unter dem Schutz des auf dem Steinberg stolz stehenden 
Turulvogels wartet eine veränderte, neuerbauende, sich 
verschönernde Stadt auf die Ankommenden!

Mesto Tatabánya leží na úpätí Kőhegy, 
medzy horami Vértes a Gerecse. Táto 
oblasť pre svoje vyhovujúce prírodné 

vlastnosti je obývaná už od doby paleolitikum, to dokazujú aj 
nálezy z jaskyni Selim. Legenda z doby príchodu maďarov do 
vlasti (víťazstvo Arpáda v čate proti  moravského panovníka 
Svätopluk) je v spojitosti jednej časti mesta, Bánhida. Počas 
turkov mesto sa vyľudnilo, a neskôr, v XII storoča zaľudnili 
nemecké a slovenské osadníci. Od XIX. storočia sa začínalo 
ťaženie uhlí a oblasť dostala priemyseľnú tvárnosť celkom do 
blízkej budúcnosti. Tatabánya sa stalo mestom v roku 1947, 
a od roku 1950 je sídlom župy Komárom a od roku 1991 
má župné právo. Do dnes sa zmenila konštrukcia priemyslu, 
vytvorili sa nové priemyselné odvetvie (výroba elektronických 
súčiastkov, strojárstvo, automobilový priemysel, priemysel 
ochrany prírody atď.), ktoré zabezpečujú prácu pre v okolí 
žijúcich ľudí. Pod ochrannými krídlami na hore Kő-hegy hrdo 
stojaceho vtáka „Turul” Vás čaká jedno premenené mesto, 
ktoré sa nepretržiteľe buduje a krásní.



LÁTNIVALÓK / SIGHTSEEINGS / SEHENSWÜRDIGKEITEN 
/ POZORUHODNOSTI

Szelim-barlang
A Kő-hegy oldalában 310 méter magasan, a Turul-emlékműtől 200 méterre talál-
ható. 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 Szeg-
halmi Bálint tervei alapján. A hatalmas tömegű épület ˝kalotaszegi stílusával˝, az 
erdélyi templomépítészet legjobb hagyományait felidéző stílusa különleges értéke 
Tatabányának.

Jászai Mari Színház, Népház
Tatabánya Óvárosának egyik legnevezetesebb közművelődési épülete a Népház. A 
MÁK Rt. az akkor érvényes bányatörvény kötelezettségei alapján építtette. Jelenleg 
itt működik a Jászai Mari Színház is.

Iskolamúzeum
Az iskolamúzeum – az országban egyedülálló módon – mutatja be az oktatás fej-
lődését. Az állandó kiállításon a két világháború közötti osztálytermet és szertárt 
mutatják be.

Turul-emlékmű
Feszty Árpád festőművész kezdeményezésére a millennium idején megalakított Em-
lékmű Bizottság Donáth Gyula (1850-1909) szobrászművészt bízta meg a szobor 
elkészítésével, a szobrot 1907-ben avatták fel. Az alkotás Európa egyik legnagyobb 
madárszobra.

Bánhidai katolikus templom
Helyén valaha román stílusú templom állt, amely már akkor is meghatározta a település 
arculatát. A mostani templomba, amelyet neoromán stílusban, 1835-ben építettek 
át Feszty Adolf tervei alapján, beépítették a régi templom oldalkapuját is. Belül 
található néhány építészeti emlék a vértesszentkereszti kolostorromból is.

Tatabányai Múzeum
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.; Tel./Fax: 34/310-495
Nyitva: 10.15-04.15.: Sze-P.: 10.00-14.00 Hétvége: 13.00-17.00 
04.15-10.15.: K-V.: 10.00-18.00
web: www.kunymuzeum.hu; e-mail: tbmuzeum@t-online.hu

Tatabányai Múzeum Szabadtéri Bányászati Múzeuma - Ipari Skanzen
2800 Tatabánya, Vágóhíd u.; Tel.: 34/311-076; Fax: 34/310-495
Nyitva: 04.15-10.15.: K-V.: 10.,00-18.00
web: www.banyaskanzen.hu; e-mail: tbmuzeum@t-online.hu
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Amnézia Söröző
2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 61.; Tel.: 30/684-8729
Nyitva: H-V.: 15.00-21.00

Étellel, itallal vállaljuk 150 főig rendezvények lebonyolítását.

Wir übernehmen die Abwicklung von Veranstaltungen bis  zu 150 Personen, und bieten  Speisen und 
Getränke an.

We undertake organizations with food, and drink to 150 people.

Usporiadame akcie s jedlami, nápojmi, do 150 osôb.

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

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

Az M1 autópályához közel, a város szívében található a megye egyik legelegánsabb szállodája, mely kitűnő konyhájával, 
szaunával, konditeremmel, internetes szobákkal és magas színvonalú rendezvények lebonyolításával várja kedves vendégeit.

One of the most elegant hotel of the county lies near the  M1 highway, in the heart of the city (Tatabánya). The hotel waits 
its guests with great cuisine , sauna, gym, rooms equipped with internet. We organize programmes of a high standard.

Nahe am Autobahn M1, im Herzen der Stadt, liegt das exklusivste Hotel des Bezirkes, der mit ihre ausgezeichneter 
Küche, mit eigener Sauna und Fitnessraum, Zimmern mit Internetverbindung erwartet seine lieben Gäste und übernimmt auf 
hochwertigem Niveau auch die Abwicklung verschiedener Veranstaltungen.

V blízkosti dial’nice M1, v srdci mesta Tatabánya stojí jeden z najelegantnejšých hotelu župy, ktorý s vynikajúcou 
kuchyňou, saunou, kondicionálnou miestnost’ou, s internetom vybavenými izbami čaká svojich milých hostí. Usporiadame 
akcie na vysokej úrovni. 

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

Cena vstupenky: Pre dospelých 500 Ft, pre deti a dôchodcov 300 Ft, skupinový (do 10 osôb) 2000 
Ft, rodinný 2 dospelí 2 a viac deti 1000 Ft. Sprievodca: po mad’arsky 1500 Ft, po nemecky a anglicky 
3000 Ft. V nedel’u je návšteva zdarma!

Kék Kávéház
2800 Tatabánya, Szt. Borbála tér; Tel.: 34/316-826

160



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

Tatabányán a Gál lakótelep közepén (a sportpálya közelében) megújult környezetben, különleges ételekkel, 
pizzákkal, óriási csapltsör választékkal várjuk vendégeinket. Rendezvények lebonyolítását 80 főig vállaljuk.

In Tatabánya, int he middle of Gál estates (near to the sports field) , in a renewed surrounding, with special 
dishes, pizzas, and huge variety of draught beer we are waiting our customers. We organize programs up 
to 80 people.
In Tatabánya, in der mitte des Gál Wohnsiedlung (neben den Sportplatz), in einem erneuerten Umgebung 
warten wir unsere Gäste mit spezialen Speisen, Pizzas und grosse Auswahl von Bier von Fass. Wir unterzi-
ehen uns die Abwicklung den Veranstaltungen bis 80.

V Tatabányi, v strede sídliska Gál / v blízkosti športového ihriska / v obnovenom prostredí, špeciálnymi 
jedlami, pizzami, s ohromným výberom piva čakáme našich hostí. Prijímame organizovanie kultúrnych podujatí 
do 80 miest.

80

Romantik Étterem és Panzió
2800 Tatabánya, Felsőgallai út 6.; Tel./Fax: 34/304-293; 30/489-9711 

Tatabányán az autópályától nem messze található családias hangulatú jól felszerelt panziónk, kiváló kony-
hánkkal 50 fős éttermünkkel és 30 fős kerthelyiségünkkel várjuk kedves pihenni vágyó vendégeinket. 8 db 
2-3-4 ágyas TV-s fürdőszobás szobák.
In Tatabánya, close to the highway, family-like, well-equipped pansion of ours, with our excellent kitchen, 
restaurant of 50 ppl, and gartend that can house up to 30 ppl is waiting our customers. We have 8 rooms 
of 2-3-4 beds, with TV and bathroom.
In Tatabánya, neben dem Autobahn, warten wir unsere Gäste in unserem familiär, gut einrichtet Pansion, 
mit ein feines Küchen, 50-Personen Restaurant, 30-Personen Gartenlokal. Wir haben Räume mit 2-3-4 
Bett, mit TV und eigenem Badezimmer. 

V Tatabányi, ned’aleko od dialnice sa nachádza rodinne naladený a dobre vybavený penzión s vynikajú-
cou kuchyňou, reštauráciou pre 50 osôb a záhradná reštaurácia pre 30 osôb. Sem čakáme hostí túžiacich 
po oddychu. Ubytovanie je v 8 izbách s 2-3-4 lôžkami s  TV a kúpel’ňou. 

8/22 22
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Royal Söröző és President Játékterem
2800 Tatabánya, Fő tér 14/d.; Tel.: 30/746-6882
Nyitva: Non-stop * web: www.royalpub.hu; e-mail: royal@royalpub.hu
Részletek/Detailes/Details/Podrobný popis: 2. oldal / page 2./ 2 seite / na 2.stráne

A Tatabánya szívében elhelyezkedő Royal söröző és játékterem egyedi hangulatot és színvonalas szórakozást 
biztosít minden korosztály számára. Minden hétvégén színes programokkal kedveskedünk vendégeinknek. 
Légkondicionált kaszinónkban megújúlt géppark és Jack Pot fogadja szerencsejátékokat kedvelő vendégein-
ket. Ne feledje, nálunk 0-24 óráig kipörgetheti szerencséjét.

Im Herzen Tatabányas befindet sich das Royal Casino & Pub, und sichert eine niveauvolle Unterhaltung für 
jung und alt. Wir bieten unseren Gästen an den Wochenenden reichhaltige Programme an. Unser klimatisi-
ertes Casino empfängt die spielfreudigen Gäste mit einem erneuerten Spielautomatenbestand. Vergessen Sie 
nicht, bei uns können Sie von 0-24 Uhr Ihr Glück versuchen!  

The Royal Casino and Pub takes place in the heart of Tatabánya, it provides you an uniqe spirit and 
entertainment a high standard for every age. During every weekend we favour official programmes for our 
guests.We are happy to welcome the lover of gambling with new games machines in an air-condition place. 
Don’t forget with us you can try your fortunate all day and all night.

V srdce mesta Tatabánya prevádzkujúci Royal Casino & Pub zabezpečí jedinečnú náladu a pobavenie 
na vysokej úrovni pre každú vekovú skupinu. Našim milým host’om každý víkend spôsobujeme radost’ s 
pestrým programom. Klimatizované casino s obnovenou technikou čaká hostí, ktorí oblubujú hazardné hry. 
Nezabudnite, u nás od 0 do 24 hod. môžete vytáčat’ svoje št’astie!    

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

A sport jó lehetőséget biztosít az aktív pihenést kedvelőknek. Kitűnő lehetőséget nyújt edzőtáboroztatásra, 
baráti összejövetelek, esküvők szervezésére. Az üzleti szféra is szívesen veszi az általunk kínáltakat. Kellemes 
hangulatú tárgyalásoknak, képzéseknek, nyújtunk otthont.

Sport gibt ein gute Möglichkeit für die, die aktive Ruhe mögen. Es gibt ein einzigartiges Möglichkeit für 
Organization des Traininglager, freundliche Zusammenkünfte und Hochzeite. Die Businessgemeinschaft mögt 
was wir anbieten. Wir wetten angenehme Verhandlungen, Ausbildungen.

Sport gives a great chance for those who like active relaxation. It gives an excellent opportunity for training 
camps, for friends’ gatherings, for organizing weddings. The business community likes whast we offer. We 
can host good-athmosphered negotiations, trainings.

22/60

Zabezpečuje dobrú možonost športového vyžitia, odpočivania. Vynikajúce možonosti ponúka pre športové 
tábory, pripravy na sút’aže, priatel’ské stretnutia, svadby. Aj obchodná sféra se vie vybrat’ z našich ponuk. 
Punúkame prijemné ovzdušie pre rokovanie, školenie.
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Stop Cukrászda 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 kínálunk saját készítésű finomságokat, 
koktélokat és italkülönlegességeket. Minden dísztorta rendelése esetén 10% kedvezmény. Rendelési idő 
3 nap.

Aus dem Angebot unserer Konditorei: eigen gefertigte Eise, Ziertorten, Mehlspeisen, immer frische Salzgebäc-
ke, Eistorten. In unserem erstklassigen Café und Bierausschank bieten wir zum lokalen Verzehr eigen gemachte 
Köstlichkeiten, gezapfte Biere, Cocktails und Getränkespezialitäten. 10 % Begünstigung für jede Ziertorten-
bestellung. Bestellungsfrist: 3 Tage.

Our pastry shop offers: home-made ices, decorated cakes, pastries, always fresh salty biscuits, ice-cakes. Our 
Café and beer-house is of first class level, offering home made delicacies, draught beer, cocktails and drink spe-
cialties for local consumption. 10 % discount for ordering of any decorated cakes. Term of ordering: 3 days.

Ponuka našej cukrárne: zmrzliny vlastnej výroby, zdobené torty, zákusky, vždy čerstvé pagáče, zmrzlinové 
torty. Naša Kaviareň-Piváreň je na úrovni I. kategórie, na miestnu kunzumáciu ponúkame pochút’ky vlastnej 
výroby, čapované pivá, koktaily a nápojové špeciality. Pri každej objednávke zdobenej torty je zl’ava 10%. 
Objednávacia lehota je 3 dni.

-10%

Kedvezmény: dísztorta rendelése esetén!

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, P.: 11.00-13.00 óráig
e-mail: mikus22@freemail.hu

Vállaljuk esküvők, állófogadások, osztálytalálkozók és egyéb rendezvények lebonyolítását akár helyben, akár ki-
szállítással és szervízzel egybekötve!

Wir übernehmen die Durchführung von Hochzeiten, Stehempfängen, Klassentreffen und sonstigen Verans-
taltungen sowohl vor Ort als auch mit Auslieferung und mit Service verbunden.

We can arrange weddings, parties, class re-unions and other programmes either at the place or with delivery 
and service.

Usporiadame svadby, rôzne podujatie, triedné stretnutie a iné akcie aj na mieste, aj donáškou na miesto 
určení spojením s obsluhou! 
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Tatabányai Múzeum
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.; Tel./Fax: 34/310-495, 34/313-139
Nyitva: 04.15-10.15.: 10-18, hétfőn zárva; 
10.16-04.14.: 10-14, hétfőn és kedden zárva



d Tát c

Öreg Halász Hotel és Étterem
2534 Tát, Fő u. 2. Tel.: 33/444-927 Fax: 33/444-592
Nyitva: egész évben * web: www.oreghalasztat.hu; e-mail: oreghalasz@juropnet.hu

A 140 fő befogadására alkalmas étterem esküvők, állófogadások, és különböző rendezvények lebonyolítását is lehetővé 
teszi. A ház vonzerejét növeli a 80 személyes dunaparti terasz, és a 20 fős különterem. Az étterem ételajánlatai között meg-
találhatók az európai konyha ízei, tipikusan magyaros ételek, valamint a sokféle halétel és ételkülönlegesség. Az igazi vonzerőt 
azonban még most is a finom halászlé, és a házilag készített túróscsusza jelenti.

The restaurant with a capacity for 140 persons is suitable also for wedding ceremonies, standing receptions and 
various arrangements. The attractiveness of the house is increased by the terrace at the Danube-embankment for 
80 persons, and by the special room for 20 persons. The dish offerings of the restaurant include the tastes of 
the European kitchen, typically Hungarian dishes as well as diverse fish and meal specialties. The real attractivity 
is still however represented by the fine fish-soup and the home made noodles with cottage cheese.

Das Restaurant mit einer Kapazität für 140 Personen macht auch die Abwicklung von Hochzeitzeremonien, Stehempfängen 
und verschiedenen Veranstaltungen möglich. Die Attraktivität des Hauses wird durch die Terrasse für 80 Personen am Do-
nauufer und den Sondersaal für 20 Personen gesteigert. Die Speiseangebote des Restaurants inkludieren die Geschmacksrich-
tungen der europäischen Küche, typisch ungarische Gerichte sowie die vielfältigen Fischgerichte und Speisespezialitäten. Die 
echte Attraktivität wird aber nach wie vor von der feinen Fischsuppe und den eigen gefertigten Topfenfleckerln dargestellt.

Reštaurácia s kapacitou 140 osôb umožňuje usporiadanie svadieb, banketov  rôznych iných podujatí. Prít’ažlivost’ domu 
zosilňuje terasa pri brehu Dunaja, schopná prijat’ 80 osôb, a osobitný salón s kapacitou 20 osôb. V ponuke reštaurácie sa 
nachádzajú chute európskej kuchyne, typicky mad’arské národné jedlá, ako aj rôzne jedlá z rýb a špeciality. Naozaj prít’ažlivé 
sú i nad’alej chutná rybárska polievka – halászlé , a domácky pripravené tvarohové rezance.

d Tihany c

Csárdás Vendéglő
8237 Tihany, Kossuth L u. 20. Tel.: 87/438-067 Fax: 87/446-063
Nyitva: egész évben

600 m1000 m
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Szolgáltatók:
Állatorvosi Rendelő
RB Dent Kft. - 2800 Tatabánya, Jázmin u. 49.; Tel.: 34/311-562, 30/959-6821
Nyitva: H-P.: 10-15, 16-18; Szo.: 9-12
E-mail: rbdent@citromail.hu



Hotel Tihany Átrium****
8237 Tihany, Kenderföld út 19., Tel.: 87/538-100 Fax: 87/538-101
Nyitva: 05.01-10.15.; e-mail: info@hoteltihany.com

A Hotel Tihany Átrium**** 2001 júliusában nyitotta meg kapuit. A Hotel 26 szobából áll, melyből 
22 kétágyas és 4 apartman. A 22 kétágyas szoba egyike mozgássérült vendégek elhelyezésére is alkalmas. 
A szálloda egész területe légkondicionált. A magas színvonalon berendezett szobákban színes TV, minibár, 
telefon, rádió biztosítja vendégeink kényelmét. A fürdőszoba felszereltsége, komfortja minden igényt kielégít. 
A szobák egy része Balatonra néző, panorámás, erkélyes, másik részük a csendesebb fákkal szegélyezett 
parkolóra néz. 

The Hotel Tihany Átrium**** was opened in July 2001. The hotel has 26 rooms including 22 double 
bedrooms and 4 apartments. One of the 22 double bedrooms is suitable also for handicapped people. 
The whole territory of the hotel is air-conditioned. In the rooms furnished at a high level every comfort has 
been ensured for our guests with colour TV, minibar, telephone and radio. The well-furnished comfortable 
bathroom is satisfying any needs. A part of the rooms with panorama and balcony looks onto the Lake 
Balaton and the other part onto the quieter parking lot lined with trees.

 Das Hotel Tihany Átrium**** wurde im Juli 2001 eröffnet. Das Hotel hat 26 Zimmer, davon 22 
Doppelzimmer und 4 Appartements. Ein der 22 Doppelzimmer ist auch für Körperbehinderte geeignet. 
Das ganze Gebiet des Hotels ist klimatisiert. In den auf hohem Niveau eingerichteten Zimmern wird der 
Komfort für unsere Gäste durch Farbtelevision, Minibar, Telefon, Radio sichergestellt. Die Ausrüstung und 
der Komfort des Badezimmers befriedigen jeden Anspruch. Ein Teil der Zimmer geht auf das Balaton, hat 
Panorama und Balkon, der andere Teil geht auf den stilleren mit Bäumen umrandeten Parkplatz. 

Hotel Tihany Átrium **** otvoril svoje brány v júli 2001. Hotel pozostáva z 26 izieb, z ktorých je 22 
dvojlôžkových a 4 apartmány. Jedna z 22 izieb je vhodná aj na umiestnenie pohybovo hendikepovaných 
hostí. Celá plocha hotela je klimatizovaná. V izbách, zariadených na vysokej úrovni, zaist’uje pohodlie naš-
ich hostí farebný televízor, minibar, telefón, rádio. Vybavenie kúpel’ne uspokojuje všetky možné nároky. 
Čast’ izieb panoramatická, s výhl’adom na Balaton a balkónom, druhá čast’ má výhl’ad na tiché, stromami 
lemované parkovisko.
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MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Vendégháza
8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3., Tel.: 87/448-114 Fax: 87/448-006
Web: www.blki.hu; e-mail: hriczu@tres.blki.hu

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

The Guest-House can be found immediately at the embankment of Balaton. Accommodation may – if 
required – be completed by breakfast. In the guest-house there is a service kitchen, where the equipment 
is suitable for independent meal. In the direct vicinity of the Institute other catering establishments can 
be found, too. For the organization of arrangements, conferences an air-conditioned lecture hall for 100 
persons is available with excellent technical equipment (video, overhead projector, slide projector, video 
projector, radio, tape recorder).

Das Gasthaus liegt unmittelbar am Ufer des Plattensees. Zur Unterkunft kann – nach Anspruch – auch 
Frühstück sichergestellt werden. Das Gasthaus verfügt über eine Serviceküche, die zur unabhängigen 
Speisung ausgerüstet ist. In der unmittelbaren Nähe des Instituts sind auch sonstige Gaststätteneinheiten 
befindlich. Für die Organisierung von Veranstaltungen, Konferenzen steht ein klimatisierter Vorlesungssaal mit 
ausgezeichneter Ausrüstung (Video, Schriftprojektor, Diaprojektor, Videoprojektor, Radio, Tonbandgerät) 
zur Verfügung. 

Host’ovský dom sa nachádza bezprostredne na pobreží Balatonu. Podl’a dohody je možné k ubytovaniu za-
istit’ i raňajky. V host’ovskom dome je servisná kuchyňa, ktorej vybavenie umožňuje samostatné stravovanie. 
V bezprostrednej blízkosti inštitútu sa nachádzajú aj iné pohostinské podniky. Pre usporiadanie podujatí, 
konferencií je k dispozícii jedna klimatizovaná prednášková sála s kapacitou sto osôb, s kvalitným technickým 
vybavením (video, meotar, diaprojektor, videoprojektor, rádio, magnetofón).

19/42
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Kluber Vendégház
2824 Várgesztes, Arany J. u. 28.; Tel.: 34/493-984
Nyitva: egész évben; web: www.falusi.hu * e-mail: szobakiado@t-online.hu

Várgesztesi Vadászház

2824 Várgesztes, Vértes u. 12.; Tel.: 34/494-006, 30/993-6090
Nyitva: egész évben * web: www.vadaszhaz.fw.hu

2-3 ágyas szobákkal, trófeateremmel, rendezett udvarral várja a pihenni, üdülni vágyókat a Vértes-hegység lábánál, 
közvetlen az erdő mellett vadászházunk. Családi, baráti társaságoknak, vállalatoknak tréningekhez, továbbképzések-
hez ideális helyszín.

Unser Jagdhaus wartet am Fuß des Gebirges Vértes, direkt am Wald mit 2-3 Betten-Zimmern, Trophäenraum 
ordentlichem Hof auf die Erholung und Ruhe suchenden. Ein idealer Ort für Familien- und Freundeskreise, Unter-
nehmen zum Training, zu Weiterbildungen.

S 2-3 postel’ovými izbami, trofejovou miestnost’ou, pekným dvorom čaká rekreantov náš pol’ovnícky dom priamo 
pri lese v úpätí hory Vértes-hegység. Ideálne miesto pre rodiny, priatel’ské skupiny, a firmám na usporiadanie 
tréningov, alebo doškolení. 

Those who want to have a rest in a beautiful scenery can find accommodation in rooms with 2 or 3 beds, use a 
room with trophy collection and a tidy yard at our hunters’ house situated directly by a forest, at the foot of Vértes 
mountain range. It is ideal for families, friendly gatherings, company trainings.

5/10+5

Villapark Várgesztes
2824 Várgesztes; Tel.: 34/494-494, 494-495; Fax: 34/593-200
Nyitva: Egész évben * web: www.villapark.hu; 
e-mail:  foglalas@villapark.hu; villaservice@villapark.hu

Csodálatos környezetben, a Vértes-hegység lábánál, 125 villával, 4000 m2-es központi épülettel, szubtrópusi 
élményfürdővel, kültéri medencékkel, óriás csúszdákkal várjuk egész évben a pihenni, kikapcsolódni vágyókat. 
Látogasson el hozzánk Ön is!

Sie finden in der wunderschönen Umgebung am Fuße des Vértes- Gebirge 125 Villen, mit einem 4000m2 großem 
Zentralgebäude, einem suptropischen Erlebnisbad, Außenschwimmbecken, Riesenrutschbahnen, Entspannung und 
Erholung. Besuchen auch Sie uns!

We are waiting in wonderful environment, at the foot of Vértes, with 125 villas, 4000m2 central building, subtro-
pical spa, outdoor pools, huge slides whole year who are long for relaxing. Please come and visit us!

V nádhernom prostredí, pri horách Vértes, so 125 vilami a na 4000 m2 ležiacou centrálnou budovou, subtropic-
kým vnútorným bazénom, s vonkajšími bazénmi, s obrovským tobogánom čakáme v celok roku každého, kto túži po 
odpočinok a oddych. Navštívte nás aj Vy!
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Iglauer Park
8445 Városlőd, Fenyves u. 10-11.; Tel./Fax: 88/240-021; 70/337-1558
Nyitva: egész évben * web: www.iglauerpark.hu; e-mail: info@iglauerpark.hu

Keramika Városlőd
8445 Városlőd, Kossuth u. 46.; Tel./Fax: 88/240-220; 30/986-1360
Nyitva: H-P.: 8.00-15.00, csoportoknak előzetes bejelentkezéssel 15 óra után és Szo-V. is.
web: www.keramika-kft.hu; e-mail: keramika.varoslod@invitel.hu
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Budapesttől 90 km-re 
van városunk, a Bakony 
lábainál, a Balatontól alig 

30 km-re. A kedvező adottságok 
magyarázzák, hogy Várpalota 
területe és környéke ősidők óta 
lakott táj. 
A város méltán lehet büszke gazdag 
kulturális életére, amelynek alapjait a 
múlt század első felében teremtették 
meg. 
Várpalota történelmi múltja 
gazdag és sokszínű. Egész évben 
vendégcsalogató programokat kínál 
a város központjában található vár, 
mely a török korban végvár volt, s 
melynek kalandos története Mátyás 
királysága idejére nyúlik vissza. 
Kellemes túraútvonalakat, friss, 
tiszta levegőt és gyönyörű természeti 
környezetet kínálunk vendégeinknek. 
A környék kiválóan alkalmas horgá-
szatra, túrázásra, sportolásra.

Várpalota is located 90 
km from Budapest and 
30 km from the Lake 

Balaton at the foot of Bakony. 
Várpalota has a rich and multicolour 
history. Guest-attracting programs 
are offered all the year round by 
the castle in the centre of the town, 
which was a border castle in the age 
of the Turkish occupation, and the 
adventurous history of which goes 
back to the time of King Matthias. 
Our guests can enjoy nice touring 
routes, fresh and clean air and a 
wonderful natural environment. The 

surroundings are excellently suitable 
for angling, touring and sporting. 

Unsere Stadt liegt von 
Budapest 90 km am 
Fuße des Bakony, kaum 

30 km vom Balaton entfernt. Die 
Geschichte von Várpalota ist reicht 
und vielfältig. Die in der Ortsmitte 
der Stadt befindliche Burg bietet 
im ganzen Jahr Gäste anlockenden 
Programme an, welche in der Zeit 
der Türken eine Grenzfestung war 
und die abenteuerliche Historie 
welcher in die Zeit von König 
Matthias zurückreicht. Unseren 
Gästen bieten wir angenehme Wan-
derwege, frische und klare Luft und 
eine wunderschöne Naturumgebung 
an. Die Umgebung ist zum Angeln, 
zu Wanderungen und Sportmög-
lichkeiten ausgezeichnet geeignet.

Historická minulost’ 
Várpaloty je bohatá a 
mnohofarebná. Hrad 

v strede mesta, ktorý bol počas 
tureckej nadvlády pomedznou 
tvŕdzou, a ktorého dobrodružné 
dejiny siahajú až do čias panovania 
král’ Mátyása, ponúka po celý rok 
programy, lákajúce hostí. Našim 
host’om ponúkame príjemné turis-
tické trate, čerstvý, čistý vzduch a 
nádherné prírodné prostredie. Oko-
lie je maximálne vhodné na rybačku, 
túry a šport.
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Thuri vár
A Thuri vár a város és egyben Magyarország 
egyik legtekintélyesebb műemléke. A XIV. 
században épült, majd az évszázadok során 
többször átépítették. A török időben fontos 
királyi végvár volt, leghíresebb védőjéről, 
Thuri Györgyről kapta nevét. 
A várban működik az alapítványi fenntar-
tásban lévő Magyar Vegyészeti Múzeum, 
valamint a Bányászattörténeti Gyűjtemény.

8100 Várpalota, Fő tér 
Tel.: 88/575-670 Fax: 88/471-702
www.vegyeszetimuzeum.hu, vegymuz@-
vegyeszetimuzeum.hu
Nyitva: 04.01-10.30. között: K-V.: 
11.00–17.00 óráig

Nagy Gyula Galéria
Az egykori Zsinagóga, ma Nagy Gyula Ga-
léria, amely a város festőjének nevét kapta. 
1834-ban a helybéli zsidó hitközösség 
elhatározására kezdték meg építését, mely 
1840-ben fejeződött be. 1986-tól ad 
otthont a város képzőművészeti gyűjtemé-
nyének és időszaki kiállításainak. Ugyancsak 
itt található Matzon Frigyes szobrászművész 
városunkra hagyott kisplasztikai gyűjtemé-
nye, Bíró Antal festő és dr. Szíj Rezső 
gyűjteménye. 

8100 Várpalota, Szent István u. 3.
Tel./Fax.: 88/472-305
Nyitva: 04.01-10.31. között: K-V.: 
13.00–17.00 óráig

Tájház 
A XVIII. századból származó parasztház. El-
sősorban 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 

Zichy-kastély, Trianon Múzeum
Várpalota ma Kastélydombnak nevezett 
magaslatán, a római katolikus templom mö-
gött áll az 1720-as években gróf Zichy II. 
Imre felesége, Erdődy Terézia által építtetett 
kastély. Majd másfél évszázaddal később az 
épület leégett. Waldstein János földesúr, az 
akkori tulajdonos 1863-ban Ybl Miklós 
tervei alapján újjáépíttette.
A Zichy-kastélyban várja látogatóit a Trianon 
Múzeum.

Tel. 30/360-5935, 20/244-0554
www.trianonmuzeum.hu
Nyitva: 03.15-től K-P.: 10.30-16.00 
óráig, Szo.: 10.30-17.00 óráig

Április 28.: Szent György-napi birka-
fesztivál
Május 19.-20.: Vadászati kultúra napja 
+Bakony Virágai Népművészeti Nap
Június 1.-Augusztus 31.: Várudvari Nyár
Június 4.: Trianon Emléknap
Június 9.-11.: Vár-Expo Kiállítás és Vásár
Június 23.: Szt. Iván éji vigasságok
Július 7.: Magyarság zenéje
Július 14.: RockPalota2.  
Augusztus 4.: Nemzetközi Fúvószenekari 
Fesztivál
Augusztus 11.: Mátyás és a Reneszánsz
Augusztus 17.- 18.: Nemzetközi Néptánc 
Fesztivál
Augusztus 26.: Történelmi várjátékok
Szeptember 14.- 16.: Várpalotai Napok
Szeptember 28.:  Szüreti mulatság és Tócsi 
Fesztivál
Október 13.: Várpalotai Nemzetközi 
Félmaratoni Futóverseny
Október 18- 20.: Popper Dávid Nemzet-
közi Csellóverseny
Október 20.: Bakony Természeti világa
November 1.: Gesztenye Fesztivál

LÁTNIVALÓK
SIGHTSEEINGS

SEHENSWÜRDIGKEITEN

POZORUHODNOSTI

PROGRAMOK
PROGRAMMES

PROGRAMMEN
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d Várpalota c

Alagsor Söröző
8100 Várpalota, Honvéd u. 1.; Tel.: 70/339-2155
Nyitva: H-Cs.: 7.00-23.00, P-Szo.: 7.00-02.00, V.: 10.00-23.00
web: www.alagsorsorozo.hu; e-mail: alagsor@alagsorsorozo.hu

Városnézés közben nézzen be hozzánk a városközpontban levő művelődési ház alagsorában egy jó sörre és 
harapnivalóra! Játéklehetőségek, hétvégén rock-koncertek! Tájékozódjon honlapunkról!

Kommen Sie mal während einer Stadtbesichtigung bei dem Kellergeschoss des Kulturhauses im Stadtzentrum 
vorbei, wenn Sie sich ein gutes Bier und Essen nehmen wollen! Es gibt auch Spielmöglichkeiten, am Woche-
nende Rockkonzerte. Weitere Informationen finden Sie im Internet auf unserer Webseite!

We wait you in the city centre, in the basement of the Community Centre with good kind of beer and fast-
food. Game facilities, at weekends rock-concerts. We give you information on our web-site.

Pri prehliadky mesta príd’te k nám do suterén kultúrneho domu v centre mesta na jedno dobré pivo a zájed-
ku! Možnosti hry, koncom týždňa rockové koncerty! Informujte sa na našich stránkach na internete!

Múzeumkert Étterem
8100 Várpalota, Szent István u. 1.; Tel.: 88/575-805 Fax: 88/575-806
Nyitva: H-Cs, V.: 8.00-23.00, P-Szo.: 8.00-01.00
web: www.muzeumkert.hu; e-mail: vp-muzeumkert@invitel.hu
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Muskátli Vendégház
2481 Velence, Fő u. 73.; Tel.: 22/472-204, 20/451-2921
Nyitva: egész évben

4/10 400 m

d Velence c

Club Velence Camping
2481 Velence, Cserje u. 54.; Tel.: 20/931-0622

Közvetlen vízparttal, strandolási, horgászási lehetőséggel, gyönyörű, parkosított kempingünkbe és faháza-
inkba várjuk kedves vendégeinket, baráti társaságokat, családokat, és régi jó törzsvendégeinket, valamint 
azokat, akik közvetlen, baráti hangulatban szeretnék eltölteni nyári szabadságukat, hétvégéjüket a Velencei-tó 
partján. Klubhelyiség, konyha, ping-pong asztalok, kerékpár és csónakhasználat, Darts szolgálja vendégeink 
kényelmét.

5/18
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Sampignon Camping és Panzió
2481 Velence, Nadapi u. 1.; Tel/Fax: 22/472-360;  30/929-9951
E-mail: shampionpanzio@vipmail.hu

Velence Bence-hegyi Borkert-Borklub
2481 Velence, Sárgaföldes u. 14.; Tel.: 30/238-7005 Tel./Fax: 22/589-011
web: maylath.t-online.hu; e-mail: borkert.velence@t-online.hu

“Ó”-Velence Étterem
2481 Velence, Kemping u. 2.; Tel.: 22/470-470, 20/911-6523 Fax: 22/473-312
Nyitva: H-V.: 12.00-22.00 * e-mail: franci.megat@freemail.hu

Az év minden napján hangulatos környezetben várjuk régi és új vendégeinket az “Ó”-Velence Étteremben a Velencei-
tó partján! Nyári időszakban élő zenével csalogatjuk a szórakozni vágyókat hangulatos teraszainkra és sörkertünkbe. A 
kerthelyiségekben 80-100 fős, az étteremben 60 fős rendezvények lebonyolítására nyílik lehetőség. Az étteremben 
hazánkban előforduló melegélet és étkezési utalványok közül valamennyit elfogadjuk (ACCOR, SODEXHO,CHÉQUE 
DÉJEUNER, PANNON-ticket).

We look forward to receiving old and new guests everyday, throughout the year, in cosy surroundings, in 
”Ó”-Velence Restaurant, on the shore of lake Velencei. In summer period, live music entices those looking 
for entertainment, to our nice terraces and beer-garden. These outdoor facilities allow the organisation of 
events for 80-100 people, and the restaurant to 60 people. In the restaurant, we accept all hot meal and 
food vouchers common in Hungary (ACCOR, SODEXHO,CHÉQUE DÉJEUNER, PANNON-ticket).

Jeden Tag des Jahres erwarten wir unsere alten und neuen Gäste in stimmungsvoller Umgebung im 
”Ó”-Velence Restaurant am Ufer des Velence Sees. Im Sommer locken wir die vergnügungssüchtigen 
Gäste mit Phasenmusik herein, unsere stimmungsvolle Terassen  sowie unseren  Biergarten zu besuchen. Im 
Gartenlokal können wir Veranstaltungen für 80-100 Personen abwickeln. Unser Speisesal ist für Veranstal-
tungen bis 60 Personen geeignet. In unserem Restaurant nehmen wir alle Arten der in Ungarn erreichbaren 
Essenmarken (ACCOR, SODEXHO,CHÉQUE DÉJEUNER, PANNON-ticket) an.

Každý deň v roku v príjemnom prostredí čakáme našich verných a nových hostí v reštaurácii „Ó”-Velence na brehu 
jazera Velence! V letnom období živou hudbou vábime na naše príjemné terasy a do pivárskej záhrady tých hostí, 
ktorí túžia po zábave. Možnosti usporiadania akcii v záhradnej miestnosti pre 80-100 osôb, v jedálni pre 60 osôb. 
V jedálni prijímame v tuzemsku používané všetky stravné lísky pre teplé jedlá (ACCOR, SODEXHO,CHÉQUE 
DÉJEUNER, PANNON-ticket).

173



Velencei Ifjúsági Üdülő és Kemping
2481 Velence, Tábor u. 2.; Tel/Fax: 22/368-075; 20/390-4865 
Nyitva: 05.01-tól - 09.30-ig, web: www.velenceitabor.eu; e-mail: kupil@axelero.hu

A Velencei-tó legnagyobb üdülője és camping-je a velencei vasútállomáshoz közel, a tó nyugati végénél 
fekszik. Elhelyezés 2, 4 és 8 ágyas szobákból álló faházakban. Előadó- és rendezvénytermek, sportpályák, 
300 fős étterem, kis vadas park, tavacska sziklavízeséssel, és geológiai- valamint természetrajzi tanösvény 
várja vendégeinket!

The largest holiday home and camping of the Velencei-Lake can be found close to the railway station of 
Velence, at the western end of the lake. Accommodation is possible in timber houses equipped with 2, 
4 and 8 beds. Guests are welcome in lecture- and program-halls, on sports grounds, in a restaurant for 
300 persons, furthermore with a small game park, a little lake with rock-cascade and geological as well as 
a training path of natural history!

Das größte Erholungsheim und Camping des Velencei-Sees liegt in der Nähe der Eisenbahnstation von 
Velence, am westlichen Ende des Sees. Unterbringung in aus Zimmern mit 2, 4 und 8 Betten bestehenden 
Holzhäusern. Unsere Gäste sind willkommen in Vorlesungs- und Veranstaltungssälen, auf Sportplätzen, in 
einem Restaurant für 300 Personen, mit einem kleinen Wildpark, mit einem kleinen Teich mit Felsenwasserfall 
sowie einem geologischem und naturkundlichen Lernpfad! 

Najväčšie Rekreačné stredisko a kemp jazera Velence leží na západnom konci jazera, blízko velencskej že-
lezničnej stanice. Ubytovanie v dreveniciach, pozostávajúcich z 2, 4 a 8 lôžkových izieb. Našich hostí čaká 
prednáškové a viacúčelové sály, športové ihriská, reštaurácia s kapacitou 300 osôb, malý park divej zveri, 
jazierko so skalnatým vodopádom a geologickou a prírodovednou náučnou trasou.
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Veszprém vendégváró, vendégszerető 
igazi kisváros. 1000 éves múltja miatt érdemes 
megfigyelni. Sokat sétálni utcáin, terein, hogy 

megértsük sajátos lelkületét. Hallgatni kell a harangzúgást, figyelni 
kell a falait, épületeit. Eltévedni nem lehet, mert középpontban ott 
a vár és az Óváros tér kávézóival kiülős kis éttermeivel. 
Számtalan sétát és kellemes időtöltést ígér a város az idelátogatóknak. 
A vár alatti óváros a Margit-romokkal a középkor hangulatát idézi. 
A Veszprémi Állatkert festői környezetben mutatja be a világ és a 
magyar állatvilág legismertebb fajait. A Gulya-dombon a lovaglás 
szerelmesei hódolhatnak szenvedélyüknek. Veszprém sétálóutcája a 
Kossuth utca, ahol számtalan üzlet és étterem várja a turistákat. 
Veszprém kulturális életére a nyitottság a jellemző. Itt megtalálható 
szinte minden a nyári műsorfolyamban, a komolyzenétől a könnyű 
műfajig, vagy említhetnénk az Utcazene Fesztivált, de a táncművészet 
is folyamatosan jelen van a város kulturális életében. Nem csak 
műfajában, de a fellépők nemzetiségének sokszínűségében 
is páratlan a Királynék városa. Fedezze fel 
Veszprémet, amelytől alig több mint 10 km-
re található Közép-Európa legnagyobb 
édesvizű tava, a Balaton!

Veszprém 
is a real 
h o s p i -

table small town welcoming 
guests. Due to its 1000-
year-old history it is worth 
seeing. You should walk a 
lot in its streets and squares in 
order to understand its peculiar 
character. You should listen to the 
boom of bells, monitor its walls and 
buildings. You cannot lose your way because 
in the centre there is the castle and the Óváros 
square with its Cafés and small restaurants with terrace. Visitors 
are offered a number of walking and pleasant pleasure by the town. 
The old town under the castle with the Margit-ruins recalls the at-
mosphere of the Middle Ages. The Zoo of Veszprém demonstrates 
the best known species of the fauna of the world and Hungary in a 
picturesque environment. On Gulya-hill lovers of riding can enjoy 
their passion. Kossuth utca is the pedestrian street of Veszprém 
waiting for tourists with several shops and restaurants.The cultural 
life of Veszprém is featured by openness. In the summer programs 
you can find here almost anything from classical music to light music, 
or we could mention the Utcazene (Street Music) Festival, but 
dance arts are permanently present in the cultural life of the town, 
as well. The town of the Queens is unique not only in terms of its 
artistic form but the multicoloured character of the nationality of the 
performers, too. You should discover Veszprém, from which hardly 
more than 10 km away can be found the Balaton, the largest sweet 
water lake of Central-Europe!

Veszprém ist eine gastfreundliche echte 
Kleinstadt. Wegen ihrer 1000 Jahre alten 
Geschichte lohnt es sich, sie zu sehen. Sie sol-

len viel auf ihren Straßen und Plätzen spazieren um ihre spezifische 
Gesinnung zu verstehen. Sie sollen das Glockengeläute anhören, 
sich die Wände und Gebäude anschauen. Sie können Ihren Weg 
nicht verfehlen, denn im Mittelpunkt steht die Burg da und der 
Óváros (Altstadt) Platz mit seinen Cafés und kleinen Restaurants. 
Die Stadt verspricht den Besuchern zahlreiche Spaziergänge und 
angenehme Freizeitgestaltung. Die Altstadt unter der Burg mit den 
Margarethenruinen erinnert an die Atmosphäre des Mittelalters. 
Der Zoo von Veszprém demonstriert die bekanntesten Spezies der 
Tierwelt von Ungarn und der Welt in einer malerischen Umgebung. 
Auf dem Gulya-Hügel können die Liebhaber des Reitens ihre 
Leidenschaft genießen. Die Fußgängerzone von Veszprém ist 
die Kossuth Straße, wo die Touristen in vielen Geschäften und 
Restaurants erwartet werden. Das Kulturleben von Veszprém ist 
durch die Offenheit gekennzeichnet. Hier können Sie in den Som-
merprogrammen fast alles finden, von der klassischen Musik bis zur 

leichten Kunstart, oder wir könnten das Utcazene (Straßenmusik) 
Festival erwähnen, aber die Tanzkunst ist ebenfalls 

permanent anwesend im kulturellen Leben 
der Stadt. Nicht nur in ihrer Kunstart, 

sondenr auch in der Vielfältigkeit der 
Nationalität der Vorführer ist die 

Stadt der Königinnen einzigartig. 
Sie sollen Veszprém entdecken, 
wovon kaum mehr als 10 km 
entfernt der größte Süßwasser-
see Mitteleuropas, das Balaton 
befindlich ist!

Ve s z p r é m 
je naozajstné 

malé pohostinné 
mesto. Kvôli svojej 

1000 histórii si zasluhuje pozornost’. Aby 
sme pochopili jeho osobitnú psychiku, vydajme 

sa na dlhé prechádzky po jeho uliciach, námestiach, 
počúvajme znenie zvonov, pozorujme budovy a ich steny.  Zablúdit’ 
sa nedá, lebo v centre sa nachádza hrad a námestie Starého Mesta 
so svojimi kaviarňami a reštauráciami so sedením na terasách.
Mesto sl’ubuje návštevníkom nespočetné prechádzky a príjemné 
strávenie času. Staré mesto pod hradom s Margitskými ruinami 
odzrkadl’uje atmosféru stredoveku. Veszprémske ZOO predsta-
vuje v malebnom prostredí najznámejšie druhy maďarskej a svetovej 
fauny. Milovníci jazdy na koni môžu holdovat’ svojej vášni  na kopci 
Gulya. Pešou zónou mesta Veszprém je ulica Kossuth, ktorá čaká 
turistov nesčíselným množstvom obchodov  a reštaurácií.
Pre kultúrny život  Veszprému je charakteristická otvorenost’. V 
letnom toku programov je tu možné nájst’ skoro všetko, od vážnej 
hudby po l’ahký žáner, alebo môžeme spomenút’ Festival Pouličnej 
Hudby, ako aj tanečné umenie, ktoré je nepretržite prítomné v 
kultúrnom živote mesta. Mesto král’ovien nemá páru nielen vo 
výbere žánru, ale ani v mnohofarebnej národnosti účinkujúcich. Ob-
javte mesto Veszprém, ktoré je len 10 km vzdialené od najväčšieho 
sladkovodného jazera Európy, Balatonu!
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ÉRSEKI PALOTA 
SZENT MIHÁLY SZÉKESEGYHÁZ 
GIZELLA KÁPOLNA 
SZENT GYÖRGY KÁPOLNA
PIARISTA TEMPLOM
FERENCES TEMPLOM ÉS KOLOSTOR
MARGIT-ROMOK
VESZPRÉM-VÖLGYI GÖRÖG 
APÁCÁK 
MONOSTORÁNAK ROMJA

Április
13-15.: X. Veszprém. Megyei Utazás kiállítás
27-29.: Szent Imre Ifjúsági Napok
Május
1.: Állatkerti Majális
10.: Veszprém Város Vegyeskara 50 éves 
jubileumi kiállításának megnyitója
11-13.: Gizella Napok
Június:
15-17.: Anyósfesztivál a Betekints-völgyben
21-24.: Kabóciádé Gyermekfesztivál
21-23.: Rátóti Napok
Július:
9, 11, 14.: (Esőnapok 
10,12,15.)Veszprémi Nyári Fesztivál
20-22.: Vivace 2007 Nemzetközi 
Kórusfesztivál
20-22.: Veszprém Rally
24-28.: Utcazene Fesztivál
Augusztus:
1-4.: Veszprémi Ünnepi Játékok
8-11.: Világjava estek az Óváros téren
20: Szent István Napi Ünnepség
Szeptember:
21-23.: Veterán Autós Találkozó
29.: VII. Veszprémi Ökovásár
Október:
4-8: Nemzetközi Gyermekművészeti Fesztivál

November:
13.: Veszprém megye régészeti emlékei a 
temetkezések tükrében
December:
1-2.: Mikulás az Állatkertben
22.: Karácsonyi Koncert 
31.: Városi Szilveszter

LÁTNIVALÓK
SIGHTSEEINGS

SEHENSWÜRDIGKEITEN

POZORUHODNOSTI

PROGRAMOK
PROGRAMMES

PROGRAMMEN

PROGRAM
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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@sednet.hu
Mindkét üzlet elsősorban a felnőtt munkavállalók és a diákok étkezését végzi. Diákcsoportokat bel- és kül-
földi egyéni kirándulókat előzetes bejelentkezés nélkül is fogadni tudunk. Tekintsék meg honlapunkat ahol 
bővebben tájékoztatjuk napi étlapjainkról aktuális ajánlatainkról: www.cserhat.veszprem.hu

Both houses serve first of all the catering for adult employees and students. Student groups, domestic and 
foreign individual excursionists may be received even without prior registration. You are kindly asked to see 
our website for more information on our daily menus and current offers: www.cserhat.veszprem.hu

Beide Geschäfte beschäftigen sich vor allem mit der Speisung von erwachsenen Arbeitsnehmern und 
Studenten. Studentengruppen, in- und ausländische individuelle AusflüglerInnen sind auch ohne vorherige 
Anmeldung willkommen. Besuchen Sie unser website für mehrere Informationen über unsere täglichen Spei-
sekarten und aktuellen Angebote:  www.cserhat.veszprem.hu

Obidva podniky sa zaoberajú stravovaním predovšetkým dospelých pracujúcich a žiakov. Žiacke skupiny 
a vnútrozemských aj zahraničných individuálnych výletníkov vieme aj bez predbežného nahlásenia prijat’. 
Porzite si našu webovú stránku, kde obšírnejšie informujeme o našom jedálnom lístku a aktuálnych ponukách: 
www.cserhat.veszprem.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

Nagymúltú Vadásztanya vendéglőnk és 50 férőhelyes különtermünk színvonalas milliővel, speciális étel-
italválasztékkal várja Önöket, Kedves családtagjaikat, üzleti partnereiket egy hangulatos ebédre, kellemes 
családi összejövetelekre, vagy üzleti vacsorára, mely után vendégeit éjszakára is elszállásolhatja nálunk, hiszen 
panziónkban 2-3 ágyas szobák várják.
Our pension has a big past, we have a fifty people banqueting-hall of a high level. We wait you with a 
special meal and drink choice for a great lunch, family programmes, or a business dinner. After eating you 
can accomodate yourself, because we have double- and triple-bed rooms in our pension.

Der traditionsreicher „Vadásztanya” Restaurant und unserer 50 plätziger Sondersaal erwartet Sie und Ihre 
lieber Familienmitglieder, oder Geschäftsfreunde mit nievaouvollen Milieu, mit spezieller Speise und Get-
ränke Sortiment für eines stimmungsvolle Mittagessen oder für  eines gemütliche Familiengeselligkeit oder für 
eines geschäftliche Abendmahlzeit, nachdem Sie Ihre Gäste bei uns für die Nacht logieren können, weil im 
unseren Pension stehen 2-3 Bettzimmern zur Verfügung.

V pol’ovníckej chate s vel’kou minulost’ou, je jedáleň a oddelená miestnost’ na vysokej úrovni pre 50 osôb. 
Špecialitami širokého sortimentu jedál a nápojov čakáme Vás a vašu rodinu, obchodných partnerov na prí-
jemný obed s dobrou náladou, na príjemné rodinné stretnutie, alebo na pracovnú večeru, po ktorej môžete 
ubytovat’ vašich pozvaných, totiž v našom panzione Vás čakajú 2-3 postel’ové izby. 

10/23+8
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Gesztenyés Sörkert
8200 Veszprém, Ács u. 4.; Tel.: 88/427-827; 20/316-4250
Nyitva: egész évben

Hotel Jade
8200 Veszprém, Korona köz 3. Tel.: 88/579-180, 20/559-5012 Fax: 88/579-181
Nyitva: egész évben * web: www.hoteljade.hu; e.mail: jade@sednet.hu

A Hotel Jade 800 m-re fekszik a történelmi belvárostól, Tapolca felé vezető út közelében. A szálloda 
saját, zárt parkolóval rendelkezik. A 11 db 1-2 ágyas szoba, ill. a két apartman különösen kedves, családias 
hangulatot biztosít.
The hotel is situated 800 metres far away from the historic city centre, near to the road towards Tapolca. 
The hotel has private parking places. The 11 rooms with 1 or 2 beds, and the 2 apartmans ensure the 
guests a great and familiar atmosphere.
Der Hotel Jade liegt 800 m von der historische Altstadt,  am nähe dem Weg die nach Tapolca führt. Das 
Hotel verfügt um eines eigener, geschlossener Parkplatz. Der 11 ein oder zwei bett zimmer und die zwei 
Apartments gewährt eine herzliche und familiäre Atmosphäre.
Hotel Jade sa nachádza asi 800 m od centra historického mesta Tapolca. Hotel má k dispozicii vlastné, 
uzavreté parkovisko. Budova má 11 izieb, s 1-2 postel’mi, resp. dve apartmany, ktoré zabezpečujú zvlášne 
milú, rodinnú náladu. 

“Hotel Magister” Ifjúsági Szállás
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

800400/800 12 km
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Kádárta Vendéglő, Panzió
8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 9.; Tel.: 88/458-413
Nyitva: H-V.:11-22

A Kádárta Vendéglő Panzió szeretettel várja vendégeit 60 fős éttermében magyaros ételt, és 10 kétágyas 
szobájával szálláslehetőséget kínálva Veszprém külvárosában a 82-es számú főút mellett, a Bakony és a 
Balaton közelségében.
The Kádárta inn and guest-house is waiting for guests in a restaurant for 60 persons, offering Hungarian 
dishes and accommodation with 10 double bedrooms in the outskirts of Veszprém at the main road no. 
82, in the vicinity of the Bakony mountains and the Lake Balaton.
Kádárta Gaststätte und Gasthaus erwartet die Gäste in einem Restaurant für 60 Personen. Außer echt un-
garischen Gerichten wird hier Unterkunftsmöglichkeit mit 10 Doppelzimmern in der Vorstadt von Veszprém 
an der Hauptstraße Nr. 82 in der Nähe des Bakonys und des Plattensees angeboten.
Hostinec – panzión Kádárta srdečne čaká svojich hostí v reštaurácii pre 60 osôb, ponúka mad’arské 
jedlá a možnost’ ubytovania v 10 dvojlôžkových izbách,na predmestí Veszprému, pri hlavnej ceste č. 82, 
v blízkosti Bakonyu a Balatonu.

Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark
8200 Veszprém, Kittenberger u. 15-17.; Tel.: 88/566-140 Fax: 88/327-002
Web: www.zoo.hu/veszprem; e-mail: web@veszpzoo.hu
Részletek/Detailes/Details/Podrobný popis: 180. oldal / page 180. / 180 seite / na 180. stráne

Nivegy-Völgyi Borok Háza
8200 Veszprém, Pajta u. 7.; Tel.: 88/325-040; 70/503-3373
Nyitva: H-V.: 12.00-22.00
Web: www.nivegy-volgyiborokhaza.hu, e-mail: nivegy@nivegy-volgyiborokhaza.hu

8/20 20 km

60+30
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Oli e Gino Pizzéria és Étterem
8200 Veszprém, Egyetem u. 19. Tel.: 88/422-711, 30/484-8658; Fax: 88/421-436
Nyitva: egész évben H-V.: 9.00-23.00 * e.mail: pokpeti@citromail.hu; www.holegyel.hu/oliegino

Egész évben nyitva tartó üzletünk Veszprém egyetemváros szívében található. Kínálatunkban pizzák, magyaros 
ételek, saláták és édességek szerepelnek. Nyáron 50 fős terasz áll a vendégeink rendelkezésére. Bankettek, 
osztálytalálkozók és rendezvények lebonyolítását vállaljuk. Melegétel utalványokat elfogadunk.
This unit of ours is open throughout the year and found in the very heart of Veszprém’s university district. 
We offer pizzas, Hungarian dishes, salads and sweet dishes. In summer, our guests can use a terrace ac-
commodating 50 people. We undertake to arrange banquets, class reunions and other events. We accept 
hot meal vouchers.
Unser im ganzen Jahr geöffnetes Geschäft befindet sich im Herzen der Univesitätstadt Veszprem. In unserem 
Angebot stehen Pizzen, ungarische Speisen, Salate, Süßigkeiten. Im Sommer steht eine Terrasse für 50 
Personen zur Verfügung unserer Gäste. Wir übernehmen die Abwicklung von Banketten, Klassentreffen, 
Veranstaltungen. Wir nehmen auch Bon für warme Speisen an.

Náš, v celom roku otvorený obchod sa nachádza v srdci mesta univerzít, Veszprém. Naša ponuka obsahuje 
v peci pečené pizzy, mad’arské jedlá, šaláty a sladkosti. V lete pre našich hostí máme k dispozicii 50 
miestnú terasu. Podl’a požiadavky usporiadame bankety, triedné stretnutie a rôzne akcie. Prijímame stravné 
lísky v teplej kuchyne.

Pill-Box Presszó
8200 Veszprém, Stadion u. 21.; Tel.: 20/316-4250
Nyitva: egész évben

Sündi Önkiszolgáló a’la Carte Étterem
8200 Veszprém, Egyetem u. 15.; Tel.: 88/402-652
Nyitva: H-Szo.: 9.00-22.00; web: www.sundi.hu; e-mail: sundi2006kft@chello.hu

d Vértesszőlős c

Piroska Vendégház
2837 Vérteszőlős, Ady E. u. 2/b.; Tel.: 34/379-403; 70/458-5405
E-mail: mpiros6@freemail.hu

-10%

3/10
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Cuha-Völgye Vendégház

8431 Vinye, Vinye 15., Tel.: 70/510-8950
Nyitva: egész évben * e-mail: cuhavolgye@ktvzirc.hu

Vendégházunk a Bakony szívében a Cuha patak mentén zirctől 30 km-re Vinyében található. Tágas 
étkező-társalgó helyiséggel, önellátó konyhával felszerelve várjuk vendégeinket. A közvetlen környezet kiváló 
kiindulópontja lehet gyalogos és kerékpáros túráknak, hegymászásnak, barlangászásnak.
Our guest house is located in Vinye, 30 km from Zirc, along Cuha stream in the heart of Bakony. We are 
waiting for our guests self-supporting kitchen, spacious eating place and lounge. The immediate environment can 
be ideal point of departure for bicycle and walking tours, mountaineering and cave tours. 

Unser Gästehaus ist im Herzen des Bakonys entlang dem Cuha Bach 30 km von Zirc in Vinyé zu finden.  Wir 
erwarten unsere Gäste mit einem geräumigen Gesellschaftsraum, und einer Selbstversorgungsküche ausgerüstet. 
Die direkte Umgebung kann ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für Wander- und Radtouren sein. 

5/28

Náš hostinský dom sa nachádza v srdce hory Bakony nad potoku Cuha, 30 km od mesta Zirc, v obci Vinye. 
V hostinskom domu je rozsiahla jedáleň, spoločenská miestnost’, možnost’ prípravy jedál v zariadenej kuchyni. 
Čakáme našich milých hostí. Priame okolie môže byt’ výborným turistickým východiskom pre pešie túry a 
cyklistové túry, pre horolezecstvo alebo jaskyňárstvo.  
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Lidia Borház
8251 Zánka, Rákóczi u. 112.; Tel.: 87/468-208; 30/939-6062
Nyitva: minden nap, télen 9.00-17.00; nyáron 9.00-19.00-ig; e-mail: vargabor@t-online.hu

Szolgáltatás: A Balatonparthoz és a strandhoz 300 méterre lévő Lídia Borházban 12-15 fő részére tudunk 
szállást biztosítani 6 szobában, melyekhez 2 konyha, nappali, 4 fürdőszoba, tartozik. Nagy kert, zárt 
parkoló. Saját termelésű – Olaszrizling, Juhfark, Szürkebarát, Muskotály, Kékfrankos, Zweigelt – borok 
kóstoltatása borkorcsolyával, értékesítése elvitelre palackos és hordós kiszerelésben.

Services: in the Lídia Wine House 300 meters away from the Lake Balaton and the lido we can ensure accommo-
dation for 12 to 15 persons in 6 rooms completed with 2 kitchens, a living-room and 4 bathrooms. Large garden 
and closed parking lot. Wine-tasting from own production – Olaszrizling, Juhfark, Szürkebarát, Muskotály, 
Kékfrankos, Zweigelt – with spiced food (which makes one relish wine), sale of wine in bottles and barrels.

Služby: vo vinohradníckom dome Lídia, nachádzajúcom sa na 300 m od pobrežia Balatonu, vieme zabezpečit’ 
ubytovanie 12-15 osôb v 6 izbách, ku ktorým patria 2 kuchyne, obývačka a 4 kúpel’ne. Vel’ká záhrada, uzav-
reté parkovisko. Ochutnávka vín vlastnej produkcie – Olaszrizling, Juhfark, Szürkebarát, Muskotály, Kékfrankos, 
Zweigelt s jednohubkami, predaj vína vo fl’ašiach a v sudoch.

Dienstleistung: in dem Lídia Weinhaus, das sich 300 Meter vom Balatonufer und dem Freibad entfernt befindet, 
können wir Unterkunft für 12-15 Personen, in 6 Zimmern sicherstellen, die mit 2 Küchen, Wohnzimmer, 4 
Badezimmern versehen worden sind. Großer Garten, geschlossener Parkplatz. Verkostung von Weinen aus dem 
eigenem Bau – Olaszrizling, Juhfark, Szürkebarát, Muskotály, Kékfrankos, Zweigelt – mit Häppchen zum Wein, 
sowie Verkauf in Flaschen oder Fässern. 

Szent Balázs hegy Gergely Borház
8251 Zánka, Fűzkúti u. 6.; Tel.: 87/468-417; 30/911-1624
Nyitva: egész évben bejelentkezés útján; e-mail: gergely_borhaz@vipmail.hu

A Zánka-Nivegy völgyi bórút minősített állomásán, a Szent Balázs hegy egyik legszebb helyén, balatoni 
panorámával csodálatos bio-borokkal, finom falatokkal, várja önt a Gergely Borház. Céges, családi és baráti 
rendezvények 50 főig!
Your are welcome in the Gergely Tavern at a qualified station of the wine road of the Zánka-Nivegy valley, at one 
of the most beautiful places of the Szent Balázs hill, with a panorama to the Lake Balaton, with wonderful bio-wines 
and delicious dishes. Organization of programs for companies, families and circles of friends up to 50 persons!

Na kvalifikovnej zastávke vínnej túry doliny Zánka-Nivegy, na jednom z najkrajších miest  vrchu Svätého Balázsa, 
s panorámou Balatonu, fantastickými bio-vínami, výbornými pochút’kami, Vás čaká  Viecha Gergely. Firemné, 
rodinné podujatia do výšky 50 osôb!

Sie sind willkommen im Gergely Weinhaus mit wunderbaren Bioweinen und Köstlichkeiten bei der qualifizierten 
Station des Weinwegs im Zánka-Nivegy Tal, an einer der schönsten Stellen des Szent Balázs Berges, mit Panorama 
auf den Balaton. Veranstaltungen für Firmen, Familien und Freundeskreise bis max. 50 Personen!

5 km 3/6
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Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum
8250 Zánka, Tel.: 87/568-581 Fax: 87/568-577
Nyitva: egész évben * web: www.zanka.hu; e-mail: sales@zanka.hu

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

The largest youth holiday centre of Europe receives guests throughout the year on the north shore of the ’Hungarian 
Sea’, in the picturesque scenery of north Balaton region. The favourable natural conditions, the capability of 
accommodating 3,000 people, the wide range of services of the holiday centre guarantee the successful organisation 
of individuals’ holidays, camps for various groups, minor or major events, conferences, training courses.

Das größte Jugenderholungsheimzentrum Europas wartet ganzes Jahr am nördlichen Ufer der „Ungarischen See” 
in der malerischen Umgebung des Balatonhochlandes. Die günstige Naturlage, das Fassungsvermögen von 3000 
Personen, das große Leistungsangebot bedeutet Garantie für die Abwicklung und Organisierung von verschiedenen 
Einzel – und Gruppenlagern, kleineren – größeren Veranstaltungen, Konferenzen, Kursen.

V Evrope najväčšie rekreačné stredisko pre mládež čaká svojich milých hostí v celom roku pri severnom brehu 
„mad’arského mora”, v malebnom prostredí Balaton-felvidék. Priaznivé prírodné danosti rekreačného strediska, 
3.000 miestná kapacita, široký sortiment služieb zapezpečia možnosti pre usporiadania a uskutočnenia rôžnych 
individuálnych a skupinových táborov, menších-väčších akcií, konferencií, alebo kurzy.   

szezon 2876, máskor 594 szezon 623, máskor 165
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Zirc a Bakony közepén, 400 
m körüli magasságban, az észak 
felé folyó Cuha patak forrás-

vidékén fekszik.  A festői fekvésű kisváros 
a Magas-Bakony egyik legszebb, turisztikai 
szempontból is vonzó tája, ahol a fő érték a 
csend, a jó levegő és a gyönyörű természeti 
környezet. Története leginkább a ciszterciek 
apátságához fűződik.
A várost 1182-ben III. Béla király hívására 
a franciaországi Clairvauxból érkező ciszterci 
szerzetesek alapították, majd a török hódolt-
ság után 1712-től a sziléziai Heinrichau 
ciszterei építették újjá, európai hírű szellemi 
és gazdasági kultúrát teremtve a Bakony 
háborítatlan erdőségeinek szívében.

Zirc can be found in the mid-
dle of the Bakony-mountains at 
a height of around 400 m, at 

the origin of the Cuha brook streaming to 
north. The small town of picturesque posi-
tion is a beautiful landscape being attractive 
also in terms of tourism, where the main 
values are represented by peacefulness, fresh 
air and the wonderful natural environment. 
Its history is first of all connected with the 
monastery of the 
Cistercian order. 
The town was founded in 1182 upon 
invitation of King Béla the Third by 
Cistercian monks coming from Claivaux in 
France, then after the Turkish occupation of 
Hungary it was reconstructed from 1712 
by the Cistercian monks of Heinrichau from 
Silesia, thus creating a spiritual and economic 
culture of European fame in the heart of the 
undisturbed forests of the Bakony.

Zirc liegt in der Mitte des 
Bakonys in der Höhe von ung. 

400m, 
am Urs-
prung des 
nach Nor-
den fließenden 
Cuha Baches. Die 
Kleinstadt mit malerischer Lage ist eine der 
schönsten Landschaften des Hochbakonys, 
auch für Touristen attraktiv, wo die Stille, die 
gute Luft und die wunderbare Naturumge-
bung die wichtigsten Werte darstellen. Ihre 
Geschichte ist überwiegend mit der Abtei 
der Zisterzienser verbunden. 
Die Stadt wurde im Jahre 1182 nach 
dem Ruf seitens King Béla III. von den aus 
Clairvaux/Frankreich kommenden Zister-
ziensermönchen gegründet, danach nach der 
Türkenherrschaft ab 1712 von Heinrichau 
Zisterziensern aus Schlesien neugebaut, und 
sie schafften dadurch eine geistliche und 
wirtschaftliche Kultur europäischen Ruhmes 
im Herzen der ungestörten Wälder von 
Bakony. 

Zirc leží vo výške 400 m v 
strede Bakonyu, na prameni-
sku potoka Cuha, tečúceho na 

sever. Mestečko s malebnou polohou je jed-
nou z najkrajších,  aj z turistického hl’adiska 
prít’ažlivých oblastí Vysokého Bakonyu, kde 
je najväčšou hodnotou ticho, dobrý vzduch 
a nádherné prírodné prostredie. Jeho dejiny 
sú späté hlavne s cisterciámni.
Mesto založili v roku 1182 cisterciánski 
mníchovia pricháczajúci z francúzskeho 
Clairvauxu na žiadost’ král’a Bélu III., po 
skončení tureckej nadvlády ho od roku 
1712  nanovo postavili cisterciáni sliezske-
ho Heinrichau, vytvoriac takto duchovnú a 
hospodársku kultúru európskej slávy v srdci 
nikým nerušenej lesnej krajiny Bakonyu.
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Zirci arborétum
Cím: Zirc, Damjanich u. 9.
Telefonszám: 88/414-569
Nyitva tartás: márc. 15-ápr. 30. H-V 9-16; máj. 1-aug. 
30. H-V 9-19; szept. 1-nov. 30. H-V 9-16

Ciszterci templom és apátság
Cím: Zirc, Rákóczi tér 1.
Telefon: 88/593-643, Fax: 88/593-830
Nyitva tartás: H-V 9-17
E-mail: zirc@ociszt.hu
 
Bakonyi Természettudományi Múzeum
Cím: Zirc, Rákóczi tér 1.
Telefon: 88/575-300, 575-301
Nyitva tartás: H-V 9-17
E-mail: btmz@abakonymuseum.koznet.hu

Reguly Antal Műemlék Könyvtár
Cím: Zirc, Rákóczi tér 1.
Telefon: 88/593-800, Fax: 88/593-800
Nyitva tartás: K-V 10-12, 14-16
 
Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház
Cím: Zirc, Rákóczi tér 10.
Telefon: 88/415-422
Nyitva tartás: K-V 10-12, 13-17
Zirc, Rákóczi tér

Agrárműszaki Gyűjtemény
Cím: Zirc, Szabadság u. 10.
Telefon: 88/595-000, Fax: 88/595-001
Nyitva tartás: H-P 8-13; más időpontban bejelentkezéssel
E-mail: jrabai@rszi-zirc.hu

- Ünnepélyes kiállításnyitók a Galériában - április köze-
pétől október végéig havonta, játszóházzal, kézműves 
foglalkozásokkal, gyermekműsorral, zenés műsorszámokkal, 
utcabállal. (Városi Művelődési Központ - 88/593-810, 
06/70/272-0984)

- Apátsági Orgonahangversenyek - májustól szeptemberig, 
a hónap utolsó vasárnapján neves művészek közreműködé-
sével. www.ktvzirc.hu/~arsnova

- Nyárcsalogató vígasságok - A Gyermeknappal össze-
kötve, egész napos szórakoztató szabadtéri rendezvény: 
játszóházzal, kézműves foglalkozásokkal, gyermekműsorral, 
zenés műsorszámokkal, utcabállal. 
(Városi Művelődési Központ - 88/593-810, 06/70/
272-0984)

-UNITED GAMES Európai Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál
(Zirc városa - június első hete)

- A BULI - a család és a barátság napja - zenés nagyren-

dezvény a Zirc-tündérmajori domboldalon minden év július 
első szombatján. A család és a barátság napja gyönyörű 
természeti környezetben. Egész napos, ingyenes nonprofit 
szabadtéri zenés nagyrendezvény tízezernyi hazai és külföldi 
látogatóval. Színvonalas zenei műsor a pop-rock-country-
jazz-regie-blues-funky-musical- és más népek zenéi stílusok 
gazdag világából. Változatos kézműves-sport-játék-preven-
ciós programok, bemutatók a Játszóligetben egész nap, 
minden korosztálynak: ötemeletes A BULI torta, családi 
játékok, tombola, kézműves műhelyek, dzsungelkötélpá-
lya, mászófal, vidámpark, légvárak, futás, foci, streetball, 
kézilabda, teke, lövészet, lovaglás A BULI kupákért, 
tűzoltó és más technikai bemutatók, véradás, drogsátor, 
tábortűz éjfélkor.
Információ: TOURINFORM Iroda Zirc 
tel.: 88/416-816
A BULI Alapítvány tel.: 88/593-700.

- Nyári Grafikai Tábor - 1999 óta folyamatos képzőmű-
vészeti tábor, melynek kihelyezett helyszíne egy-egy magas-
bakonyi kistelepülés. Időpont: augusztus elejétől 7 nap, 
résztvevők 12-16 éves korosztály, az egész Dunántúlról és 
a fővárosból, max. létszám 15 fő. (Városi Művelődési Köz-
pont - 88/593-810, 06/70/272-09-84)

- Bakonyi Betyárnapok - folklór hagyományőrző rendezvény 
(Zirc városa, Bakonyi Lovas-Klub, Tourinform iroda, - au-
gusztus első péntek-szombatja).
Ingyenes szabadtéri rendezvény minden év augusztus első 
hétvégéjén. 
Információ: TOURINFORM Iroda Zirc 
tel.: 88/416-816

- Német Nemzetiségi Napok (Zirci Német Kisebbségi Ön-
kormányzat - augusztus közepe) 

- Városi Civil Nap - Minden év szeptemberében, Széchenyi 
István születésnapjához kötődve. A program a Március 15. 
téren álló Széchenyi szobor megkoszorúzásával indul, majd 
a házigazda civil szerveződés közreműködésével szakmai 
program és baráti beszélgetés a város egyesületeinek, ala-
pítványainak, klubjainak részvételével.(Városi Művelődési 
Központ - 88/593-810, 06/70/272-09-84)

- Bányásznap (Zirc városa, Tourinform iroda - szeptember 
első szombatja)
Bányászemlékmű koszorúzás, bányászati kiállítás, kulturális 
szórakoztató műsorok, sportprogramok, kirakodóvásár, 
vidámpark és utcabál.

- Diáknap (Zirc Városi Ifjúsági Fórum - Zirci Zabhegyező 
Gyermekanimátorok - október vége) 
Zirc történeti vetélkedő, ifjúságpolitikai témák, regionális 
szintű tapasztalatcsere, kortárs
műhely, játék- és sportvetélkedők, kézműves programok, 
koncert.

- Bakonyi Turisztikai Konferencia - térségfejlesztő szakmai 
rendezvény
(Zirc városa, Tourinform iroda, - november második 
péntekje)
Konferencia országos, regionális, térségi és helyi turizmus-
fejlesztési koncepciókról, a Bakony hagyományait elősegítő 
programokról, pályázatokról.

- Gyermekkarácsony és Városi Nagykarácsony (Zirc városa 
- december közepe)
Térségi karácsonyváró fesztivál: zenés, táncos műsorok, 
játékok, kézműves műhelyek, karácsonyfa-díszítő és rajzpá-
lyázatok, kiállítás, kölyök-kaszinó. 15 órától az Apátsági 
udvarban: Mindenki karácsonyfája díszítés, betlehemes 
műsor, gyermekkórusok koncertje, havas játékok, karácsonyi 
kóstolók.

LÁTNIVALÓK
SIGHTSEEINGS

SEHENSWÜRDIGKEITEN

POZORUHODNOSTI

PROGRAMOK
PROGRAMMES

PROGRAMMEN

PROGRAM
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Cuhavölgye Étterem
8420 Zirc, Kossuth L. u. 11.; Tel.: 30/293-8092
Nyitva: H-Cs.: 9.00-21.00; P-Szo.: 9.00-23.00
web: www.zircportal.hu/cuhavolgyeetterem; e-mail: horvath.jozsef@ktvzirc.hu

Bakonyszíve Vendégház
8420 Zirc - Akli, Kőris u. 28.; Tel.: 88/416-007  20/498-7551
Nyitva: egész évben; web: www.bakonyszive.tvn.hu

-10%
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Király Vendéglő és Fogadó
8420 Zirc, Kossuth u. 68. Tel.: 30/443-5570 Tel./Fax: 88/585-275
Nyitva: 09-06 hóig: K-V.: 11.00-21.00 07-08 hóig: H-V.: 8.00-22.00
web: www.kiralyvendeglo.hu; e-mail: kiralyvendeglo@freemail.hu

Családias fogadónk barátságos környezetben várja a Bakonyba látogatókat. Étlapunk kínálatában szerepelnek mind 
a magyaros konyha ízei, mid pedig a modern táplálkozás elemei. Helyi specialitásként vadételeinket említhetjük. 
Franciaágyas, színes TV-s szobáinkban 20 főnek tudunk kényelmet biztosítani. Előzetes egyeztetés után lovaglást, 
horgászást, teniszezési lehetőséget biztosítunk. Házon belül szolárium, infraszauna és fintess terem működik.

Our familiar pension waits the guests who come to Bakony mountain in a great environment. We offer on our 
menu the traditional Hungarian meals and the elements of the modern nutrition, too. We can mention our meals, 
made from wild meat, to be local speciality. We have double-bed rooms with colour television for 20 people. 
We ensure riding, casting, and tennis facilities by request. Inside a solarium, infrasauna and fitness is at work.
Unsere Familiäre Gasthaus erwartet in freundliche Umgebung die, die den Bakony aufsuchen. Am angebot 
unsere Speisekarte finden Sie die speisen der ungarischen Küche ebenso wie die Nahrungen der modernen 
Ernährung. Als örtliche Spezialität können wir unsere Wildgerichte erwähnen. In unsere, mit französischen 
Betten und Farbfernsehen eingerichteten Zimmern können wir für 20 Gäste bequeme Unterkunft versichern. 
Auf Wunsch und nach vorheriger Besprechung sind Möglichkeiten für Reiten, Angeln oder Tennisspielen. 
Im Haus steht im weiteren auch Solarium, infra Sauna und Fitnessraum zu Verfügung.
Náš rodinný hostinec v priatel’skom prostredí čaká návštevníkov Bakony. Na našom jedálnom lístku sú uve-
dené takisto chuti mad’arskej kuchyne, ako aj prvky moderneho stravovania. Ako miestne špeciality, môžeme 
spomenút’jedlá z divočiny. V našich izbách s francúzkym postel’om a farebným televízorom pre 20 osôb sme 
schopní zaistit’ pohodlnost’. Podl’a predbežného dohodnutia máte možnost’ jazdit’ na koni, chytat’ ryby, 
alebo hrat’ tenis. V dome prevádzkuje solárium, infrasauna a fitness.
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Monostor Cukrászda

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 lehetőség-
gel szolgálunk minden nap.
Our shop lies in the centre, has an amazing atmosphere. All of our products are made by place, these are: 
fresh cakes, specialities from ice-cream and coffee. We offer an attractive terrace and free parking facilities 
for our guests all year.

In dem Zentrum befindlichen, mit überraschenden Atmosphäre ausstrahlende Konditorei, bieten wir für 
unsere Gästen die daselbst gebackenen Kuchen, Eis und Kaffee Spezialitäten an. Stimmungsvolle Terrasse 
und gebührfreie Parkierungsmöglichkeit, jeden tag.

V centre nachádzajúcej cukrárni s prekvapujúcou atmosférou, na mieste pripravenými, čerstvými zákuskami, zmrzlinou 
a s kávovými zvláštnost’ami spôsobujeme radost’ našim host’om každý deň. Príjemná terasa, bezplatné parkovisko. 

-10%

Rézkakas Fogadó
8420 Zirc, Béke u. 8.; Tel.: 88/583-715, 30/351-8562 Fax: 88/583-716
Nyitva: egész évben H-V.: 7.00-23.00 * web: www.rezkakas.hu; e-mail: rezkakas@vnet.hu

Különleges hangulatú fogadónk puha ágyaival és ízletes ételeivel várja azokat, akik a csodálatos táj mellett 
kényelemben eltöltött estékkel, finom vacsorákkal, kellemes italokkal, és a szaunában eltöltött üdítő percekkel 
szeretnék emlékezetessé tenni az itt eltöltött napokat! Amit kínálunk: 2-3 ágyas szobák (tv, minibár, saját fürdő, 
wc), eplényi sípálya, bakonyi túrák rendelésre sétakocsikázás, arborétum!

Unser Gasthof erwartet mit besonderer Stimmung, weichen Betten und geschmackvollen Speisen diejenigen, 
die  die hier verbrachten Tage neber der wunderschönen Umgebung auch mit schönen Abenden, feinen 
Abendessen, angenehmen Getränken und mit den in der Sauna verbrachten erholsamen Minuten denkwürdiger 
machen wollen. Was wir bieten: 2- und 3Bettzimmer (mit Fernseher, Minibar, Badezimmer, Toilette), Skipiste 
in Eplény, Touren in Bakony, Spazierfahrt auf Bestellung, Arboretum!

7/20

Our inn with a special atmosphere waits for those who would like to have an experience of a lifetime with 
soft beds, delicious meals, fine drinks, refreshing minutes in the sauna, and comfortably spent evenings beside 
beautiful scenery. We offer: 2-3-bedded rooms (TV, minibar, own bathroom, toilet), ski-track in Eplény, 
tours in the Bakony, promenade for order, botanical garden!

Náš hostinec zvlášnou náladou, s mäkkými postel’mi a chutnými jedlami čaká každého, ktorý v zázračnom prostredí, 
pohodlne strávenými večiermi, chutnými večerami, príjemnými nápojmi a v saune strávenými osviežujúcimi minutami by 
chcel spamätnit’ u nás strávené dni! Čo vám ponukneme, to sú: 2-3 postel’ové izby (televízor, minibar, vlastná kúpel’ňa, 
záchod), lyžiarská dráha v Eplény, túry v horách Bakony, na objednávku prevážanie sa na kočíku, arborétum!

-15%
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Tündér Apartmanház
8420 Zirc, Tündérmajor; Tel.: 70/250-6551
E-mail: hdavid88@freemail.hu

Zirctől 2 km-re, a Bakonyban, csendes, erdő melletti, saját tóparttal és 500 m-es leszállópályával, TV-vel, 
kandallóval, fürdőszobával, konyhával felszerelt apartmann 2+2 személy részére. Szabadidős programok:
grillezés, kirándulás a Bakonyban, strandolás, horgászat, lovaglás, sétarepülés helikopterrel. Téli programok:
síelés (az eplényi sípálya10 km), motorosszánozás, szánkózás, korcsolyázás, lovasszán.

2 km von Zirc im Bakony-Gebirge befindet sich ein mit TV, Kamin, Badezimmer, Küche ausgerüstetes 
Appartement für 2+2 Personen, ergänzt mit einer 500-Meter-langen Landebahn neben einem stillen 
Wald mit eigenem Teich. Freizeitprogramme: Grillen, Ausflüge im Bakony-Gebirge, im Freibad sein, Angeln, 
Reiten, Vergnügungsflug mit einem Hubschrauber. Winterprogramme: Skilauf (Skibahn von Eplény in 10 km 
Entfernung), Motorschlittenfahren, Schlittenfahren, Schlittschuhlaufen, Pferdeschlitten. 

2 km away from Zirc in the Bakony mountains, apartments for 2+2 persons equipped with TV, fireplace, 
bathroom, kitchen, located at a quiet place near a forest with own lake and a 500 m landing strip. Leisure 
programs: grill, excursions to Bakony, bathing, angling, riding, pleasure flight with helicopter. Winter programs: 
skiing (ski track of Eplény in a 10 km distance), motor-sledging, skating, equestrian sledge.

V Bakonyi, 2 km od Zircu, v tichom prostredí, pri lese, s vlastným pobrežím jazera a 500 m-ovou pristávacou 
dráhou, 2+2 lôžkový apartmán vybavený TV, kozubom, kúpel’ňou, kuchyňou. Programy na vol’ný čas: 
grilovanie, výlety do Bakonyu, pobyt na pláži, rybárenie, jazda na koni, vyhliadkový let helikoptérou. Zimné 
programy: lyžovanie (eplényská dráha 10 km), motorové sane, sánkovanie, korčul’ovanie, sane s konským 
záprahom.

Zirci Apátság Templom
8420 Zirc, Rákóczi tér 1.; Tel.: 88/593-643 Fax: 88/593-830
Nyitva: H-Szo.: 9.00-18.00; V.: 11.00-18.00; e-mail: zirc@ocist.hu
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Tourinform irodák a Közép-dunántúli Régióban

Tourinform Badacsony
8261 Badacsony, Park utca 6.; Tel./fax: 87/431-046

e-mail: badacsony@tourinform.hu

Tourinform Bakonyszombathely
2884 Bakonyszombathely, Kossuth u. 50.; Tel.: 34/359-155; Fax: 34/359-122

e-mail: bakonyszombathely@tourinform.hu

Tourinform Balatonfüred
8230 Balatonfüred, Petőfi út 68.; Tel.: 87/580-480, Fax: 87/580-481

e-mail: balatonfured@tourinform.hu

Tourinform Enying
8130 Enying, Kossuth u. 29.; Tel.: 22/372-952; Fax: 22/372-952

e-mail: enying@tourinform.hu

Tourinform Gárdony
2483 Gárdony, Szabadság u. 16.; Tel.: 22/570-077; Fax: 22/570-077

e-mail: gardony@tourinform.hu

Tourinform Komárom
2900 Komárom, Igmándi u. 2.; Tel.: 34/540-590; Fax: 34/540-591

e-mail: komarom@tourinform.hu

Tourinform Pápa
8500 Pápa, Fő u. 5.; Tel.: 89/311-535; Fax: 89/311-535

e-mail: papa@tourinform.hu

Tourinform Sümeg
8330 Sümeg, Kossuth u. 15.; Tel.: 87/550-275; Fax: 87/550-275

e-mail: sumeg@tourinform.hu

Tourinform Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.; Tel.: 22/312-818; Fax: 22/502-772

e-mail: fejer-m@tourinform.hu

Tourinform Tata
2890 Tata, Ady E. u. 9.; Tel: 34/586-046; Fax: 34/586-045

e-mail: komarom-m@tourinform.hu

Tourinform Veszprém
8200 Veszprém, Vár u. 4.; Tel.: 88/404-548; Fax: 88/404-548

e-mail: tourinform@veszprem.hu

Tourinform Zirc
8420 Zirc, Rákóczi tér 1.; Tel.: 88/416-816; Fax: 88/416-817

e-mail: zirc@tourinform.hu

Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; Tel.: 88/545-045; Fax: 88/545-039

e-mail: tour.info@vpmegye.hu




