
Balaton – felvidék 
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Egy kis Bakony, egy kis Balaton. Az északi parton, elbűvölő dombvidéken bringázhatunk, és az 

időjárástól függően akár többször is fürödhetünk a tóban. Bejárhatjuk a különleges hangulatú Káli-

medencét, megcsodálhatjuk a kőtengereket, és számtalanszor szép panorámával tárul elénk a Balaton. A 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park tájain, a Keszthelyi-hegységben és a tó partján sok érdekes, értékes és 

élménydús hely vár a túrázókra.  

Ezen a túrán nincs csomagszállítás, a csomagját mindenki maga viszi. Ehhez jó minőségű, csomagtartóra 

szerelhető 2x20 literes, valamint kormányra szerelhető 5 literes túratáskát biztosítunk minden résztvevő 

számára. 

1. nap:   Nemesvámos – bemelegítő kör (10 km) 

Érkezés Veszprémbe vonattal vagy busszal. Innen szintén busszal lehet eljutni Nemesvámosra, 

amely a Balaton-felvidék északkeleti szélén található, a Királynék Városa mellett. A szállás 

elfoglalása után a kerékpárok átvétele következik, majd ismerkedés a bringával, a közlekedés 

és a csapatban tekerés szabályaival. 

Érkezési időponttól függően az első bemelegítő túra Balácapusztára vezet, ahol egy római kori 

villagazdaság megmaradt részeit tekinthetjük meg. Érdemes még kis kitérőt tenni 

Veszprémfajszra, ahol a falu közepén levő kálváriadomb tetejéről páratlan kilátás nyílik a 

Bakony, a Balaton, valamint a Balaton-felvidék varázslatos tájaira. 

Programok:    Villa Romana Baláca, veszprémfajszi kálvária 

Szállás:    Fehérlófia Waldorf Iskola, Pajtaszálló, Nemesvámos 

 

2. nap: Nemesvámos – Veszprémfajsz – Felsőörs – Alsóörs – Káptalanfüred –    

Szentkirályszabadja – Nemesvámos, körtúra és strandolás (39 km) 

Az első igazi túranap útvonala a veszprémfajszi kálvárián keresztül, Köveskútpuszta érintésével 

az új kerékpárpárúton halad Felsőörsön át, és a festői panorámát nyújtó Római úton ereszkedik 

le a káptalanfüredi strandra. Útközben a felsőörsi Árpád-kori templom, az alsóörsi Törökház és 

a Somlyó-hegyi kilátó csábít megállásra. Csobbanás után, újra nyeregbe pattanva a régi 

vasútvonal helyén kialakított bringaúton Balatonalmádi egyik nevezetességéhez, az öreghegyi 

vasúti hídon lévő gőzmozdonyhoz érkezünk. Innen folytatjuk utunkat a régi vasút mesés 

vonalán Szentkirályszabadja felé, útközben van lehetőségünk megpihenni a Kerekes Pincénél 

vagy "A Zöld" kerékpáros pihenőnél, majd visszaérkezünk Veszprémbe, onnan pedig 

Nemesvámosra. A túra javarészt burkolt úton halad, de egy rövid szakaszon murvás/földes 

útszakasszal is találkozunk. 

 

http://www.balaca.hu/
https://www.termeszetjaro.hu/hu/poi/kilatohely/kalvaria-kilato-veszpremfajsz-/23113629/
https://pajtaszallo.hu/


Programok: 

Felsőörsi Árpád-kori prépostsági templom, Somlyó-hegyi kilátó, alsóörsi 

Törökház, káptalanfüredi kis strand, öreghegyi vasúti híd és mozdony, Kerekes Pince, A Zöld. 

Szállás:    Fehérlófia Waldorf Iskola – Pajtaszálló, Nemesvámos 

 

3. nap: Nemesvámos –Nagyvázsony Nivegy-völgy – Monoszló – Köveskál – 

Kővágóörs (43 km) 

Széles kerékpárúton haladva, Tótvázsony irányában indulunk, észak felől a Bakony vonulata 

kísér minket. Barnagról kitérőt tehetünk a Zádorvárba. Vöröstón keresztültekerve a 

nagyvázsonyi Kinizsi várat, a magyar középkor egyik nevezetes erősségét és az erdő mélyén 

megbúvó pálos kolostorromot ejtjük útba. Ezen a napon már a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

zöldellő lankái között haladunk. Ha erőnk engedi, érdemes egy pillantást vetni a tájra a 

Mencshely feletti Kossuth-kilátóból. Innen a festői Nivegy-völgyön keresztül haladva egy 

csodálatos kilátást nyújtó új aszfaltos úton boldog gurulással érjük el Monoszlót. A falut 

elhagyva az egykori országúton, terepen gurulunk le Köveskálra. Szállásunk a Káli-

medencében, Kővágóörsön vár minket. 

Programok:    Zádorvár, Kinizsi-vár, Szent Mihály pálos kolostorrom, Kossuth-kilátó, Vulkán 

tanösvény 

Szállás:    Evangélikus Szállás és Táborhely, Kővágóörs 

 

4. nap:  Körtúra a Káli-medencében, strandolással (42 km) 

Kővágóörsről a már ismert úton Köveskál felé indulunk, megnézzük a Kornyi-tó feletti dombon 

felállított „Emberi Komédia” szoborcsoportot. A Káli-medence kapujának őre a Zánka és 

Monoszló között magasodó Hegyes-tű, ahonnan pazar kilátás tárul elénk a kaptató végén. 

Utunkat észak felé folytatva Monoszlón, Balatonhenyén, majd a Fekete-hegy oldalában tekerve 

érünk Szentbékkállára, ahol a Balaton-felvidék egyik legnépszerűbb természeti csodáját, a 

Kőtengert járhatjuk be. Mindszentkállán a szép utcakép mellett egy fagyizó csábít megállásra. 

Kékkúton a Theodora-forrás vizével tölthetjük újra a kulacsokat, majd Salföld hangulatos utcáit 

elhagyva a Burnót-patak mentén ereszkedünk le a Balatonhoz. A családias hangulatú, gyönyörű 

panorámájú pálkövei strandon csobbanhatunk vízbe. Innen a szállás már csak 5 km-re van. 

Programok: 

Emberi komédia szoborcsoport, Hegyes-tű, Kővágóörsi kőtenger, Pálkövei strand, kékkúti 

Theodora-forrás. 

Szállás:     Evangélikus Szállás és Táborhely, Kővágóörs 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fels%C5%91%C3%B6rsi_pr%C3%A9posts%C3%A1gi_templom
https://www.termeszetjaro.hu/mobile/hu/poi/kilato/somlyo-hegyi-kilato-alsooers-/19866550/
https://www.alsoors.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=228&limitstart=4
https://www.alsoors.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=228&limitstart=4
https://balatonalmadi.hu/fooldal/balatonalmadi/kikapcsolodas/strandok/kaptalanfuredi-kis-strand/
https://www.facebook.com/balatonalmadioreghegyivasut
https://kerekespince.com/
https://welovebalaton.hu/bor.gasztro/bufek/a.zold
https://pajtaszallo.hu/
https://varlexikon.hu/zadorvar
https://kinizsivar.hu/
https://varlexikon.hu/szent-mihaly-kolostor-nagyvazsony
https://csodalatosbalaton.hu/hirek/balaton/dorgicse-mencshely-kossuth-kilato-dron-ahonnan-mindenkepp-latnod-kell-a-balatont/
https://www.termeszetjaro.hu/hu/poi/kilato/kossuth-kilato-es-vulkan-tanoesveny-mencshely/36101145/
https://www.termeszetjaro.hu/hu/poi/kilato/kossuth-kilato-es-vulkan-tanoesveny-mencshely/36101145/
https://szallas.lutheran.hu/kozep-dunantul/kovagooersi-evangelikus-szallas-es-taborhely
https://welovebalaton.hu/latnivalok.kultura/muzeumok.kiallitohelyek/emberi.komedia.szoborcsoport
https://www.bfnp.hu/hu/latogatohelyek-3/hegyestu-geologiai-bemutatohely-monoszlo
http://balcsi.net/balatoni-latnivalok/kovagoorsi-kotenger/
https://strand.hu/strand/kovagoors-palkove-strandfurdo-360
https://hu.wikipedia.org/wiki/Theodora_%C3%A1sv%C3%A1nyv%C3%ADz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Theodora_%C3%A1sv%C3%A1nyv%C3%ADz
https://szallas.lutheran.hu/kozep-dunantul/kovagooersi-evangelikus-szallas-es-taborhely


5. nap:  Kővágóörs – Káptalantóti – Szigliget – Balatonederics – Gyenesdiás (40 km) 

Indulás után rögtön egy helyi jellegzetes épület, a kővágóörsi mosóház késztet megállásra. 

Innen Kékkúton át nyugat felé tartunk, ahol egymás után bukkannak a szemünk elé a 

tanúhegyek. Káptalantótin és Nemesgulácson át, Kisapáti érintésével a Szent György-hegy 

mellett folytatjuk utunkat, innen pedig a Szigligeti vár lábához gurulunk. A várból dél felé a 

Balaton egésze, észak felé a tanúhegyekkel övezett Tapolcai-medence tárul a szemünk elé. A 

szigligeti öregfalu után a parti út az avasi templomrommal megér egy kitérőt. Szigligettől 

Balatonedericsig a Bringakörúton tekerünk, jó idő esetén az ottani bringásbarát strand csábít 

kitérőre. A strand után átérünk Zala megyébe, és a bringakörúton Gyenesdiásig 

tekerünk.Útközben feltétlenül nézzük meg a györöki Szépkilátó és a Szent Mihály-domb 

páratlan panorámáját. Gyenesdiás szélén vár utolsó táborhelyünk, a Természet Háza 

látogatóközpont. 

Programok:    Kővágóörsi mosóház, Szigligeti vár, balatonedericsi strand, Szent Mihály-

domb, Szépkilátó. 

Szállás:   Természet Háza Látogatóközpont, sátortábor, Gyenesdiás 

 

6. nap:   Körtúra a Rezi vár érintésével (45 km) 

Reggel a Természet Házában ismerkedünk a Keszthelyi-hegység élővilágával és természeti 

értékeivel, megnézzük az Állatparkot, majd Rezi várát vesszük célba. Az igazán elszántak 

majdnem a várig feltekerhetnek, de a várrom gyalog is bevehető. Varázslatos kelet-zalai tájon 

tekerünk. Zalaszántó, Várvölgy, majd Vállus következik, ezután bevesszük magunkat a 

Keszthelyi-hegység rengeteg erdejébe, és a Természet Házáig gurulunk. A tábort közös 

vacsorakészítéssel zárjuk. 

Programok:     Természet Háza Látogatóközpont, Festetics Imre Állatpark, Rezi 

vára, Keszthelyi-hegység 

Szállás:     Természet Háza Látogatóközpont, sátortábor, Gyenesdiás 

7. nap: Hazautazás 

Kerékpárok, felszerelések leadása. Összecsomagolás, szabad program a vonat indulásig. 

 

Látnivalók 

Felsőörsi Árpád-kori prépostsági templom, Somlyó-hegyi kilátó, alsóörsi Törökház,öreghegyi 

vasúti híd és mozdony, Kerekes Pince, Zádorvár, Kinizsi-vár, Szent Mihály pálos kolostorrom, 

Kossuth-kilátó, Vulkán tanösvény, Emberi komédia szoborcsoport, Hegyes-tű, Kővágóörsi 

kőtenger, kékkúti Theodora-forrás, kővágóörsi mosóház, Szigligeti vár, Lesencefalu, Szent 

Donát-kápolna, Természet Háza, Szent Mihály-domb, Szépkilátó. 

 

https://kali.blogstar.hu/2020/02/28/a-kali-medence-kuriozumai-a-mosohazak/91040/
https://www.szigligeti-var.hu/
https://balatonederics.hu/balatonedericsi-strand/
https://vonyarcvashegy.hu/szent-mihaly-domb-es-szent-mihaly-kapolna
https://vonyarcvashegy.hu/szent-mihaly-domb-es-szent-mihaly-kapolna
https://west-balaton.hu/balatongyorok/balatongyorok-latnivalok/panorama-szepkilato
https://termeszethaza.bakonyerdo.hu/index.php/hu/projektelemek/termeszet-haza-latogatokozpont
https://termeszethaza.bakonyerdo.hu/index.php/hu/projektelemek/termeszet-haza-latogatokozpont
https://www.gyenesdias.info.hu/programok/garantalt-programok/festetics-imre-allatpark-2/
https://varlexikon.hu/rezi
https://varlexikon.hu/rezi
https://www.gyenesdias.info.hu/aktivan/kerekparos-turazas/keszthelyi-hegyseg-turak/
https://termeszethaza.bakonyerdo.hu/index.php/hu/projektelemek/termeszet-haza-latogatokozpont

