 Velencei-tó térségéA
ben ajánlott kerékpáros
túrák, gyalogtúrák, vízitúrák, lovas és nordic
walking útvonalak, tanösvények , turisztikai
térképpel, a kiemelt túrákat bemutató magyar
– angol nyelvű részletes
leírással

Új utakon, két keréken

TÚRAAJÁNLÓ

 TÖBB 100 KM AJÁNLOTT TÚRAÚTVONAL
 4 RÉSZLETES TÚRA LEÍRÁS
 KIEMELT LÁTNIVALÓK
 KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK
velencei-to.hu

FEDEZZE FEL ÚJ UTAKON
A VELENCEI-TAVAT!
A családnak, barátainak vagy céges csapatának
szervezett kirándulását a Tourinform irodákban és
a TDM* tag szálláshelyen is ingyenesen kapható
térképes túraajánló kiadványok, valamint a letölthető Velencei-tó mobil applikáció segítségével könnyen megtervezheti és nyomon követheti
az ember, de a legjobban teszi, ha már indulás előtt
összeállítja és lefoglalja kirándulását az interaktív
térképpel ellátott velencei-to.hu oldalon. Bármelyik évszakban érdemes többnapos kikapcsolódásra készülni, ha a Velencei-tó az úti cél, hiszen
rengeteg az új és a megújult attrakció! Megéri Velencei-tó kedvezménykártya-partner szolgáltatást választani, mert a kártyaelfogadó látnivalók,
fürdők, strandok, múzeumok akár teljesen ingyenes
szolgáltatásokat is kínálnak a tókörnyéken megszálló
vendégeknek.
Aktuális információkért, szállás- és programajánlatokért forduljon bizalommal a Tourinform irodákhoz! Legyen a vendégünk egész évben, szeretettel várjuk!

TOURINFORM GÁRDONY
2483 Gárdony, Szabadság u. 24.
Tel.: +36 22 570 078
Tel./Fax: +36 22 570 077
tourinform@velencei-to.hu
TOURINFORM VELENCE
2481 Velence, Tópart u., Velence Korzó
Mobil: +3630 974 2566
Tel./Fax: +36 22 470 302
velence@tourinform.hu
TOURINFORM PÁKOZD
8095 Pákozd, Budai út 134.
Tel.: +36(22) 732 002
Fax: +36(22) 458 722
pakozd@tourinform.hu
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Térségi TDM
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2015.
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VELENCEI-TÓ, A HELY,
AHOVÁ MEGÉRKEZÜNK
Magyarország szívében, Budapesttől 50,
a Balatontól 46 km-re, csodálatos természeti környezetben fekszik a Velencei-hegység lábánál elnyúló, bársonyos és sekély vizű
Velencei-tó. Az M7-es autópályának, valamint
a fővárosi elővárosi vasútnak köszönhetően a
Velencei-tóhoz manapság hamarabb el lehet
jutni, mint egy forgalmas napon Pestről Budára. Ám nem csak ezért érdemes errefelé venni
az irányt, hanem mert a térség számtalan felfedezni valót kínál a magas színvonalú, aktív
és természet-közeli kikapcsolódásra vágyók
számára. A természeti kincsekben gazdag táj
szellemet tápláló, lelket melengető kulturális
látnivalókban bővelkedik. A Velencei-tó térsége a túrázók paradicsoma: kerékpárral,
gyalogosan, lóháton és vízen is kényelmesen
bebarangolható a jelölt útvonalak mentén és
nem kell leküzdhetetlennek látszó szintkülönbségekkel vagy nagy távolságokkal sem számolnia az ideérkezőknek. A túrákat kedvükre
színesíthetik fürdőzéssel, hajózással, madármegfigyeléssel, helyitermék-kóstolóval vagy
interaktív kiállítások megtekintésével és más
számos, élményben gazdag programlehetőséggel. A kiadványt a velencei–tavi szolgáltatók
térségi turisztikai desztináció menedzsment
szervezete* (ún. TDM) készítette. Ezzel a kiadvánnyal szeretnénk segítséget nyújtani kedves
Vendégeinknek a térség dinamikusan fejlődő
turisztikai kínálatának megismeréséhez és az
értékes szabadidő minél tartalmasabb megtervezéséhez.

VELENCEI-TÓ

kora kb. 10-12 ezer év területe 24,2 km2 hossza 10,8 km
átlagos mélysége 1,5 m átlagos szélesség 2,3 km
napsütéses órák száma>2500 óra/év

1.

KLASSZIKUS
VELENCEI-TÓ KÖR
33 km • kb 2,5 óra
Túránk folyamán újonnan épített kerékpárutakon
és kerékpárbarát utakon tekerhetünk körbe a Velencei-tó körül. A gárdonyi vasútállomáson csatlakozunk rá a tó déli partján haladó bringaútra, és Agárd
felé indulunk a Holdfény sétányon, többnyire közvetlenül a tóparton biciklizhetünk. Dinnyés vonalában a kerékpárút a 7-es főút mellé érkezik. A tó délnyugati csücskétől Pákozdig tartó gyenge forgalmú
úton haladunk tovább, majd áthajtunk a Velencei-tó
két szabályozó csatornáján: először a Kajtori-csatornán, később pedig a Császár-vízen. Utóbbi után
jobbra találhatjuk a Velencei- tavi Madárrezervátumot, amelyhez kavicsos úton gördülhetünk be.
Pákozdig felüljárón hajtunk át az M7 autópályán,
majd egy rövid emelkedő után megérkezünk a faluba.
Az emelkedő tetején jobbra fordulunk, és a kerékpárúton folytatjuk túránkat. Pákozdon két kerékpáros pihenőhely mellett is elhaladunk. A második
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pihenőponton nyílik lehetőségük az
aktívabb
kerékpárosoknak arra,
hogy feltekerjenek
a Pákozdi Ingókövekhez, amelyhez
a hegyikerékpáros
útvonalat
fehér
alapon kék biciklis
szimbólum jelzi. A falut elhagyva továbbra is kitáblázott kerékpárúton tekerhetünk Sukoró felé. Néhány
kilométer után, jobbra fordulva egy gyenge forgalmú
úton tovább haladunk, amely a Szúnyog-szigetig vezet. A kerékpáros táblákat és aszfaltjelzéseket követve egy emelkedő után először a Pákozd-Sukorói
Arborétumot érintjük, ezt követően pedig a Pákozdi Katonai Emlékparkot. Túránk felénél, ezeken
a helyeken hosszabb időt is eltölthetünk. Ha hajón
szeretnénk folytatni kirándulásunkat, akkor egy lejtőn ereszkedhetünk le a Szúnyog-szigetre, ahonnan menetrend szerinti hajójáratok közlekednek a
déli partra és vissza. A Katonai Emlékparkból hos�szú lejtőn gurulhatunk Velence irányába, és utunk
a Sukorói Evezős és Kajak-kenu Pályával párhuzamosan halad. Velencén ismét a tóparton, vagy
a közvetlen közelében biciklizhetünk, majd ismét
rátérünk a tó déli partján haladó bringaútra, amely
elvezet minket Gárdonyig.

Mtb, trekking és cross kerékpár is megfelel a túrán
való részvételhez.
Átlagos edzettségi állapotot igényel,
minden korosztálynak ajánljuk.
Sarvajcz-körösztje, „régi” 48-as emlékmű Pákozdon,
Molla Szadik török szerzetes sírja a velencei református
temetőben
Pákozdon a Budai-Táncsics utca kereszteződésében,
illetve a Budai úti kerékpáros pihenőhelynél, Velencén a
posta mögötti Fő téren, a Fő utcai templom mellett

3.

CSALÁDI TÚRA A
MADÁRDAL TANÖSVÉNYEN
18,4 km • kb 1,5 óra
Túránk sík szakaszon, kerékpár
barát környezetbe
vezet minket, így
minden korosztály
számára könnyen
és élvezettel teljesíthető. Kiindulópontunk Agárd, a
Gárdonyi Rönkvár
parkolója,
amelynek szomszédságában található a Gárdonyi Géza Emlékház
és a Velencei-tavi Galéria is. Az agárdi Gárdonyi
Géza tematikus sétányon kezdjük meg kirándulásunkat: először az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő,
illetve a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia
mellett tekerünk. Ezek után az agárdi Chernel István Általános Iskola és Gimnázium és a Nádasdy Obeliszk mellett haladunk el. Valamennyi látnivalóról egy-egy táblát találhatunk a sétányon. A 7-es
főúton zebrán, a vasúton pedig vasúti átjárón kelünk
át, és balra kanyarodva a Velencei-tó déli kerékpárútján folytatjuk utunkat. A tó közvetlen közelében
kerekezhetünk. Agárd határában megtekinthetjük
a Chernel István Madárvártát. Innen a Madárdal tanösvény táblákkal jelzett Tóparti túrája,
valamint a kerékpárút együtt halad, ezen tekerünk
tovább a Velencei-tó délnyugati csücskéig. Itt óvatosan átkelünk a 7-es főúton, és gyenge forgalmú bekötőúton biciklizünk Dinnyés felé. Áthaladunk egy
vasúti átjárón, majd jobbra fordulunk a Madárdal
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tanösvény Müller István túrájára. Ezen az útvonalon
ismertető táblák vezetnek minket a tanösvény kilátójáig, ahonnan megfigyelhetjük a Dinnyési-fertő
páratlan madárvilágát. A tanösvényen visszafordulva ismét a bekötőútra térünk, amely átvezet minket
a falun. Közben ne hagyjuk ki a Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központot, amelyben többek között a környék legnagyobb
szabadtéri színpadát is megtalálhatjuk. A Dinnyést
Agárddal összekötő kerékpárúton tekerünk tovább,
majd jobbra térünk az agárdi Széchenyi utcára. Újból
a tanösvény ismertető tábláit követjük, amik elvezetnek minket a Parkerdőn keresztül az Agárdi Pálinkafőzdéig. Innen ismét a tematikus sétányra jutunk,
amely visszavezet minket a Rönkvárhoz. Túránkat
a Simon Panzió és Borászat felé is befejezhetjük,
amelyet egy kilométer alatt, gyenge forgalmú úton
közelíthetünk meg.

Minden kerékpártípus megfelelő a túrához.
Átlagos edzettségi állapotot igényel,
minden korosztálynak ajánljuk.
Dinnyési Szent György római katolikus templom
Várpark (makett várak), Agárdi kaktuszkert
Szet Anna kápolna
Dinnyésen a Gárdonyi utcában két helyen

5.

TÚRA A VELENCEIHEGYSÉG LANKÁIN
20 km • kb 2 óra
Túránk a gárdonyi vasútállomástól indul, ahol
átkelünk a 7- es főút melletti kerékpárútra. Ezen az
úton kerekezünk el Velencéig, ahol biciklis aluljárón
elgurulunk a vasút túloldalára. Kápolnásnyéken
a Gárdonyi út - Dózsa utca - Vörösmarty utca
útvonalon jutunk el a Vörösmarty Mihály Emlékmúzeumig. Biciklis aluljárón kelünk át, amely

az aluljáró után jobb kéz felé található. Innen észak
felé fordulunk, és a Vörösmarty utcán Pázmánd felé
indulunk. …/ Felüljárón biciklizünk át az autópályán
és az út baloldalán található hétvégi házak között kell
megkeresnünk azt a kaptatós utcát, amelyen keresztül a Bálint Boráriumot találhatjuk meg. A faluba is egy kisebb emelkedő vezet fel. Balra fordulva
a Kossuth Lajos utcán, majd onnan ismét balra
térve emelkedős földúton érhetjük el a Zsidó-hegy
keresztjeit és kvarcitszikláit. Pázmánd központjában megtekinthetjük a Tájházat és a Tűzoltó
Velencei-hegység aszfalt
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szertárt. Túránkat Vereb
felé folytatjuk,
ahol a falu közepén fogjuk
találni nevezetességét, a
Háromszájú
kemencét.
Lovasberény
felé hullámvasút-szerű úton
tekerünk, közben jobb kéz felé a Pogánykő nevű
honfoglalás kori emlékhelyet fedezhetjük fel. Lovasberénytől Nadapig a túra legnehezebb szakasza következik, hosszú felmenetben haladunk a
Velencei-hegységben. Nadapra olyan hosszú lejtőn suhanunk le, amilyet korábban le kellett küzdenünk. A falu központjában találjuk a katolikus
templomot, ahol Vörösmartyt is keresztelték. Itt
kell jobbra fordulnunk, hogy egy lejtő után megtaláljuk a Szintezési Ősjegyet, ami a hazai tengerszint feletti magasság alappontjának számít.
Itt néhány tanösvény táblát találunk, amelyekről
megismerhetjük az Ősjegyek földrajztudományi
jelentőségét és a környék élővilágát. Nadapról
hosszú lejtőn jutunk el Velencéig, ahol a tó körüli
kerékpárútra térve visszajuthatunk Gárdonyba.

Országúti, trekking vagy cross kerékpárt ajánlunk a
túrához.
Átlagos edzettségi állapot szükségeltetik, kezdő
bringások ne ezzel kezdjék a velencei-tavi kerékpártúrájukat.
A Vörösmarty Mihály Emlékmúzeum mellett a Bucka Méhészet, Helytörténeti- Ásvány- és Őslénykiállítás
Kápolnásnyéken, Zsidó-hegy, védett kvarcitsziklák,
Lovasberényben a Cziráky-kastély
Pázmándon a Zalka Máté utca –Fő utca sarkán
Vereben a Szabadság téren

7.

HEGYIKERÉKPÁROS TÚRA
SUKORÓ KÖRNYÉKÉN
44,5 km • kb 3,5 óra
Túránk során a Velencei-hegység hegyikerékpáros
útvonalain tekinthetjük meg a környék látnivalóit.
Nadapon a Szintezési Ősjegy a kiindulópontunk,
ahonnan a Rákóczi utca - Haladás út – Sukorói út
vonalán érjük el a hegység túraútjait. A sárga csík
jelzésű útról jobbra kanyarodunk arra az ösvényre,
amelyet a piros csík, és a kék-fehér hegyikerékpáros
szimbólum jelöl. Hosszú emelkedőn juthatunk fel a
Meleg-hegy csúcsának közelébe. A túra legmagasabb pontjáról kitűnő kilátás tárul elénk. A biciklis
jelzést követve elkerekezünk az Angelika-forrásig,
amely a hegységben feltörő vizek talán legismertebbje. Innen is a kerékpáros szimbólumokat követjük,
viszont most már zöld csík turistajelzést látunk a
fákon. Lejtőn gurulunk le a hegyről, és miután a kerékpáros jelzés elválik a turistajelzéstől, elérjük a
Sukoró és Pákozd közötti aszfaltos utat. Innen elő-

Velencei-hegység terep
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ször Pákozd felé fordulunk, és egy lejtő után jobbra
térünk le a Lics Pincészet felé. Túránk következő
szakaszán visszatérünk az aszfaltos útra és Sukoró
felé vesszük az irányt. A faluba beérve a Pálinkaház
utca – Borjúvölgy – Szilvás sor útvonalon közelítjük
meg a Néprajzi
házat. A Szilvás
soron továbbhaladva a református
templom mellé
érünk, amelyben
1848. szeptember
28-án nem kisebb
esemény zajlott,
mint a Pákozdi csata előtti haditanács
Móga János és Batthyány Lajos vezetésével. A templomtól az Öreg utcát és a Nadapi utat követve érhetünk el a sukorói Ingókövekig.
A Gyapjaszsák nevű képződmény érdekes alakjáról kapta nevét. Ez a kőcsoport számos útikönyvből
visszaköszönhetett már. Visszatérünk a Fő utcán az
országútra, amelyen Velence felé tekerünk tovább.
Túránk utolsó hegyét fogjuk megmászni, viszont a
kilátás mindenért kárpótolni fog minket. A Csongor utcán először a Vörösmarty pincét és a Szent
Orbán szobrot érjük el, majd a Panoráma úton
továbbkerekezve feljutunk a Bence-hegy tetejére, ahonnan az egész Velencei-tavat beláthatjuk. A
Panoráma úton visszafelé balra kanyarodunk egy
földes útra, és a sárga turistajelzésen visszagurulunk Nadapra.
MTB vagy cross kerékpárt ajánlunk a túrához.
Sportosabb bringásoknak ajánljuk
Sukorón a Fő utcában több helyen is
Nadapon a Teke-sörözőben

9.

VELENCEI-TÓ,
A HELY, AHOVÁ HAZAÉRKEZÜNK
Fedezze fel a Velencei-tó környékének páratlan látnivalóit! Ehhez segítséget nyújt Önnek
a Velencei- tó túratérképe is.
E10-F10 Gárdonyi Géza tematikus sétány I
		 Gárdonyi Géza thematic walkway
F10 Agárdi Gyógy- és Termálfürdő I
Agárdi Thermal Spa 1.
F10 Gárdonyi Géza Emlékház I
Gárdonyi Géza Memorial House 2.
F10 Velencei-tavi Galéria I Lake Velencei Gallery
F10 Gárdonyi Rönkvár I Gárdonyi Trunk Castle 3.
E10 Agárdi Pálinkafőzde I Agárdi Distillery 4.
F11 Simon Panzió és Borászat I
Simon Guesthouse and Vineyard 5.
E10 Agárdi Parkerdő I Agárdi Parkforest
D10 Chernel István Madárvárta I
Chernel István Birdwatching Tower
B11 Madárdal tanösvény I Birdsong Nature Trail 6.
C11 	Dinnyési Templomkert Hagyományőrző
Turisztikai Központ I Dinnyés Churchyard Folk 		
Touristic Centre 7.
B9 Velencei-tavi Madárrezervátum I Lake Velencei 		
Bird Sanctuary
D7 	Pákozd-Sukorói Arborétum és Erdészeti
Erdei Iskola I Pákozd-Sukoró Arboretum 		
and Foresting Forest School
D8 	Pákozdi Katonai Emlékpark - Nemzeti Emlékhely
I Pákozd Millitary Memorial Park – national
memorial place 8.
B7 Pákozdi Ingókövek I Wobbling Stones of Pákozd 9.
C7 Lics Pincészet I Lics Vineyard
H4 Bálint Borárium I Bálint Wine Centre
F7 Velencei Vízi Vár I Velence Water Castle
G7 Velence Korzó és Szabadstrand I
Velence Promenade and Free Beach
F6 Bence-hegyi Borkert I Wine Garden of Bence Hill
H7 Vörösmarty Mihály Emlékmúzeum I
Vörösmarty Memorial House 10.
J3 	Velence Resort & Spa**** superior 11.
E9 Vital Hotel Nautis****superior 12.
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LAKE VELENCE,
THE PLACE WHERE WE GO HOME TO
Discover the unique sights of Lake Velence
with the help of the tour map of the lake.
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