Există un loc,
unde...

VENIŢI CU NOI PE BORD!
Lacul Velencei este una dintre cele mai atrăgătoare zone ale Ungariei, după câteva zile petrecute aici
puteţi să vă întoarceţi acasă cu amintiri de neuitat.
Acest loc se găseşte la doar 40 de minute de Budapesta, în Gárdony, la Hotel Vital Nautis****SUPERIOR,
hotel wellness şi conferinţe.
Hotelul îşi aşteaptă oaspeţii cu 81 camere şi 4 apartamente de lux. Designul modern îmbinat cu luxul şi confortul conferă senzaţia unei croaziere. Camerele şi centrul de
wellness al hotelului prin armonia culorilor devin o adevărată oază al odihnei şi relaxării.
Centrul de Wellness şi Vitalitarum vă aşteaptă cu bazinul
de experienţă,mai multe tipuri de saună, cabină de abur, cabină de sare, sală de relaxare, precum şi sală de masaj cu o
gamă largă de masaj de răsfăţ şi masaj energiazant. Familiile care sosesc cu copii sunt aşteptate în fiecare zi a anului cu
oferte speciale, tratament preferenţial şi surprize. Părinţii
se pot bucura de relaxare la marginea piscinei, admirând
panorama splendidă a Lacului Velencei, în timp ce copii se
distrează folosind toboganul uriaş, care porneşte din turnul
de veghe.
Hotelul nostru este adecvat totodată pentru organizarea
unor evenimente de afaceri, conferinţe, team building-uri,
atât pentru un grupuri restrânse, cât şi pentru un grup mare
de 400 de persoane. Sălile de evenimente sunt dotate cu
cele mai moderne echipamente de conferinţă, Wi-Fi şi aer
condiţionat. Pentru ca serile de vară petrecute aici să fie de
neuitat, consumaţi o cină delicioasă pe terasa pentru grătare a hotelului nostru, admirând asfinţitul.
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...experienţă de croazieră
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EXISTĂ UN LOC, UNDE...
Lacul Velencei, un lac cu apă catifelată şi potrivită ca adâncime, se află la poalele muntelui Velencei, într-un splendid cadru natural, la doar 46
de km de lacul Balaton şi 50 km de Budapesta
în inima Ungariei.
La lacul Velencei în prezent se poate ajunge mai
repede, decât sa traversezi Budapesta într-o zi
de lucru, datorită trenului care circulă pe această linie, precum şi autostrăzii M1 şi M7. Dar nu
numai din acest motiv merită vizitată această
zonă, dar mai ales pentru că oferă în fiecare
anotimp, fiecare perioadă a anului noutăţi
celor care îndrăgesc experienţele de nivel înalt
în sânul naturii. Lacul Velencei este un adevărat
paradis pentru iubitorii drumeţiilor, în această
zonă se pot parcurge sute de kilometri cu bicicleta, pe cal, sau pe apă fără mari dificultăţi deoarece nu sunt diferenţe de nivel şi distanţe foarte mari. Celora care doresc să se relaxeze, le stă

la dispoziţie hoteluri wellness, spa-uri cu diferite facilităţi şi programe de răsfăţ, precum şi
malul lacului frumos întreţinut. Cei care doresc
să acumuleze cât mai multe cunoştinţe noi, pot
alege din programele variate oferite de această
zonă turistică, şi pot vizita obiective naturale sau
culturale, după preferinţă. Cu acest ghid turistic,
dorim să vă oferim ajutor în ceea ce priveşte planificarea călătoriei pe malul lacului Velencei, ca
timpul petrecut aici să fie cât mai plăcut.
Descoperii Lacul Velencei pe căi noi!
Vă aşteptăm cu drag pe tot parcursul anului!
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Acest ghid a fost elaborate de organizaţia
managerială a furnizorilor de servicii turistice de zona lacului Velencei
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Sporturi pe plajă

EXISTĂ UN LOC UNDE...
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...SCĂLDATUL E
CEVA FIRESC.

•	De unul singur sau cu familia, cu prietenii, colegii, pentru distracţie, pentru relaxare, sau întrecere, vara şi iarna lacul Velencei ne îndeamnă la mişcare.
• Lacul Velencei - un loc în permanentă mişcare
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SĂ MERGEM LA ŞTRAND!
• ȘTRANDUL NAPSUGÁR (RAZA SOARELUI)
Ștrandul Napsugár este alegerea ideală pentru familiile cu
copii, datorită faptului că spaţiul amenajat pentru cei mai mici
garantează siguranţa lor. Terenul de joacă cu nisip este curăţat
zilnic, astfel în fiecare dimineaţă oaspeţii găsesc un ştrand curat.
• 	SPORT BEACH & CAMPING
	Sport Beach & Camping este singurul ştrand de pe malul
lacului Velencei, cu steag Val Albastru, primul ştrand
ecologic din ţară. Îşi aşteaptă oaspeţii cu cabină de sare din
Himalaia, cu cameră relaxare prin terapie cu sunete, lumina si
aromaterapie, aerobic aquatic gratuity, masaj aromaterapeutic
de relaxare, iar pentru cei mici spaţiu de joacă cu carusel şi cu
nisip.
• 	CAMPINGUL ȘTRAND PARC ȘI SATUL TURISTIC
	
Plaja proprie a ştrandului este de o lungime de aproximativ 500 de metri, ideală pentru plajă, relaxare, sport şi
pescuit. În incinta parcului imens se găseşte teren de fotbal şi
baschet, iar pentru distracţia în apă tobogan de apă, snooky şi
hidrobicicletă. Copii se pot scălda într-o parte a lacului special
amenajată pentru ei cu apă de adâncime potrivită, sau se pot
juca pe terenul de joacă din lemn amenajat pentru ei, cu nisip.
• ŞTRANDUL POP DIN AGARD
	Este ştrandul care de ani de zile vara găzduieşte concerte şi
îşi aşteaptă oaspeţii cu fel de fel de programe artistice nu numai pentru generaţia tânără, dar şi pe vârstnici.
• ȘTRANDUL LIBER DE PE MALUL LACULUI
	Acest ştrand este foarte popular în rândul celor care doresc să
se relaxeze, dar totodată vor să se distreze în mod active. În incinta ştrandului funcţionează şi pistă de wakeboard. Oferta ştrandului cuprinde: locuri de joacă pentru copii cu nisip,
piscine special create pentru copii, desprinse din lac, echipamente sportive, duşuri, şi diferite bufeturi.
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CEA MAI MARE NOUTATE
• PROMENADĂ PE MALUL LACULUI
Vara asta se va realiza unul dintre cele mai mari proiecte
din această zonă: Ștrandul Liber şi Promenada Velence.
Datorită investiţiei, Velence, poate oferi turiştilor mai
mult decât în trecut: obiectivul este cel mai mare ştrand
dedicat familiilor mici din ţară, unde nu există taxă de intrare. De pe plajă în mai multe locuri se poate intra direct
în apa mică, fără a mai coborî trepte. Apa se face adâncă în
mod treptat, cei mici se pot scălda fără griji, în apropierea
malului. Mai departe de plajă se întinde o pajişte bine îngrijită, iar terenurile de sport oferă o adevărată relaxare
activă.
Promenada deschisă şi cea acoperită îi aşteaptă pe
cei care doresc să se răcorească cu cafenea, cu îngheţată, cu bufet, gril şi magazine elegante. partea de
nord a lacului este înconjurată de faleză, cu bănci, locuri
de odihnă, cu pergole, cu adevărate părculeţe, cu multe
plante înflorite. Din portul înnoit putem porni la o plimbare cu vaporul, pentru a descoperi zona.

PENTRU A EXPLORA ZONA NU AJUNGE NICI OM
• OFERTE PENTRU EXCURSII DE SIMON GYÖRGY
Ca şi canotor, botanist, ornitolog cunoaşte foarte bine tainele lacului Velencei, şi după părerea
lui pentru a le descoperi pe toate nu ajunge nici
o viaţă de om. Simon György organizează mai multe programe pentru turişti la ore prestabilite, cu ghid.
Cei mai matinali,pot admira trezirea faunei lacului,
cei care îndrăgesc romantismul, pot admira un apus
de soare minunat şi modul în care lacul intră în repaus. Se organizează tură în care se poate cunoaşte fauna
lacului, altă tură care vizează cunoaşterea mlaştinilor,
iar cei mai perseverenţi pot înconjura bazinul de vest
al lacului cu canoe. Aceste ture se organizează în fiecare zi a anului. Datorită faptului că lacul Velencei
este un adevărat labirint, se recomandă ca prima tură
să fie neapărat ghidată sau folosind GPS-ul. Varianta
din urmă este o adevărată căutare de comori, pentru
că puteţi parcurge potecile tematice din apă ( Poteca
tematica: Mlaştina în bazinul de sud-vest, poteca tematică Apa Neagră din bazinul nord-vestic, poteca
tematică Papura în bazinul din mijloc, sau poteca Apa
Verde din bazinul estic.
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SPORTURI NAUTICE
• DRAGON BOAT
	Pe pista de nord din Sukoró iubitorii se pot antrena de trei
ori pe săptămână membri asociaţiei de Kitesurfing, dar
şi turiştii, grupuri şcolare, participanţii evenimentelor
organizate de firme pot încerca vase de 20 de persoane.
Acest sport poate oferi relaxare pentru fiecare vârstă. Cei
mai curajoşi pot parcurge cu dragon boat tot lacul şi stufărişul.
• PLIMBAREA CU VAPORUL PE LACUL VELENCEI
	Pe ruta Agárd- Pákozd (Szúnyog-sziget-Insula Ţânţarilor), respective ruta Gárdony- Pákozd (Szúnyog-sziget-Insula Ţânţarilor) circulă vapoare după orar
(mijloc de transport în comun) Din Agárd, Pákozd
(Insula Ţânţarilor), Gárdony pornesc şi curse speciale
pentru turişti, pentru plimbări cu vaporul în jurul lacului.
Există şi posibilitatea de a închiria vapoare pentru plimbări (în acest caz cu ghid gratuit) precum şi pentru diferite evenimente organizate. Totodată există şi posibilitatea
de a participa la tură de canoe.
• ȘCOALA DE SPORT PE LACUL VELENCEI
	
Tabere de vară( canotor, caiac-canoe, iahting), cursuri
de iahting, împrumutări de vapoare, ofertă de locuri de
cazare, precum şi port de iahturi. şi copii sunt aşteptaţi
pentru practicarea diferitelor sporturi nautice: canotor,
caiac-canoe, iahting, pe tot parcursul anului se poate închiria săli de sport de o suprafaţă de 700 m2, precum şi o
pistă de canotor de 2250 m cu geamandură potrivită pentru desfăşurarea unor concursuri şi evenimente.
• WAKEBOARD VELENCE
	
Pistă pentagonală, de o lungime de 800 m, conform
normelor internaţionale, pe care se află un fun-box,
un slider, un piknik-table şi două kickere. Viteza de funcţionare este de 30 km/h, care este potrivită pentru începători şi pentru avansaţi. Cablul de înălţime de 10 m, este
acţionat de motor, şi nu dăunează mediul înconjurător.
• CENTRUL DE TESTARE BIC SURF
	Oricine poate să încerce caiacurile stabile şi sigure de
„ Mister”. Poate practica surfing, sau poate învăţa
acest sport. În caz că doriţi să staţi sau să „umblaţi” pe
apă, vă stă la dispoziţie: „Oh sole mijo” şi noul SUP.
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OFERTE DE VARĂ
• ACȚIUNI DE CURĂȚARE A LACULUI
	De două ori pe an - primăvara şi toamna - voluntarii curăţă
lacul în cadrul unei ture de canoe. o astfel de tură durează
2,5 ore. Participarea este gratuită. O astfel de tură plăcută te
poate călăuzi şi la cele mai ascunse părţi ale lacului.
• TURĂ PE POTECA CSILLÁRKA
	Poteca tematică Csillárka are o lungime de 4 kilometri şi
duce între insule de nămol şi trestii, şi printre ramuri
strâmte şi sălbatice de apă. Pe acest traseu vizitatorul
atent poate întâlni o sumedenie de animale. La această excursie sunt aşteptaţi mai ales elevii claselor a VI-a şi profesorii
lor. Traseul nu cuprinde rezervaţii naturale, ocoleşte şi Rezervaţia de păsări.
• EXPEDIȚIE NOCTURNĂ DE CANOE
	Celor care le place să hoinărească, cei care suferă de insomnie, cei care iubesc aventura! Noi avem soluţie pentru toate.
Organizăm expediţii de canoe nocturne între trestiile lacului Velencei. Veţi fi îndrumaţi de lună... dar şi de conducătorul expediţiei.
• Ș
 TRANDUL PENTRU PUȘTI KESZEG KARCSI/
KESZEG KARCSI KÖLYÖKSTRANDJA
	Oaspeţii Ștrandului Termal din Agárd sunt aşteptaţi de
KESZEG KARCSI în fiecare vară cu diferite jocuri de logică,
cu bowling pentru copii, trambuline. Până copiii se joacă, părinţii se pot relaxa în piscină.
• PARC DE AVENTURĂ NAUTICĂ
	În incinta ştrandului Napsugár pe pista de obstacole veţi
găsi două trambuline, perete pentru căţărat, catapulte şi
tobogan. Pista pluteşte pe apă şi oferă celor mici, dar şi celor
mari o distracţie fără pereche.
• PLIMBARE CU BARCA
	Nimic nu se compară cu experienţa de a sta în barcă, ascultând cântecul păsărelelor şi aşteptând să prinzi un peşte.
MOHOSZ Agárdi Horgásztanya/Lăcaşul Pescarilor MOHOSZ din Agárd/ ne oferă această posibilitate. Putem să închiriem barcă, iar dacă lăsăm pescuitul pentru profesionişti,
putem face o plimbare frumoasă cu barca în jurul lacului. E
un antrenament foarte bun.
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...DOUĂ ROȚI
MAI MULT CA
SUFICIENȚI
•	
Fiecare mic colţişor al lacului
Velencei oferă experienţa descoperirii. Bucuria mişcării se
adaptează bătăilor inimii. Putem
să pornim cu iahtul, putem practica surfingul pe valurile lacului,
putem să înotăm pe ştrandurile cu apă lină, putem traversa
trestiile lacului cu canoe, putem
înconjura lacul cu bicicleta, împreună cu familia, putem concura pe terenuri de downhill,
putem călări sau putem admira
peisajul din montgolfier. Aici petrecem timpul în ritm propriu.
• Lacul Velencei, locul unde
inimile noastre bat în acelaşi
ritm
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RELAXARE DE MAI MULTE ZILE
Lacul Velencei este unul dintre destinaţiile favorite în dezvoltare din Ungaria a bicicliştilor. Nu-i
de mirare, pentru că zona se poate străbate cu bicicleta
şi datorită dezvoltărilor din ultima perioadă, până azi
s-au construit cca. 100 km drumuri pentru biciclişti. Proiectul de dezvoltare va continua şi în perioada
2014-20, peste câţiva ani se va putea ajunge la lac de la
Budapesta cu bicicleta prin valea Váli, dinspre Vértes, şi
dinspre Balaton se va putea parcurge tot traseul până la
Budapesta pe două roţi.
Lacul Velencei găzduieşte diferite concursuri şi evenimente organizate de ciclism, cum ar fi Tour de Velencei-tó, K&H Mozdulj!( K&H Intră în mişcare!),
Kerékpáros Nap (Ziua Bicicliştilor) sau FMH
Családi Kör Bringatúra(FMH Tură de Ciclism Familial), evenimente care adună mii de turişti în jurul
lacului an de an. Pista de 28 de km care înconjoară lacul
oferă o tură bogată în experienţe pentru toată familia. În
satele din zona lacului, pe potecile tematice, sau pe potecile marcate pentru turişti, în munţii Velencei, precum
şi pe Mlaştinile Dinnyési oricine poate pleca la o tură pe
două roţi, în condiţie fizică obişnuită, fără un antrenament special, pentru că pe acest traseu nu va întâlni pante dificile. Aceste excursii pot fi întrerupte cu un scăldat,
cu plimbare cu vaporul, studierea păsărilor, degustare de
produse locale, tradiţionale, vizitarea unui muzeu sau
orice alt program vesel şi distractiv.
La punctele de informare şi la locuri de cazare bicicliştilor sunt oferite hărţi, pliante şi idei, informaţii privind
petrecerea timpului.
Planificaţi excursia cu ajutorul hărţii interactive de pe
pagina velencei-to.hu sau a aplicaţiei de mobil Velencei-tó
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OFERTĂ PENTRU
• OFERTĂ PENTRU PETRECERA TIMPULI LIBER
TURUL CLASSIC AL LACULUI VELENCEI PE DOUĂ ROŢI
GÁRDONY – AGÁRD – DINNYÉS – PÁKOZD – SUKORÓ –
VELENCE – GÁRDONY
În această excursie putem pedala în jurul lacului pe piste
noi construite şi pe drumuri bune pentru biciclişti. La gara
din Gárdony putem intra pe pista de biciclişti, care porneşte din partea de sud al lacului, şi pornim spre Agárd, pe
aleea Holdfény (Clar de lună). Aici mergem chiar pe malul
lacului. În zona localităţii Dinnyés pista ajunge lângă DN7.
Din latura de sud-vest a lacului până la Pákozd străbatem
un drum cu trafic foarte mic, după care străbatem două canale ale lacului:canalul Kajtori şi canalul Császár. După
ce trecem pe cel din urmă, la dreapta vom găsi Rezervaţia
de păsări a lacului Velencei. Aici ajungem străbătând
un scurt drumuleţ cu pietriş. Până la Pákozd vom traversa
pasarela care trece peste autostrada M7, iar după o scurtă
pantă, ajungem în sat. După ce am urcat panta, o luăm spre
dreapta şi ne putem continua drumul pe o pistă de biciclişti. În acest sat trecem pe lângă două popasuri pentru
biciclişti. La cel de al doilea popas bicicliştii mai activi au
posibilitatea de a-şi continua drumul la pietrele Mişcătoare din Pákozd (Pákozdi Ingókövek). Drumul este marcat
cu indicator de bicicletă albastră pe câmp alb.
La ieşirea din sat coborâm panta şi ne continuăm drumul
pe pista marcată spre Sukoró. După câţiva kilometri trebuie să o luăm spre dreapta, pe un drum neaglomerat, până la
Insula Ţânţarilor (Szúnyog-sziget). Dacă ne luăm după
marcaje, după o pantă ajungem prima dată la Parcul Dendrologic Pákozd-Sukoró, după care putem vizita Parcul
Militar Memorial din Pákozd. Aceste obiective se află
aproximativ la jumătatea traseului, deci putem petrece aici
mai mult timp. Dacă de aici dorim să continuăm drumul cu
vaporul, atunci coborâm panta până la Insula Ţânţarilor
(Szúnyog-sziget), de unde pornesc vapoare după orar stabilit spre sudul lacului şi retur. Din Parcul Militar putem
coborî o pantă lungă spre Velence şi drumul trece paralel cu
pista de canotaj şi caiac. În localitatea Velence parcurgem o etapă de drum pe marginea lacului sau în apropierea
ei, după care ajungem pe pista care străbate sudul lacului şi
ne duce până la Gárdony.
Pe hartă găsim acest traseu marcat cu semnul:
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UN LOC UNDE...
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...TE SCALZI ÎN FERICIRE
•	Lacul Velencei şi apa termală aduce o relaxare atât trupului, cât şi sufletului.
Apa blândă a lacului, izvoarele termale şi apa care vindecă ne curăţă de stresul
cotidian. Centrele wellness şi hotelurile de pe malul lacului în fiecare anotimp
pot restabili armonia în viaţa noastră. Aici putem răsufla uşurat.
• Lacul Velencei, locul care ne alintă.
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UN ADEVĂRAT ȘTRAND FAMILIAL

• VĂ PREZENTĂM ȘTRANDUL TERMAL ŞI
BALNEAR DIN AGÁRD
Ștrandul Termal şi Balnear din Agárd este o oază a sănătăţii, care se află
într-un mediu natural fără pereche. Apa provine din aproximativ 1000
metri adâncime, are 58 grade, şi conţinut de alcaline, hidro-carbonaţi,
cloride, sulfate, calciu, şi fluor şi este recomandat în primul rând problemelor reumatice, boli ale articulaţiilor, afecţiuni ale aparatului locomotor,
unele boli ginecologice, ca şi recuperare după operaţii. Serviciile permanente a ştrandului: piscină cu apă termală interioară şi exterioară
cu o suprafaţă totală de apă de 600 de m2, piscină familial în interior şi în
exterior de o suprafaţă de 650 m2, spaţiu de joacă interior, şi teren de joacă
pe 500 m2, cameră de relaxare tip mama şi copilul, spaţiu wellness reînnoit cu saună şi cabină de aburi, tratamente medicale de nivel înalt, servicii
beauty şi sport, pentru toate cerinţele. La spaţiul de saună găsim cabine
de temperatură diferită, saună infra, saună finlandeză, cabină de lavandă,
cameră cu aburi, piscină cu apă rece, jacuzzi, şi un spaţiu de relaxare de stil
şi atmosferă mediteraneană. Pentru cei doritori avem diferite oferte speciale de saună. Cei care doresc tratamente medicale, la secţia balneară
pot beneficia de tratamente de balneoterapie şi fizioterapie de la personalul medical amabil al complexului. Pacienţii pot beneficia şi de tratament
compensat pe baza asigurării de sănătate.
Pe lângă tratamente, complexul oferă o gamă largă de distracţii pentru
toţi membrii familiei. Vara puteţi beneficia de o serie de oferte, fără a mai
plăti taxă specială, cum ar fi: terasa mama şi copilul, X-box, trambulină,
cu tobogan, bowling de apă, jocuri distractive de logică, competiţii interesante cu premii valoroase. Keszeg Karcsi este preocupat în permanenţă de
distracţia copiilor. Dacă timpul e mai răcoros puteţi să vă distraţi în piscina interioară, precum şi de spaţiul de joacă pentru copii, din incintă, fără
cost suplimentar.
Campingul ştrandului oferă 62 de locuri de 80-100 de m2. Oaspeţii se vor
bucura de confortul oferit de grupurile sociale înnoite, loc pentru grătare şi pavilioane pentru relaxare în comun. Pe promenada cu salcâm şi în
acest mediu liniştit, cu caracter de dumbravă, garantat veţi avea parte de
aer curat şi cântec de păsări.
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TRATAMENT CU NĂMOL ȘI MARATON DE MASAJ
E fapt cunoscut că pescarii, care trăiesc lângă lacul
Velencei sunt oameni sănătoşi şi rezistenţi. Nu au
fost afectaţi niciodată de dureri reumatice, deşi au
lucrat dintotdeauna pe apă şi în apă, iarna şi vara.
Secretul sănătăţii lor l-au dezvăluit doar când cineva din comunitatea lor avea probleme de sănătate.
Nămolul din fundul lacului Velencei cu efect benefic
asupra sănătăţii a fost transportat cu căruţe la Székesfehérvár, unde a fost folosit în tratamentul de
vindecare în bolile reumatice şi a articulaţiilor. A fost
folosit pentru împachetări cu nămol rece, sau încălzit. Pescarii bătrâni cunoşteau locurile unde se găsea
nămolul alb-cenuşiu, şi îl aplicau pe părţile sensibile/
dureroase ale corpului, au lăsat să se usuce la soare,
şi acesta era tratamentul lor. Sursa a fost ţinută în
secret, pentru că le era frică să nu se epuizeze stratul
de nămol. Secretul a fost dezvăluit generaţiei tinere,
numai când tatăl era deja bătrân.
În prezent în Ştrandul Termal şi Balnear din Agárd
se păstrează tradiţia veche de vindecare cu nămol.
Oaspeţii cu probleme de articulaţii sunt trataţi prin
împachetări cu nămol şi masaj cu nămol. Balogh
Gábor masorul complexului în toamna anului 2012
a oferit servicii de masaj pacienţilor (106 pacienţi)
timp de 53 de ore, ţinând câte o pauză de un 15 minute la opt ore. Astfel a doborât recordul masajului
individual de până atunci - după cum putem citi şi în
certificat.

SAUNA CARE NE
AJUTĂ SĂ RETRĂIM
Sauna cu arome de rom şi
portocală, este un ritual special,
când pietrele sunt udate cu uleiuri
aromate şi angajatul saunei îi
răcoreşte pe cei din saună cu
tehnici speciale. Astfel chiar şi
iarna putem retrăi momentele de
neuitat ale verii.
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Cazare

EXISTĂ UN LOC UNDE...

velencei-to.hu

...NE SIMȚIM
CA ACASĂ
• Celor care lucrează în domeniul turismului
pe malul lacului Velencei, cea mai mare preocupare este să ofere oaspeţilor a gamă variată de
servicii, astfel încât fiecare să găsească ceva de
gustul lui. Datorită acestui fapt serviciile oferite sunt îmbunătăţite în permanenţă, existând
chiar o concurenţă sănătoasă între ofertele de
camping, pensiuni, cabane, hoteluri, din care
bineînţeles că are de câştigat oaspetele. Suntem
convinşi că în următoarele pagini fiecare îşi
va găsi oferta potrivită de cazare, indiferent că
soseşte singur, cu prietenii, cu familia, cu colegii de muncă, indiferent de vârstă.

	
Dacă faceţi o rezervare cu cardul de reduceri, atunci puteţi să vă trimiteţi şi portmoneul în concediu.
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Cazare

ACCOMMODATION NEAR LAKE VELENCE
Denumire
Apartamente Agárd

Tipul Adresă

cazării

Nr. de telefon

Agárd, str. Szövetkezetek
31.
Agárd, str. Chernel I. 53.

+36 70 334 6248

E10

+36 70 930 7865

D10

Casa de oaspeţi
Kis Szárcsa
Casa de oaspeţi
Meseházikó
Tabăra de pescari Mohosz

Agárd, str. Kazinczy 19.

+36 20 945 1797

E10

Agárd, str. Lehel 36/a.

+36 70 293 6270

E10

Agárd, str. Tópart

+36 22 700 018

C10

Camping Ștrand Parc

Agárd, str. Chernel I. 56.

+36 22 370 308

D10

Casele de oaspeţi Romantika /Romantic/
Apartamente Schmidt

Agárd,str. Árpád fejedelem +36 30 323 5035
79/a.
Agárd, str. József 33.
+36 20 984 1022

E10

Pensiunea şi Pivniţa
Simon
Camping Termal

Agárd, calea Bikavölgyi 2.

+36 22 570 085

F10

Agárd, piaţa Fürdő 1.

+36 22 579 230

F10

Casa de oaspeţi TI-MÁR

Agárd, str. Gárdonyi Géza.
92.
Agárd, str. Tópart 1.

+36 20 562 5502

E10

+36 30 993 2444

E9

Școala de sport nautic de
la Lacul Velencei
Centrul Turistic
Tradiţional Dinnyési
Templomkert
Apartamente AA-Ady

Agárd, str. Tópart 17.

+36 22 370 052

D9

Dinnyés,str. Gárdonyi
Géza 25.

+36 30 905 4880

C11

Gárdony, str.Ady E. 17.

+36 30 686 9343

F9

Casa de oaspeţi Ági

Gárdony, str. Posta 86/A.

+36 20 532 7505

F9

Vila Johanna

Gárdony, XIII. str. 65.

+36 30 452 7829

G9

Casa Judit

Gárdony,str. Szemere B. 9. +36 20 498 0221

F9

Kényelmes Johanna/
Ioana cea Comodă/

Gárdony, str. XIII. 63.

+36 30 452 7829

G9

Olcsó Johanna/Ioana cea
ieftină/

Gárdony, str.Berzsenyi 53.

+36 30 452 7829

G9

Casa de oaspeţi Pihenő

Gárdony, str. Vízárok 15.

+36 20 981 8169

F9

Camping Atrium Agárd

Hotel Touring

velencei-to.hu

E9

Denumire

Adresă

Nr. de telefon

Sport Beach & Camping

Gárdony, str. Harcsa 2.

+36 22 355 044

F9

Apartamente Tóparti

Gárdony,str. Rezeda 23.

+36 30 607 1312

F8

Hotel Vital Nautis**** superior
Rétimajor - Halország

Gárdony, Aleea Holdfény +36 22 570 115
9.
Sáregres, Rétimajor
+36 30 289 0214

E9

Casa Pelikán Erdei Iskola

Seregélyes, Elzamajor 1.

+36 30 676 9834

C11

Casa de oaspeţi şi Centrul de
echitaţie Nyerítő
Babaház/ Căsuţa de păpuşi/

Sukoró, str. Fő /Str.
Principală/39.
Velence, str. III. 34.

+36 30 904 5881

E6

+36 20 971 7011

G8

Hotel Hélios

+36 22 589 330

Hotel Ifi /Tineret/

Velence, str. Tópart utca
34.
Velence, str. Tópart 51.

+36 22 470 444

H7

Hotel Juventus

Velence, str. Kis köz 6.

+36 22 589 330

G7

Camping Liget

Velence, str. Kis. 1.

+36 70 602 3500

G8

Casa de oaspeţi Major

Velence, calea Tópart 29. +36 20 580 9197

G7

Parc Marien

Velence, str. Vasút 28.

+36 30 406 8594

H7

Apartamente Napfürdő /
Baie de soare/
Cameră Sol

Velence, piaţa Szent
+36 20 457 3630
Erzsébet 3.
Velence, str. Ország 25/A +36 22 570 158

G8

Motel Tekergő /Vagabondul/

Velence,str. Sukorói 1.

+36 22 472 979

F6

Apartamente Termál

Velence, piaţa Szent
Erzsébet 3.
Velence,str. Béke

+36 70 702 3322

G8

+36 22 589 900

G7

Velence, str. Tó 8-10.

+36 22 355 099

G7

Resort&Spa**** superior
Velence
Han şi Camping Vitorlás

Tipul

cazării

hotel

accomodation

camping

C11

G6
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EXISTĂ UN LOC UNDE...

...ARMONIA ARE
NUME PROPRIU
velencei-to.hu

•	Natură neatinsă la doar 50 km de capitală? Lacul Velencei este paradisul iubitorilor naturii. Muntele Velencei se află în reţeaua energetică şi păstrează amintirea erelor geologice.Turistul întâlneşte în drum pietre mobile mitice, roci de
quarzitice, valuri de pietre şi conuri de granit. Viaţa, natura mereu în mişcare,
insulele plutitoare pe apă, fauna unică a trestiilor, apa răcoritoare a izvoarelor,
care au denumiri proprii, frumuseţea rară a rezervaţiilor naturale răpesc inimile turiştilor. Dorim întotdeauna să ne întoarcem.
• Lacul Velencei este un loc unde şi gâsca sălbatică se întoarce.

21

Natura

IDEE: PUNCT DE
BELVEDERE LÂNGĂ
CENTRUL DE
CERCETARE

FAUNA LACULUI
VELENCEI

• PREZINTĂ KISS PÉTER, CONDUCĂTORUL REZERVAŢIEI DE PĂSĂRI
Merită să sacrificaţi câteva ore din concediul dumneavoastră să cunoaşteţi fauna lacului cu ajutorul unui ghid specializat. L-am rugat pe domnul Kiss Péter, directorul Parcului Naţional Duna-Ipoly să ne ofere câteva detalii.
- Ce animale trăiesc în Rezervaţia de păsări?
- Reptile: ţestoasa de apă europeană, şarpe de apă, şarpe de baltă, animale amfibii: triton, diverse
specii de broaşte (verde, de iarbă, de baltă, broască râioasă, broască buboasă), păsări:aproximativ
300 de specii răspândite în această zonă, din care aproximativ 32 îşi fac cuib, mamifere: vidra,
care este a specie deosebit de ocrotită, şi trăieşte pe partea de vest a lacului, iar dintre speciile
care nu sunt ocrotite: porc mistreţ, cerbul, şi nu de mult a apărut şi şacalul de aur. O parte din
speciile care fac cuib sunt păsări călătoare, dar sunt care rămân şi peste iarnă, cum ar fi piţigoiul
spre exemplu.
- Ce pot face angajaţii parcului natural ca rezervaţia să fie cât mai „confortabilă”?
-Colegii mei sunt preocupaţi în permanenţă de realizarea şi dezvoltarea de habitate pentru vieţuitoare. Avem grijă, ca recoltarea trestiilor să se întâmple în mod favorabil faunei. Pentru că trestia
tăiată constituie habitat pentru pescăruşul răzător, iar cea netăiată pentru stârc.
- Trăiesc aici şi animale pe cale de dispariţie?
- Animale pe cale de dispariţie sunt considerate cele care trăiesc în număr foarte redus, sau au habitatul vulnerabil. Aşa este prigoria, pasărea anului, datorită faptului că prin destrămarea falezei
de nisip, poate să dispară habitatul lor.
- Care sunt semnele din care putem deduce confortul unei specii?
-D
 in numărul de indivizi ai unei specii, şi dacă se constată o creştere anuală a populaţiei. Astfel de
specii sunt în această zonă:stârcul şi raţa cu ciuf.
- În ce măsură fauna este deranjată de activitatea turiştilor?
- Pescăruşul răzător este deranjat de ambarcaţiunile care navighează în jurul zonei de cuibărit, în
schimb raţa mare acceptă să fie hrănită din palma turiştilor.
- Ce comportament să adopte turiştii?
- Să evite zonele cu trestie compactă, pentru a nu călca vegetaţi spontană şi a nu deranja speciile
care au habitatul în acele locuri. Să nu polueze cu resturi menajere şi în perioada de ecloziune să
nu se abată de la traseele prestabilite.
Vizitarea rezervaţiei se poate realiza numai cu ghid specializat.
velencei-to.hu
Programarea se face prin telefon: Kiss Péter: tel.+36 30 663 464

INELAREA PĂSĂRILOR,
OBSERVAREA PĂSĂRILOR ÎN MLAȘTINILE
DIN DINNYÉS

• INTERVIU CU FENYVESI LÁSZLÓ
Fenyvesi László, angajatul diercţiunii Parcului Natural
Duna-Ipoly munkatársát a oferit relaţii despre inelarea
păsărilor, observarea păsărilor în mlaştinile din Dinnyés.
- C
 e informaţii se pot obţine în urma inelării păsărilor şi cum
valorificaţi aceste informaţii?
- 	Studierea diferitelor specii relevă în mod diferenţiat anumite aspect. În cazul speciilor migratoare, accentual se pune pe traseul
de migrare, zona de cuibărit şi zona de iernare.
	În cazul speciilor care nu migrează este interesant de observat
cauzele care determină dinamica spaţială a acestora.
	Poteca tematică „Cântecul păsărelelor” are ca simbol piţigoiul
de stuf şi datorită acestui fapt a devenit un obiectiv important cunoaşterea modului de viaţă al acestuia, şi studierea
amănunţite a dinamicii individuale şi de grup. Inelarea păsărilor
oferă numeroase informaţii ştiinţifice, dar obiectivul principal
al potecii tematice „Cântecul păsărelelor” este o familiarizare
a vizitatorilor cu avifauna. Pentru cei mai mici vizitatori poate
constitui experienţă de neuitat mângâierea unei păsări, sau eliberarea ei, mai ales a păsărilor care sunt foarte greu de observat în
mediul lor natural.
- Care este cea mai veche pasăre inelată în rezervaţie?
- 	Din specia de presură de stuf am avut exemplar inelat şi recapturat de 8 ani, iar din lăcarul mare de 9 ani.
- Ce fel de inele folosiţi pentru marcarea păsărilor?
- 	Picioarele păsărilor trebuie marcate întotdeauna cu cel mai comod inel posibil. În acest scop Asociaţia Ornitologică Maghiară
utilizează 17 tipuri de inele ornitologice. Pe inel este marcat centrul de inelare, în cazul nostru Budapesta, şi un număr de identificare unic. Datele colectate sunt prelucrate în timpul iernii şi
remise către Centrul de Inelare a Păsărilor.
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IZVOARELE MUNTELUI VELENCEI ȘI
COMORILE GEOLOGICE
Muntele Velencei din punct de vedere geologic
constituie unul dintre cele mai vechi formaţiuni,
putem spune că reprezintă un muzeu geologic.
Este o destinaţie favorită pentru iubitorii de natură şi turiştii. Ascunde numeroase izvoare, peşteri
şi lacuri. Pe harta turistică a zonei lacului Velencei
este marcat traseul, care prezintă toate izvoarele
şi obiectivele de interes geologic ale zonei. Traseul atinge Izvorul Anikó şi Izvolrul Angelika
şi între ele faimoasele pietre mişcătoare. Cele din
urmă pot fi vizitate şi în cadrul turei denumit „Pietrele mişcătoare”. Această tură ghidată se organizează în cazul în care există un număr suficient
de mare de doritori. Are ca punct de plecare localitatea Pákozdról. În traseul de aproximativ 3-4
kilometri pot fi vizitate obiectivele de interes geologic: Piatra Pogány, Piatra Kocka şi Piatra
Pandúr. Acest traseu poate fi parcurs în siguranţă
şi fără ghid, dar în acest caz să aveţi hartă, pentru a
descoperi toate minunăţiile din zonă.

COMORILE PARCULUI DENDROLOGIC PÁKOZD-SUKORÓ
Parcul dendrologic Pákozd-Sukoró se
află pe culmea muntelui Mészeg, de înălţimea 160,5 m. Pe o suprafaţă de 960 hectare
trăiesc aproximativ 250 de specii de arbori,
arbuşti şi ierburi. Acum aproape 30 de ani pe
lângă speciile de arbori locali de pe muntele
Velencei, a avut loc o diversificare prin introducere de specii autohtone. Printre plantele
ocrotite, putem întâlni: ruscuta-de-primăvară, variaţiunea mov şi galbenă a stanjenelului
de stepa, sisinel, poroinic, stipa. Alte atracţii
ale parcului sunt: casa muzeală complet renovată în 2013, în incinta căruia funcţionează o
expoziţie de ştiinţe ale naturii, traseul tematic
geologic, expoziţia petrografică, punctul de
belvedere şi lacul interior. În incinta parcului
găsiţi şi un teren de joacă, de aventură pentru
copii mai mici şi mai mari. Parcul este deschis pentru publicul larg între 1 aprilie
şi 30 octombrie, zilnic între ora 9 şi 18.
Angajaţii şi instructorii de la Vadex Zrt., de
Parcul Dendrologic Pákozd-Sukoró şi a
Școlii de vară Erdei Iskola întâmpină oaspeţii cu un program foarte variat.

velencei-to.hu

CE PUTEM CAPTURA?
• INTERVIU CU CSÉCS SÁNDOR DESPRE PESCUITUL PE LACUL
VELENCE
Lacul Velencei este interesant nu numai pentru amatorii de drumeţii sau iubitorii de
scăldat, dar şi pentru cei care vor o relaxare prin pescuit. Despre pescuitul pe lac ne
oferă relaţii Csécs Sándor, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale de Pescuit.
- În ce constă bogăţia faunei piscicole a lacului şi ce specii de peşti exisă?

-	Fauna piscicolă a lacului este foarte variată, se regăsesc aproape toate speciile de apă
stătătoare din Ungaria. Specia dominantă este plătica, dar se găseşte de asemenea
crapul, şalăul, somnul, avatul şi ştiuca. În afară de acestea se pot întâlni: amurul, carasul argintiu, ţiparul, bibanul, linul sângerul şi novacul.
- Lacul este populat sau se pescuieşte doar ceea ce se înmulţeşte în mod natural?

-	Lacul este populat şi există totodată şi înmulţire naturală, dar condiţii optime pentru
depunere a icrelor există doar pentru câteva specii. Din pepiniera Asociaţiei se populează anual cu cca. 3.5 milioane de exemplare de crapi, peste 80 mii de exemplare de
ştiucă, 120 mii exemplare de şalău. Punem accent deosebit pe menţinerea unor specii
autohtone a lacului, cum ar fi:crapul autohton şi linul.
- Există interdicţie pentru anumite specii sau pentru anumite perioade?

-	Fireşte, periodic există interdicţie pentru câteva specii. În perioada de
înmulţire este interzis pescuitul speciilor de: crapi, şalău, ştiucă, avat şi
pescarii cunosc dimensiunile minime pentru reţinerea exemplarelor
capturate.
- Există specii endemice?

- Da, doar aici putem găsi o anumită specie locală de crap.
- În ce perioadă a anului vin cei mai mulţi pescari?

- Vara, în perioada concediilor.

- Exista posibilitatea de închiriere de barcă?

- Există puţine astfel de locuri, una dintre ele
este sediul filialei MOHOSZ.

IDEE: ÎNCHIRIERE DE BARCĂ
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• POTECA ESTE DE O LUNGIME DE 16 KM ŞI ARE TREI ETAPE:
1. 	Tura de pe malul lacului( 16-22.opriri, 8km) Punctul de plecare: Centrul Turistic de Păstrasrea Tradiţiilor „Dinnyési Templomkert” până la
Casa memorial Gárdonyi din Agárdpuszta şi Galeria şi Castelul din Lemn
din Velence. Pe traseul marcat întâlnim şi obiectivele turistice: „Sarvajc-körösztje”, Chernel István Madárvárta, Agárdi Parkerdő/ Dumbrava
de la Agárd/ şi Aleea Gárdonyi Géza
2.	Tura Stâncoasă /Szikes túra/ (10-15. opriri, 4 km). Punct de pornire
Mlaştinile de la Dinnyés. Pe traseul care are ca destinaţie Școala de vară
Casa Pelican/ Elza-majori Pelikán-ház/ parcurgem şi un teritoriu ocrotit
şi de la punctul de belvedere putem observa fauna avicolă.
3.	Tura Müller István (1-9. opriri, 3 km), în zona mlaştinilor din Dinnyés
pot face o excursie interesantă şi familiile cu copii mici. Putem străbate
zonele stufoase sau trestiile, iar pe malul lacului putem să facem o oprire
şi să urcăm în turnul de observare a păsărilor.
You can comfortably walk, bike or ride a horse along the Bird song
nature trail all year round. You will need permission for a small part
of this nature trail which you can obtain, along with an expert guide
by calling on the following telephone number +36 30 663 46 30 .
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EXCURSIE DE CUNOAŞTERE A NATURII.

OFERTĂ DE PROGRAME

• PIETRE MIȘCĂTOARE, PĂSĂRI MIGRATOARE ȘI AMINTIRI DESPRE
SCRIITORUL GÁRDONYI GÉZA
Dis de dimineaţă să pornim să vizităm Pietrele mişcătoare din
Pákozd (tura durează aproximativ 3 ore). Putem închiria bicicletă
la Agárd, Gárdony sau Velence. Merită să descărcăm aplicaţia
„Velencei-tó” pe telefonul nostru mobil, cu ajutorul căreia
putem afla multe despre atracţiile naturale ale zonei şi putem să
găsim cu uşurinţă Pietrele mişcătoare.
Această excursie are ca punct de pornire localitatea Pákozd, str. Arany János /Ingókő/, bifurcaţie de pe drumul
principal. Dacă am fost cazaţi la Agárd, Gárdony sau Velence,
putem pleca cu bicicleta sau cu vaporul, bicicleta poate fi transportat pe vapor contracost. Excursia durează aproximativ 3-4 ore,
după care putem să luăm masa de prânz într-una din restaurantele
excepţionale din zonă. După masă ne continuăm drumul cu bicicleta, şi vizităm Rezervaţia de păsări al lacului Velencei, ajungem
la Dinnyés, unde vizităm Centrul Turistic de Păstrarea Tradiţiilor „Dinnyési Templomkert”. Aici putem admira obiectivele
construite în 2010, ca de ex. bisericuţa romano-catolică de pe deal,
şi poarta „Aripa de şoim”. În timpul unei pauze, la marcajul nr. 9.
de pe poteca tematică „Cântecul păsărelelor”, putem asculta
prezentarea acestuia, ce dezvăluie tainele mlaştinilor din Dinnyés.
Pornind din centrul turistic, ne putem continuă drumul pe traseul Müller István, îndreptându-ne spre marcajul cu nr.8. Se merge paralel cu calea ferată. Marcajul nr. 8. se află în partea stână a
drumului. După care continuăm drumul spre marcajele cu nr. 7. şi
6. (drum de exploatare). Marcajul cu nr. 5. este punctul de belvedere a mlaştinilor, turnul de observare a păsărilor. De aici vă propunem să vă întoarceţi, pentru că, de aici începe zona ocrotită ce
poate fi vizitată doar cu ghid specializat. Pe traseul de pe malul
lacului să ne întoarcem la Agárd. Merită să mai facem o orprire
la „ Chernel István Madárvárta”, unde din turnul de observare
putem admira panorama de neuitat a lacului şi a muntelui în fundal. În Agárd să ne plimbăm pe traseul tematic Gárdonyi Géza,
şi putem ajunge la casa memorială a scriitorului. În vecinătatea
casei se află galeria de artă „Velencei-tavi Galéria” şi macheta
cetăţii din Eger, denumit Rönkvár, care este locul favorit al copiilor, fiind spaţiu de joacă pentru ei. După ce vizităm expoziţiile, putem să alegem din mai multe variante pentru a încheia această zi
minunată: putem să ne relaxăm în Ștrandul Termal şi Balnear
din Agárd sau putem încheia ziua în Disitileria tradiţională, sau
eventual putem servi o cină cu degustare de vinuri la Pensiunea
şi Pivniţele Simon, dar putem să ne întoarcem în centru , unde
putem savura o cină apetisantă, bine meritată la Restaurantul
Nádas. La locul de cazare ne odihnim, ca a doua zi să ne putem
continua drumul spre noi destinaţii interesante pe marginea lacului.
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EXISTĂ UN LOC UNDE....
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...SOSIM, CA LA
MAMA ACASĂ
•	Există locuri unde ne simţim ca acasă. Se opreşte motorul maşinii , se închide în spatele nostru uşa de tren,
noi inhalăm mirosul odorizant al lacului, şi simţim că
am ajuns. Acesta este locul...
•	În jurul lacului Velencei istoria revine la viaţă. În
această zonă găsim foarte multe obiective turistice
construite: casteluri, şi case muzeale, pline de secrete
şi amintiri. Parcul Militar memorial din Pákozd prezintă istoria militară maghiară din anul 1848 şi până în
zilele noastre. putem organiza în această zonă excursie literară, în căutarea amintirilor legate de scriitorul
Gárdonyi Géza, putem vizita casa memorială a lui şi
macheta cetăţii din Eger, Rönkvár unde putem retrăi
lupta pentru apărarea cetăţii. Omul iubitor de literatură va căuta cu siguranţă şi urmele poetului Vörösmarty
Mihály.
• Lacul Velencei, locul unde suntem acasă.
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LITERATURA, COMORI ISTORICE
• ALEEA GÁRDONYI GÉZA
Oaspeţii care îşi petrec concediul la Agárd, după scăldat sau în drum spre lac, se
plimbă cu plăcere, pe aleea umbrită, care porneşte din centrul localităţii. Poteca tematică în memoria scriitorului, a fost amenajată în primăvara anului 2012.
Pornind din bifurcaţia străzii Gárdonyi Géza şi a DN 7, prima oprire este
obeliscul Nádasdy, după care urmează parcul şi restaurantul Distilatorului Tradiţional deŢuică din Agárd, în imediata apropiere a Academiei de
Fotbal „Sándor Károly” şi lângă parcul castelului Nádasdy. O parte mică a grădini de odinioară se întinde în jurul parcului cu arbori seculari şi a castelului, iar
pe restul teritoriului se află în prezent Ștrandul Termal şi Balnear. De aici putem
să ne continuăm drumul pe o potecă, care este ideală şi pentru biciclişti, până la
ultima staţie de pe acest traseu, casa memorială a scriitorului Gárdonyi Géza,
Galeria de artă/ Velencei-tavi Galéria/, şi macheta Gárdonyi Rönkvár
• CASA MEMORIALĂ A SCRIITORULUI GÁRDONYI GÉZA ŞI MACHETA
GÁRDONYI RÖNKVÁR
În casa marelui scriitor, care a fost reînnoită în anul 2007, din anul 2009 se
găseşte şi o expoziţie memorială. Pe lângă jurnalul scriitorului, şi cele
frumoase exemplare ale operelor lui Gárdonyi Géza, putem vedea şi câteva
obiecte personale şi originale ale lui. Vizitatorii pot cunoaşte viaţa şi opera
scriitorului, modul în care a creat, pot afla amânunte despre scrierea cifrată
deosebită, şi pot afla modul de descifrare a acestuia. Lângă casa memorială în anul 2011 s-a construit macheta cetăţii din Eger, aşa numitul
„Rönkvár”, datorită căreia, în cadrul unui joc istoric, vizitatorii pot evoca
un capitol foarte glorios a istoriei maghiare:apărarea cetăţii din Eger.
• GALERIA DE ARTĂ/VELENCEI-TAVI GALÉRIA/
În imediata apropiere a casei memoriale Gárdonyi Géza se află clădirea
galeriei, care a fost transformată dintr-un vechi hambar, şi este un obiectiv de interes local. Găzduieşte expoziţii şi concerte. în timp de vară iubitorii muzicii se
pot bucura în fiecare vineri seara de o serie de concerte în cadrul evenimentului
intitulat: „Péntek Esti Hangtárlat”
• CASA MEMORIALĂ VÖRÖSMARTY MIHÁLY
Pe drumul DN7, în localitate Kápolnásnyék, găsim indicatoare către Muzeul memorială Vörösmarty Mihály. În această casă de intendenţă , construită în
anul 1801/1802 şi-a petrecut copilăria renumitul poet romantic, creatorul operei Szózat. Casa sin anul 1952 funcţionează ca muzeu literar. În anul 2000, cu
ocazia bicentenarului naşterii poetului, expoziţia memorială a fost reamenajată
şi evocă atmosfera secolului XIX. prin stilul biedermeier. Muzeul a fost
reînnoit total în anul 2013, de atunci mobilierul camerelor, obiectele de decoraţiune şi amenajarea interioară evocă cotidianul marelui poet.
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• BISERICA ROMANO-CATOLICĂ DIN NADAP
Satul Nadap în 1731 se afla deja în proprietatea familiei contelui
Ziráky. Biserica veche, construită de această familie în prezent
se regăseşte sub forma unui zid conservat în spatele bisericii
neogotice folosită în prezent. în biserica veche a fost botezat
poetul renumit Vörösmarty Mihály, şi în biserica cea nouă
se regăseşte cristelniţa. Din motive de siguranţă biserica este
deschisă doar duminică şi în zile de sărbătoare , în timpul sfintei
liturghii sau se poate vizita prin programare prealabilă.
• 	CENTRUL TURISTIC DE PĂSTRAREA TRADIŢIILOR
„DINNYÉSI TEMPLOMKERT”
În oraşul Gárdony în centrul cartierul Dinnyés, se află Centrul Turistic de Păstrarea tradiţiilor „Dinnyési Templomkert” . Acest centru se află într-un peisaj pitoresc şi înconjoară
biserica romano catolica Sfântu Gheorghe/ Szent György/, care se
află pe un mic deal. Tot aici se află şi cea mai mare scenă în aer liber
din judeţul Fejér. Obiectivul este remarcabil prin caracteristicile
arhitecturale, prin dotarea tehnică de nivel înalt, dar şi prin cadrul
natural înconjurător. În partea de vest a localităţii se află Rezervaţia Naturală Mlaştinile Dinnyés, iar în golful de vest a lacului
Velencei se află Rezervaţia de păsări. De aici porneşte poteca tematică „Cântecul păsărelelor”, care trece prin localitatea Gárdony
şi prin Mlaştinile Dinnyés. Lungimea totală a potecii tematice
este de 16 km, şi constă dintr-un cerc interior de 2,6 km şi din trei
etape care pornesc din acest cerc şi leagă poteca cu alte obiective
turistice. traseul atinge cele mai importante obiective turistice din
zonă, cum ar fi observatorul de păsări Chernel István Madárvárta
şi Casa memorială Gárdonyi Géza.
• MUZEUL SATULUI DIN SUKORÓ
În localitatea Sukoró, cu doar două decenii în urmă erau şiruri
de case albe tradiţionale, construite din chirpici cu acoperiş de
trestie. Strada Szilvás-sor şi în prezent păstrează această imagine. Această stradă porneşte de la biserica reformată, un obiectiv
turistic de interes istoric, datorită faptului că în anul 1848 a găzduit consiliul militar suprem care a pregătit bătălia de la Pákozd.
Drumul trece pe lângă şirul de pivniţe din Valea Mânzului /Borjúvölgy/, spre Muntele Cald/ Meleg-hegy/. Muzeul István Király
din Székesfehérvár aici a amenajat primul muzeu folcloric în
aer liber din judeţul Fejér, casa muzeală, ce a fost inaugurată în
anul 1967. În odinioară pe această stradă locuiau jeleri, şi casa
muzeală este casă de jeleri. Este construită din chirpici, cu
acoperiş de trestie, iar anul în care s-a construit este gravat în
grindă:1863. Din curte putem ajunge în bucătăria cu horn deschis printr-un antreu strâmt, iar de aici intrăm în camera de faţă
şi din spate. În aceste odăi găsim mobilierul vechi, autentic rămas de la ultimul proprietar al casei şi soba tradiţională. Aceste
obiecte au fost completate în urma colecţionării organizate în
sat de către folcloristul Pesovár Ferenc, cel care a înfiinţat şi a
amenajat muzeul.
• CUPTORUL CU TREI GURI DIN VEREB
Acest cuptor a fost construit în anul 2009 cu sprijinul locuitorilor din sat. În acest cuptor se coace în zile mari de sărbătoare
pentru locatari şi pentru oaspeţi tradiţionalul „pompos”. Cuptorul poate fi folosit de către familii şi grupuri de prieteni cu ocazia
unor evenimente.
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PREZENTARE ISTORICĂ LA
LOCUL BĂTĂLIEI DE ODINIOARĂ
Istoria militară a Ungariei începând cu anul 1848 şi până în prezent se poate cunoaşte în
Parcul Militar Memorial din Pákozd, pe muntele Mészeg, proiect finanţat de UE. Acest parc
se află la locul bătăliei de la Pákozd-Sukoró din 29. septembrie 1848. Expoziţiile permanente organizate de Asociaţia KEMPP- organizaţie considerată ca fiind leagănul istoriei militare maghiare,
sunt completate cu o serie de programe, activităţi concursuri istorice, tematice adresate mai multor
vârste. Muzeul Istoric Al Bătăliei din 1848 de la Pákozd-Sukoró/ Pákozd-Sukorói Csata
Emlékmúzeuma/ a fost inaugurat la aniversarea de 130. de ani , în apropierea câmpului de luptă.
Nu departe de muzeul se află şi Monumentul Martirilor, care a fost ridicat în amintirea martirilor de la Arad, şi constă în 14 stâlpi, fiecare reprezentând un general martir.
Statuia Vilmos huszár comemorează un regiment important al armatei maghiare din 1848/1849.
Obeliscul din Muntele Mészeg a fost inaugurat în anul 1951. Lângă Obelisc se află punctul de
belvedere al Parcului Militar Memorial. Din depărtare se vede turnul alb al bisericii reformate,
biserică care a găzduit consiliul militar suprem înainte de bătălia Pákozd- Sukoró armata ungară
proaspăt formată. Aici se află şi statuia lui Móga János general-locotenent al armatei ungare şi generalul victorios al bătăliei de la Pákozd- Sukoró. La expoziţia intitulată Istoria militară /A sorkatonaság története/ putem studia cotidianele de odinioară a ostaşilor: pot fi văzute obiecte de
folosinţă, îmbrăcăminte, uniforma, echipamentul, armele. În Ungaria ultimii soldaţi înrolaţi au fost
demobilizaţi pe 3 noiembrie 2004 şi s-a încheiat perioada de 135 de ani a serviciului militar obligatoriu. Monumentul războaielor din secolul XX. comemorează martirii războaielor mondiale.
Punerea pietrei de temelie a Monumentului Trupelor Ungare de Menţinerea Păcii a avut loc în luna
mai 2005, cu ideea ca parcul comemorativ care se va înfiinţa în acest loc să păstreze amintirea celor
care şi-au jertfit viaţa în misiune militară pentru menţinerea păcii. Numele lor va fi gravat pe placă
de granit. Există totodată şi un punct comemorativ, care a fost ridicat în amintirea evenimentelor
din toazna anului 1956. Acest monument a fost ridicat la 55 de ani de la acele evenimente. Deşi a trecut aproape o viaţă de om, curajul şi dârzenia poporului maghiar în lupta pentru libertate nu poate fi
uitată. Scopul monumentului este, ca acest eveniment istoric să trăiască în amintirea oamenilor şi
să servească ca un exemplu demn de urmat generaţiilor viitoare.
În apropierea Parcului Memorial se află monumentul ridicat în anii 1990, intitulat Capela de la
Don /Doni kápolna/, care a fost ridicat în amintirea ostaşilor muriţi în al II. război mondial la întorsura râului Don. În incinta acestui monument au fost înmormântate rămăşiţele soldatului necunoscut, transportat acasă de pe pământ rusesc, de lângă satul rus Roszkino. Acest mormânt păstrează amintirea multor ostaşi maghiari şi a unui eveniment foarte tragic în istoria militară maghiară.
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LEGENDA VITEAZULUI VEREB
FAPTELE REALE
La data de 9. mai 1853. în şanţ pe drumul între localităţile Vereb şi Lovasberény au descoperit un
mormânt străvechi, din timpul descălecării. În mormânt se aflau rămăşiţele unui viteaz, care avea
craniul crăpat: din care fapt s-a constatat, că respectivul a supravieţuit unei operaţii de creier. Viteazul necunoscut a fost înmormântat împreună cu propriul cal înhămat/ din acest fapt s-a dedus că
omul a fost ostaş. În mormânt, pe lângă centura şi harnaşamentul cu ferecătură din argint aurit, au
găsit şi 12 monede de argint găurite,care probabil au servit ca şi podoabe pe îmbrăcăminte sau harnaşament şi certificau participarea ostaşului în campanii militare. Cea mai veche monedă găsită în
mormânt este datată din 875, bătută de Kopasz Károly, iar cele mai noi sunt denari de argint bătute
de Berengár I. între anii 915 şi 924, în consecinţă Viteazul Vereb a fost ostaş în această perioadă, deci
a făcut parte din prima generaţie a descălecătorilor.
După cele relatate, putem fi siguri că s-a născut pe pământul Pannoniei, în ţara strămoşească Etelköz, şi si-a găsit moartea în noua patrie, după descălecare.
LEGENDA
Pe timpul descălecării a trăit un băieţel, care nu a fost cu mult mai mare decât arcul, pe care-l purta
pe spate, iar tolba plină de săgeţi o târa aproape pe pământ. Arcul era foarte mare, dar băieţelul la
tragerea de probă în loc de păpuşa de paie a ţintit o mică pasăre şi i-a străpuns capul cu succes. A şi
fost numit imediat Vereb, pentru că pasărea era o vrabie/ veréb/. O sabie plină de sânge era purtată
în jur cu mai multe zile înainte de luptă, pentru a anunţa ca este nevoie de bărbaţi, care să lupte. Astfel a plecat şi Vereb, băiatul cu un caracter de bărbat adevărat la luptă, şi încă din prima bătălie s-a
întors la locul de cazare a tribului Megyer cu mai multe monede de argint, semn al vitejiei. În anul
895 a pătruns călare în noua patrie sub comandamentul lui Árpád, iar mai târziu a luptat ca mercenar în oastea împăratului francilor de răsărit Arnulf împotriva regelui italian Berengar I. În această
luptă a fost lovit la cap de o sabie, şi transportat acasă în stare de inconştienţă. Vrăjitorul din trib, cu
puteri supranaturale a încercat să-l vindece, dar din moment ce plantele şi ierburile făcătoare de
minuni nu au avut efect, astfel s-a hotărât să-i efectueze operaţie de craniu, ca sufletul rătăcit să se
reîntoarcă în trup. Operaţia a fost însoţită de dansul ritual în jurul focului al membrilor tribului şi
rugăciunile vrăjitorului. Astfel viteazul s-a vindecat şi a participat la multe alte bătălii până la incendiul Paviei. După acest eveniment nu a mai luptat, s-a stabilit pe pământul primit ca recompensă,
denumit Vereb, după numele lui şi aici a trăit cu soţia şi copii lui până la moarte.
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EXISTĂ UN LOC, CARE...
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...TRĂIEŞTE
ÎMPREUNĂ CU
NOI
•	Zona Lacului Velencei stârneşte interesul vizitatorilor cu o varietate de programe culturale. Galerii, muzee, concerte de muzică clasică şi uşoară, dar şi programe pentru familii
cu copii, programe culturale tradiţionale şi
excursii pentru cunoaşterea mediului natural, toate acestea se regăsesc în oferta de programe ale zonei.
•	Oaspeţii mereu tineri a lacului sunt aşteptaţi
de festivalurile, concertele şi petrecerile organizate de ştrandul Pop de la Agárd
• Lacul Velencei este lacul care trăieşte cu
adevărat
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OFERTĂ DE PROGRAME
FESTIVALUL DE PESCUIT, VÂNĂTOARE, VIN ŞI ŢUICĂ
DE LA LACUL VELENCEI
Se organizează la Agárd, anual în primul weekend din mai
Este unic în cadrul festivalelor, deoarece are patru teme şi oferă
un foarte bogat program cultural, muzical şi de sport în mai multe
locuri în acelaşi timp. Scopul acestui festival este să demonstreze
oaspeţilor că zona lacului Velencei este foarte primitoare şi interesantă pe tot parcursul anului nu numai în zilele fierbinte de vară,
pentru orice vârstă. Participarea este gratuită.
FESTIVALUL NAŢIONAL DE EXPOZIŢIE BIO ŞI ECOLOGIC
(Locaţie: Sport Beach & Camping, Gárdony, primul sfârşit de săptămână din junie) Cei interesaţi
sunt aşteptaţi cu prezentări şi conferinţe cu tema sănătăţii şi a mediului. Sunt organizate de asemenea programe interactive de familie, programe speciale pentru copii, activităţi creative,
prezentarea tehnologiilor verzi, târgul produselor bio, şi multe alte programe.
FESTIVALUL VIŞINELUI SĂLBATIC DIN AGÁRD
(Locaţie: Distilatorul Tardiţional din Agárd, primul sfârşit de săptămână din iulie) Oaspeţii pot face cunoştinţă cu tainele fierberii de
ţuică, au prilejul de a degusta ţuică şi bunătăţi preparate în cuptor sau
la foc liber. Evenimentul este unic datorită concursului de gastronomie, la care participă şi concurează mai mulţi bucătari al diferitelor restaurante renumite. Copii sunt aşteptaţi pe tot parcursul zilei cu o grădină de joacă. Atmosfera de seară este garantată de obicei de umorişti,
după concerte are loc bal la aer liber. Intrarea este gratuită.
CONCERTELE DE VINERI SEARA
(Agárd, Sigray út 1.) Galeria din Agárd, clădirea transformată dintr-un vechi hambar, pe timp
de vară găzduieşte o serie de concerte. Aceste concerte încep la ora 19.00.
SĂRBĂTOAREA DE FRUCTE DE ZIUA ANEI
Acest eveniment este organizat la sfârşitul lunii iulie de Centrul Turistic de Păstrarea Tradiţiilor „Dinnyési Templomkert” la Dinnyés, pe str. Gárdonyi Géza Au loc concerte folclorice, activităţi de joacă, fierbere de marmeladă
de fructe în căldare mari, târg de fructe şi produse tardiţionale ale producătorilor locali
FESTIVALUL DE PÂINE NOUĂ ŞI SCENA LA AER LIBER AGÁRDEN
În fiecare joi şi vineri seara din lunile iulie-august se organizează concerte de muzică uşoară, intrarea este liberă. În preajma zilei naţionale de 20 august oaspeţii sunt aşteptaţi să participe la
evenimentele Festivalului De Pâine Nouă, cu parc de distracţie pentru copii, cu târg, iar cei iubitori
de muzică sunt aşteptaţi la concerte, toate acestea fiind organizate pe aleea între Oficiul Poştal şi
gara din localitatea Agárd. Gama variată de alimentele şi băuturi sunt furnizate de Bufetul Agárden.
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SĂRBĂTOARE PÂINII
Cel mai marcant festival tradiţional al verii este organizat în august la Centrul Turistic de Păstrarea Tradiţiilor „Dinnyési Templomkert” în localitatea Dinnyés. Oaspeţii festivalului pot participa
la coacerea pâinii, pot cunoaşte gusturile tradiţionale ale perioadei secerişului şi pot cumpăra din
produsele unicate ale târgului tradiţional popular. Participarea la programe este gratuită.
ŞTRANDUL POP ŞI PATINOARUL DIN AGÁRD
Deja foarte mulţi ştiu, că de aproape patru decenii, în fiecare vară la Agárd, se organizează concerte fantastice la aer liber, pa malul lacului.
VARĂ MUZICALĂ LA SUKORÓ
Seria de concerte este găzduită de biserica reformată din localitate. În fiecare vară iubitorii muzicii sunt întâmpinaţi cu concerte de muzică clasică. Au loc concerte de pian, de muzică simfonică, formaţii de muzică veche, coruri, toate acestea sunt garanţia
unor seri muzicale de vară de înaltă calitate.
SERI MUZICALE DE VARĂ DIN VELENCE
Iubitorii de musical şi operetă sunt aşteptaţi în fiecare vară la o serie de programe ale Teatrului de Opreretă şi Musical. Seria se încheie în luna august, cu sărbătorirea aniversării
oraşului Velence.
ZIUA DE NAŞTERE A SCRIITORULUI GÁRDONYI GÉZA
În luna august, la Agárd, în casa memorială a scriitorului se sărbătoreşte ziua lui de naştere. Programul este gratuit, durează toată ziua şi publicul este aşteptat şi la diferite jocuri în incinta obiectivului Rönkvár, lângă casa memorială.
CARNAVALUL INTERNAŢIONAL DE MONTGOLFIER TOTALGAZ DE LA LACUL VELENCEI
Iubitorii acestui sport sunt aşteptaţi la Pădurea-parc din Agárd, în primul sfârşit de săptămână din septembrie, unde se ridică aproximativ 10-15
montgolfiere. Cele mai multe programe se organizează
sâmbăta. În acest weekend cerul deasupra lacului Velencei este colorat de baloane. Participarea la eveniment este gratuită.
FESTIVALUL DE APĂRARE NAŢIONALĂ DIN PÁKOZD
(Locaţie: Parcul Memorial Militar din Pákozd, weekendul din
preajma zilei de 29. septembrie)
Festivalul este gratuit şi în cadrul acestuia se organizează concursul istoric ai elevilor din şcolile generale, precum şi a studenţilor,
joc militar, tura Asociaţiei Naţionale a Sportivilor Militari. Tot
atunci are loc şi ziua comemorativă a bătăliei da la Pákozd-Sukoró şi întâlnirea organizaţiilor de păstrarea tradiţiilor militare.
ZILE EUROPENE DE OBSERVAREA PĂSĂRILOR
În prima sâmbătă din octombrie este organizat cel mai important eveniment de toamnă, de cunoaştere a naturii din zona lacului Velencei, pe Mlaştinile Dinnyési. Programul este organizat de
partenerii civili ai Parcului Naţional Duna-Ipoly. Fenyvesi László, responsabilul cu educaţia din
Parcul Naţional Duna-Ipoly vă aşteaptă cu drag şi împreună cu colegii lui îi iniţializează pe cei interesaţi în tainele inelării păsărilor. Cu acest prilej pot fi observate stolurile de păsări întru-un număr
de mai multe zeci de mii. Cu câteva zile înainte de plecare e bine să vă interesaţi şi să vă programaţi
la numărul de telefon +36 30 663 4630. Participarea la acest program este gratuită.
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PROGRAMME GUIDE 2014
2014/ 2/ 22.
2014/ 3/ 22.
2014/ 4/ 6.
2014/ 4/ 12.
2014/ 4/ 12.
2014/ 4/ 19.

Observarea vulturilor şi inelarea păsărilor pe
Poteca tematică „Cântecul păsărelelor” *
Plimbarea cu vaporul şi tură de canoe cu ocazia
Zilei Internaţională de Apă*
Să deschidem împreună Parcul dendrologic!*
Expediţie de canoe de noapte*

Punct de întâlnire: Dinnyés, colţul dintre str. Rózsa– str.
Rákóczi
Agárd, Staţia de vapoare şi Ştrandul Hotelului Touring

Parcul Dendrologic Pákozd-Sukoró
Ştrandul Hotelului Touring (lângă staţia de vapoare din
Agárd)
Punct de întâlnire: Dinnyés, colţul de la str.Rózsa . –str.
Întâmpinarea berzelor şi ultima inelare de
primăvară a păsărilor pe poteca tematică „Cân- Rákóczi
tecul păsărelelor” *
Sâmbra oilor de Sfântu Gheorghe*

2014. 7. 4 - 6.
2014/ 7/ 5.

Punct de întâlnire: Dinnyés, colţul de la str.Rózsa . –str.
Rákóczi
Sărbători pascale în grădina bisericii*
Centrul Turistic de Păstrarea Tradiţiilor „Dinnyési
Templomkert” de la Dinnyés
Cea de a VII-lea ediţie a Festivalului de Pescuit, Agárd, Centru
Vânătoare, Vin şi ţuică de la Lacul Velencei
Cântecul de seară a privighetoarelor albastre/ Punct de întâlnire: Dinnyés, colţul de la str.Rózsa . –str.
gişelor vinete/ pe poteca tamatică „Cântecul
Rákóczi
păsărelelor”*
Câte păsări cântă pe poteca tematică?*
Punct de întâlnire: Dinnyés, colţul de la str.Rózsa . –str.
Rákóczi
Ziua păsărilor şi a arborilor*
Parcul Dendrologic Pákozd-Sukoró
Noaptea ciocârliilor*
Parcul Dendrologic Pákozd-Sukoró
The night of the nightingale*
Pákozd-Sukorói Arboretum
Festivalul de Rusalii Old Motors
Agárd, Camping Parc ştrand şi Satul Turistic
Plantare de flori
Velence
Tour de Lacul Velencei
Velence, Camping street
tură de biciclete
Velence, str. Kemping
Ziua Viteazului Vereb
Vereb, Terenul de sport
Expediţie de canoe de noapte*
ştrandul Hotelului Touring (lângă Staţia de vapoare din
Agárd)
Cardio Control – Duatlon- semifond
Pázmánd, Terenul de sport
Excursie în împărăţia stârcilor*
Punct de întâlnire: Dinnyés, colţul de la str.Rózsa . –str.
Rákóczi
Sărbătoarea Muntelui de Ziua lui Orbán
Velence,Muntele Bence
Tură de canoe de Ziua Internaţională a
ştrandul Hotelului Touring (lângă Staţia de vapoare din
Biodiversităţii
Agárd)
Biotár:Cea de a VII-ea ediţie a Festivalului
Gárdony, Sport Beach & Camping
Naţional Bio şi de Ecologie
Ziua cântecului păsărelelor*
Centrul Turistic de Păstrarea Tradiţiilor „Dinnyési
Templomkert” de la Dinnyés
K&H Intră în mişcare! ziua bicicliştilor
Gárdony, Sport Beach & Camping
Întâlnirea Bicicliştilor Veterani Old Motors
Agárd, Camping Parc ştrand şi Satul Turistic
eXtremeMan 51.5 Concurs de triatlon de
Velencei Vízi Vár/ Cetatea de Apă Velence/
distanţă olimpică
Ziua Muzicală Végh János
Vereb, biserica romano catolică
Weekend-ul pentru testarea bicicliştilor
Agárd, Camping Parc ştrand şi Satul Turistic
Al V.-lea Întâlnire Naţională şi Internaţională
Centrul Turistic de Păstrarea Tradiţiilor „Dinnyési
de Coacere Kemencebence *
Templomkert” de la Dinnyés
Hermann Ottó és Müller István de 100 de ani
Punct de întâlnire: Dinnyés, colţul de la str.Rózsa . –str.
la Dinnyés*
Rákóczi
Music Resort
Velence Resort & Spa
American Cars Meeting and Rock & Roll
Park Strand Camping and Hiking Village
Weekend
IUTA International Ultratriathlon World Cup Velence Water Castle
and National Championship
23rd VW Beetle Meeting
Gárdony, Sport Beach & Camping
Agárd Dwarf Cherry Festival
The Pálinka Distillery of Agárd

2014/ 7/ 5.

EDDA Művek, Pataky Művek

2014/ 4/ 22.
2014/ 4/ 24.
2014/ 4/ 26.
2014. 4. 30 - 5. 4.
2014/ 5/ 3.
2014/ 5/ 10.
2014/ 5/ 10.
2014/ 5/ 17.
2014/ 5/ 17.
2014/ 5/ 17.
2014/ 5/ 17.
2014/ 5/ 17.
2014/ 5/ 18.
2014/ 5/ 24.
2014/ 5/ 24.
2014/ 5/ 25.
2014. 5. 30 - 6. 1.
2014/ 5/ 31.
2014/ 5/ 31.
2014/ 6/ 7.
2014/ 6/ 8.
2014/ 6/ 14.
2014. 6. 15 - 8. 24.
2014/ 6/ 20.
2014. 6. 21 - 22.
2014/ 6/ 21.
2014/ 6/ 21.
2014. 7. 3 - 6.
2014. 7. 3 - 6.
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Agárd Pop Beach

2014. 7. 17 - 20.
2014/ 7/ 19.
2014/ 7/ 19.

Festivalul Fanilor Bud Spencer és Terence Hill
Ediţia a VII-a
Concert: Neoton, Janicsák Veca
Întâlnire Internaţională Polski Fiat 126 (Ediţia a X-a)
Concert:Irigy Hónaljmirigy, Keresztes Ildikó

2014/ 7/ 25.
2014. 7. 25- 27.

Serile musicale de vară din Velence *
Tură memorială de 100 de seri Müller István *

2014/ 7/ 26.

Sărbătoarea Fructelor de Ziua Anei

2014/ 7/ 26.

Concert :Demjén Ferenc, Radics Gigi

2014/ 7/ 26.
2014/ 8/ 1.
2014/ 8/ 2.

Serile musicale de vară din Velence *
Serile musicale de vară din Velence *
Stelele din Gárdony- Ziua de naştere a scriitorului
Gárdonyi Géza
Tură de Triatlon şi Înnot în lacul Velencei/Ediţia a V.-a/
Concert: R-Go, By The Way
Întâlnirea Motocicliştilor Maghiari-Germani
Zilele satului şi întâlnirea celor din diasporă
Csillagok, csillagok/ Stele, stele/*
Concert:Rúzsa Magdi, Vastag Csaba
Serile musicale de vară din Velence *
VW Fanatic Întâlnirea Mărcilor XI.
Seara pe scena
Concert: Mobilmánia, Lord
Seara de dans popular
Sărbătoarea Pâinii din Cuptor*

Velence, Parcul Castelului
Velence, Parcul Castelului
Casa memorială Gárdonyi Géza

Alergare cu şampanie în noaptea de Revelion,
Ediţia XXX.

Agárd, Spaţiul de Sport VVSI

2014/ 7/ 12.

2014/ 8/ 2.
2014/ 8/ 2.
2014/ 8/ 9.
2014/ 8/ 9.
2014/ 8/ 9.
2014/ 8/ 9.
2014/ 8/ 9.
2014. 8. 15 - 17.
2014/ 8/ 16.
2014/ 8/ 16.
2014/ 8/ 18.
2014/ 8/ 19.
2014/ 8/ 19.
2014/ 8/ 19.
2014/ 8/ 23.
2014/ 9/ 8.
2014. 9.13 - 14.
2014/ 9/ 19.
2014/ 9/ 21.
2014. 9. 23 - 28.
2014/ 9/ 27.
2014/ 10/ 4.
2014. 10. 4 - 5.
2014/ 10/ 5.
2014/ 10/ 18.
2014/ 10/ 25.
2014/ 11/ 8.
2014/ 11/ 8.
2014/ 11/ 8.
2014/ 11/ 15.
2014/ 11/ 22.
2014/ 11/ 30.
2014/ 12/ 6.
2014/ 12/ 20.
2014/ 12/ 31.

Gárdony, Sport Beach & Camping
Ştrandul Pop, Agárd
Agárd, Camping Parc ştrand şi Satul Turistic
Ştrandul Pop, Agárd
Velence, Parcul Castelului
Punct de întâlnire: Dinnyés, colţul de la str.Rózsa . –str.
Rákóczi
Centrul Turistic de Păstrarea Tradiţiilor „Dinnyési
Templomkert” de la Dinnyés
ştrandul Pop, Agárd

Gárdony, Sport Beach & Camping
Ştrandul Pop, Agárd
Agárd, Camping Parc Ştrand şi Satul Turistic
Vereb, str. Berényi 4.
Parcul Dendrologic Pákozd-Sukoró
Ştrandul Pop, Agárd
Velence, Parcul Castelului
Gárdony, Sport Beach & Camping
Promenada Velence, Sala de evenimente
Ştrandul Pop, Agárd
Promenada Velence, Piaţa de evenimente
Centrul Turistic de Păstrarea Tradiţiilor „Dinnyési
Templomkert” de la Dinnyés
Aniversarea oraşului Velence
Promenada Velence, Piaţa de evenimente
Concert: Tankcsapda
Ştrandul Pop, Agárd
Concert:Ismerős Arcok, Kowalsky Meg a Vega
Ştrandul Pop, Agárd
Plecarea rândunelelor*
Punct de întâlnire: Dinnyés, colţul de la str.Rózsa . –str.
Rákóczi
Sărăbătoarea şi Târgul Gusturilor Tradiţionale din Pázmánd, Dealul Vinului, Pivniţa Bálint
Pázmánd
Festivalul Coctailurilor şi a Cafelei din Velence
Velence, Velence Resort & Spa
Ziua familială „Fără maşină”*
Parcul Dendrologic Pákozd-Sukoró
Festivalul Honvezilor
Pákozd Parcul Militar Memorial- Monument Naţional
Îmboldirea animalelor de Ziua Sfântului Mihail*
Punct de întâlnire: Dinnyés, colţul de la str.Rózsa . –str.
Rákóczi
Zi de familie*
Parcul Dendrologic Pákozd-Sukoró
Ziua Internaţională de Observarea Păsărilor*
Punct de întâlnire: Dinnyés, colţul de la str.Rózsa . –str.
Rákóczi
Ture de canoe de curăţarea apei*
Şrandul Hotelului Touring (lângă Staţia de vapoare
din Agárd)
Au sosit peregrinii tundrelor*
Punct de întâlnire: Dinnyés, colţul de la str.Rózsa . –str.
Rákóczi
Survolarea de seară a gâştelor sălbatice pe
Punct de întâlnire: Dinnyés, colţul de la str.Rózsa . –str.
Mlaştinile din Dinnyés*
Rákóczi
Survolarea de zori seară a gâştelor sălbatice pe
Punct de întâlnire: Dinnyés, colţul de la str.Rózsa . –str.
Mlaştinile din Dinnyés*
Rákóczi
Cupa de alergare OptiVita Ultra
Velence, Hotel Juventus
Seară memorială Gregor József
Biserica romano catolicő din Gárdony
Serbare tradiţională de Sfântul Martin*
Centrul Turistic de Păstrarea Tradiţiilor „Dinnyési
Templomkert” de la Dinnyés
Survolarea de zori şi seară a gâştelor sălbatice pe
Punct de întâlnire: Dinnyés, colţul de la str.Rózsa . –str.
Mlaştinile din Dinnyés*
Rákóczi
Survolarea de zori seară a gâştelor sălbatice pe
Punct de întâlnire: Dinnyés, colţul de la str.Rózsa . –str.
Mlaştinile din Dinnyés*
Rákóczi
Ce aduce Moş Nicolae păsărilor?*
Punct de întâlnire: Dinnyés, colţul de la str.Rózsa . –str.
Rákóczi
Agape în aşteptarea Crăciunului
Agárd, Pavilioanele de pe str. Mikszáth Kálmán

* Alte programe ale Parcului Naţional Duna-Ipoly,ale Parcului Dnedrologic Pákozd-Sukoró, a navigaţiei pe lacul Velencei, Centrului Turistic de Păstrarea Tradiţiilor „Dinnyési Templomkert” şi a Serilor Muzicale de vară din Velence vezi pe
pagina velencei-to.hu.
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EXISTĂ UN LOC UNDE...

...PĂSTRĂM GUSTURILE ȘI
AROMA VERII.

velencei-to.hu

• L
 acul Velencei ne invită să facem o călătorie apetisantă în împărăţia gusturilor şi a aromelor. Pe meniurile restaurantelor, lângă comorile lacului, adică delicioasele preparate din peşte, găsim şi cele mai proaspete şi gustoase bucate
ale producătorilor locali, precum şi cadoul lichid al munţilor: vinul. Drumeţiile
noastre în împărăţia aromelor este însoţită de festivaluri de gastronomie.
•	
Zona Muntelui Velencei este considerată regiune viticolă, datorită viilor de
pe dealurile ei. Vinurile sale renumite pot fi degustate cu ocazia turelor de vin,
a degustărilor organizate, chiar şi în pivniţele vechi de 200 de ani, care aparţineau iezuiţilor. Centrul de Vizitatori a Distileriei Tradiţionale de ţuică din
Agárd, numită şi „Sanctuar culinar” îşi aşteaptă oaspeţii pe tot parcursul anului cu ţuica de bună calitate, cu bucate tradiţionale şi cu evenimente culturale.
• Lacul Velencei, un loc unde până şi cuvintele au un gust deosebit.
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DRUMUL VINULUI DIN ZONA
LACULUI VELENCEI
• INTERVIU CU PREŞEDINTELE FEKETE LÁSZLÓ
În muntele Velencei se practică viticultura încă din secolul al XVII., şi pivniţele
existente din acea perioadă dovedesc acest lucru. Regiunea a fost ridicată la rang de
regiune viticolă în anul 1990. Regiunilor viticole este caracteristic relieful variat, munţii
ocrotitori, zonă de podiş caracterul de bazin. Vinul alb produs aici, şi vinul consistent roşu,
deschis la culoare, cu aromă autentică fructată, au un acid foarte discret.
În anul 2001, la iniţiativa viticultorilor din zonă s-a înfiinţat Asociaţia Drumul Vinului
din Regiunea Lacului Velencei, membri căreia sunt dintre autonomiile locale : Gárdony,
Nadap, Kápolnásnyék, Velence, şi următoarele asociaţii: Pázmánd Környéke Hegyközség, Szent Benediktus Borlovagrend, Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakiskola, Lics Pince, Emlékmű kávézó, Sukoróvin, Majláth Pincészet, Ex/T Csemege,
Juventus Hotel, Delikatesz Borszaküzlet, Simon és Simon Borház és Panzió, Fekete Pince, Borpatika és az Eurotrade Kft.
Drumul vinului întâmpină oaspeţii cu degustare de vinuri, cu prezentări de pivniţe şi o gamă
largă de prestări servicii.
- De ce s-a pus accent pe înfiinţarea asociaţiei?
- Să avem o formă de prezentare comună şi în vederea obţinerii fondurilor prin proiecte,
pentru a desfăşura o activitate cât bună, să devenim din ce în ce mai cunoscuţi - ne- a declarat preşedintele Fekete László
- În ce constă diferenţa dintre acest drum al vinului şi celelalte din ţară?
- Nu neapărat sunt diferenţe. Lucrăm în limita posibilităţilor. Din păcate numărul membrilor nu este mare, şi astfel posibilităţile noastre sunt mai reduse.
- Ce fel de vinuri se produc în regiune?
- În primul rând vinuri albe, dar mai nou avem mai multe feluri de vin roşu. Soiurile de viţă
de vie din zonă sunt următoarele:Riesling Italian, Chardonnay, Riesling de Rhin, Zenit,
Zen, Veltelini, Feteasca Regală, Burgud Mare, Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Traminer,
Cserszegi şi soiul Irsai Olivér.
- Cât de bine sunt cunoscute vinurile din regiunea dumneavoastră pe plan naţional?
- Am câştigat mai multe medalii de aur la concursuri naţionale.
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• Discounted tickets for the spa.

2484 Agár d, Bik avölgyi út 2. • Tel .: (22) 579-097, (22) 570 -085 • Fa x: (22) 57041
-086
E-m a il: pa nzio@simonessimon.hu • w w w.simonessimon.hu • w w w.lsimon.hu

Vinuri şi gastronomie

DISTILĂRIA TRADIŢIONALĂ
DE ŢUICĂ DIN AGÁRD
Adresă: Agárdi Pálinkafőzde
2484 Agárd, Sreiner tanya
Datorită profesionalismului bazat pe tradiţii seculare, a celor mai moderne tehnologii, precum şi a grijii pentru toate amănuntele, Distileria Tradiţională din Agárd produce o
gamă largă de ţuică ungurească veritabilă de calitate, care satisface gusturile consumatorilor maghiari, dar şi oaspeţilor sosiţi din străinătate.

CARE ESTE SCOPUL NOSTRU?
Noi, producătorii din Distileria Tradiţională din Agárd, credem că distilarea de ţuică este
mai mult decât îmbinarea tradiţiilor cu tehnologii moderne, este mai mult un proces creator
în care rolul omului care tinde spre perfecţiune, în ciuda dezvoltării tehnologiei, nu este mai
puţin importantă decât în trecut.
Diferitele ţuici de fructe din Agárd poartă aroma unică caracteristică fructelor
maghiare. Pălinca noastră este caracterizată de aromă proaspătă şi bogată, de gust curat de
fructe - şi astfel a reuşit după părerea consumatorilor, dar şi a specialiştilor din domeniu să
umple un gol al gastronomiei ungureşti existente de mai multe decenii.
Distilatorul poate fi vizitat cu ghidarea unui specialist, astfel puteţi cunoaşte tainele procesului de producţie şi urmărind transformarea fructelor, puteţi cunoaşte una dinte cele mai
moderne manufacturi din ţară.

RESTAURANTUL DE ŢUICĂ
Am deschis Restaurantul de ţuică din Agárd cu scopul, ca oaspeţii noştri să găsească
condiţii de înaltă calitate pentru servirea mesei şi pentru degustare. Este un loc select potrivit, pentru a găzdui diferite evenimente. Oaspeţii pot regăsi aici bucate tradiţionale ungureşti, dar şi noutăţi gastronomice. Sunt aşteptaţi cu drag grupuri profesionale şi grupuri de
prieteni, pentru ei avem oferte personalizate.

velencei-to.hu

TÂRGURI ȘI PIEȚE LOCALE;
PRODUCĂTORI LOCALI
• PIAŢA PRODUCĂTORILOR LOCALI
În localitatea Dinnyés Piaţa producătorilor locali se desfăşoară în a doua sâmbătă din fiecare lună, în incinta Centrului Turistic de Păstrarea Tradiţiilor „ Dinnyési Templomkert”,într-un cadru minunat, între porţile de formă de
aripă de şoim. Micii producători şi producători îşi aşteaptă
clienţii cu bunătăţi coapte în cuptor. Vizitatorii pieţei pot
gusta bunătăţile locale şi desigur pot cumpăra produse locale şi produse făcute manual.

• 	ÎN APICOLA BUCKA NU SE FOLOSESC
CHIMICALE
În Apicola Bucka accentul se pune pe calitate şi nu pe cantitate. Plantele şi albinele - ca şi proprietarii de altfel
- sunt trataţi în caz de nevoie cu plante medicinale şi
metode blânde. Printre produsele lor găsim:diferite tipuri
de miere, miere cu diferite arome, produse apicole cu plante
medicinale, tinctură de propolis, polen, miere cu polen. produc specialităţi, cum ar fi: mixt de sâmburi uleioase, fructe
uscate în miere, precum şi gem cu miere. Produsele lor sunt
fabricate fără conservanţi şi alte ingrediente artificiale .

• VINCZE MÁTYÁS ESTE CONTINUATORUL
UNEI OCUPAŢII STRĂVECHI
Producerea hârtiei a consemnat pentru prima dată în China,în anul 105 după Hristos de către Caj Lun funcţionar imperial. Vincze László, inginer în industria producerii hârtiei, nepotul lui Vincze Mátyás, fondatorul Manufacturii de
producerea Hârtiei din Szentendre la începutul anilor 1980
a reînviat tradiţia producerii de hârtiei impregnate, el a cercetat şi a creat din nou tehnologia şi uneltele acestei ramuri
meşteşugăreşti. În anul 1992 şi Vincze Mátyás a făcut cunoştinţă cu tainele meseriei în manufactura din Szentendre. A învăţat chiar şi producerea uneltelor necesare. Începând cu anul 1994 produce la Székesfehérvár cu ajutorul
unei metode vechi de 2000 de ani hârtie fără acid, remanente în timp, imprimeuri şi lucrări personalizate, unicate:ca de
exemplu diplome personalizate, invitaţii, cărţi de oaspeţi,
jurnale, diferite diplome comemorative. În manufactura lui
au fost făcute şi diferite obiecte de souvenir pentru Anul Comemorativ Gárdonyi Géza, precum şi Cartea cu Scris Secret
de la lacul Velencei.
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Vinuri şi gastronomie

VIȘINUL SĂLBATIC CU MULTE CALITĂȚI
În preajma lacului Velencei e răspândit vişinul sălbatic, fruct care a
redevenit componentul popular al diferitelor mâncăruri şi băuturi
gustoase. Fructul este mai acru, mai acidulat, şi gust mai puţin plăcut, ca şi vişinul obişnuit, dar tocmai din acest motiv obţinem un
compot, un gem, un sirop, un vin sau o ţuică mai bună, mai deosebită, mai picantă. Pălinca obţinută în Distileria din Agárd din acest
fruct este considerată o delicatesă cu renume mondial, dar merită
să gustaţi şi preparatele cu fructe care apar pe meniurile restaurantelor de pe malul lacului, pentru că aceste conţin fructe crescute în
această zonă renumită pentru calitatea lor.
Pentru excursii să pregătim prăjitură cu vişine, care se fabrică în
doar câteva minute şi cu siguranţă va fi foarte populară în cadrul
tovarăşilor de drum.
Într-un bol se amestecă: 4 pahare de făină, 2 ouă,un pahar de ulei,
2plicuri de praf de copt, 2 pahare de zahăr, după care coca se toarnă în tavă unsă cu ulei şi presărată cu pesmet. Deasupra se presar
cca. 120 de grame de vişine, care în prealabil au fost tăvălite în făină.
Se coc în cuptorul încins până la proba cu acul.( Dacă băgăm acul
în cocă şi nimic nu se mai lipeşte de el, prăjitura e gata) O lăsăm să
se răcească puţin, după care o feliem. Putem pregăti şi varianta cu
mere, pere, caise, prune, sau orice altă variantă după gust. Fructele
sau pe timp de iarnă, compotul de fructe poate fi procurat de la piaţa
producătorilor locali, iar în caz că mergem la piaţă împreună cu prietenii, şi cumpărăturile pot deveni un program vesel.
În lacul Velencei trăiesc numeroase specii de pești, și veţi găsi cu
siguranţă în restaurantele de pe malul lacului meniu de pește. În caz
că doriţi să preparaţi acasa sau în timpul concediului ceva deosebit,
vă recomandăm următoarea reţetă.

ŞALĂU CU UNT CONDIMENTAT ŞI CU USTUROI
Ingrediente:
3 buc. şalău • 100 gr unt • 5 căţei de usturoi • sare după gust
Untul moale se amestecă cu usturoiul zdrobit. Bucăţile de şalăul vor fi crestate la
fiecare cm şi sărate pe dinăuntru şi pe dinafară. Untul condimentat cu usturoi se
unge pe crestături, cantitatea rămasă se introduce în interiorul peştelui. Aşezăm
peştii în tavă, turnăm două linguri de apă peste ei şi băgăm tava în cuptorul încins.
Din când în când îl ungem cu untul topit. Îi servim cu piure de cartofi.
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TURA DE VINURI ÎN JURUL
LACULUI VELENCEI
Pe drumul vinului e ideal să pornim după masa şi să descoperim lumea aromelor speciale a vinurilor obţinute din fructe
sănătoase, suculente, crescute pe aceste meleaguri însorite.
Să începem degustarea la Pivniţa Lics din Pákozd, unde
putem admira pivniţa de odinioară a ordinului iezuiţilor,
construită în anii 1700. Pivniţa este înconjurată de 25 de hectare de viţă de vie. Proprietarul actual este familia Lics, ei au
cumpărat moşia la începutul anilor 1990 şi au încercat să o
reamenajeze în modul original. Clădirea a fost extinsă cu două
săli de degustare, şi cu o terasă deschisă, de unde putem admira o panoramă splendidă: lacul Velencei şi oraşul Székesfehérvár. Speciile de vin care pot fi degustate aici sunt:
Pinot Noire de la Pákozd, Cuvé de la Pákozd, Chardonnay de
la Pákozd şi Pinot Gris de la Pákozd.
La Velence, pe Muntele Bence, ne oprim la altă pivniţă:
Pivniţa Mayláth. Pe lângă vinurile gustoase, această Vinotecă se poate mândri cu una dintre cele mai frumoase panorame din toată regiunea. Din acest motiv, merită să ajungem
înainte de apusul soarelui. Degustarea poate avea loc pe terasa
cu panorama deosebită.
La Velence să ne oprim pentru un minut în faţa pivniţei
Vörösmarty, care din păcate nu se poate vizita, dar este foarte frumoasă şi în trecut a fost pivniţa personală a renumitului
poet, Vörösmarty Mihály.
Vinoteca şi Muzeul de Vinuri Bálint se află pe viile din
Pázmánd. În vinotecă se găseşte prima şi unica colecţie de vinuri bio, precum şi alte vinuri din regiune. Muzeul de vinuri
prezintă obiceiurile din regiune privind cultivarea viţei de vie
şi producţiei de vinuri, iar în restaurant se servesc mâncăruri
sănătoase, din ingrediente produse în zonă. În pivniţă pe lângă
vinuri se pot degusta şi alte produse locale, cum ar fi: miere şi
gem de fructe.
Ultima oprire din acest traseu este Vinoteca L. Simon din
Agárd, unde într-o pivniţă de suprafaţa totală de 1200 m2
putem degusta vinuri păstrate în butoaie tradiţionale de 20
hl. Din speciile care se pot regăsi aici amintim următoarele:
Traminer, Chardonnay, Veltelini, Riesling Italian, Burgund
Mare, Rosé Burgund Mare, Muscat de Agárd şi pivniţa oferă
şi alte specialităţi de vinuri pentru oaspeţi.
Această excursie va fi mai interesantă dacă vizităm Disitleria Tradiţională de ţuică din Agár, unde se fabrică pălinca ,
care şi-a dobândit renumele prin câştigarea concursurilor internaţionale. În centrul de vizitare a Distilăriei putem admira
şi echipamentul deosebit de distilare – au un aspect asemănător unei opere de artă. Aici putem să achiziţionăm câteva
sticle de ţuică de calitate – cadou pentru cei dragi.
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Tură familial pe Poteca Tematică
„Cântecul păsărelelor”
Tură pe zonele de podiş a Muntelui
Velencei
Turul clasic al lacului
Tură mountain bike în zona Sukoró

Cale ferată şi gară
Staţie de vapor
Loc de cazare, Hotel, Camping
Punct de prim ajutor, Poliţie
Biserică, Capelă, Cruce

Birou Tourinform, Touch-info

Muzeu

Potecă tematică, Traseu Nordic Walking

Popas touristic, Adăpost, Popas pentru
biciclişti
Restaurant, Bufet, Espresso, Vinotecă

Turn, Punct de observaţie, Hrănitoare

Traseu pentru biciclişti marcat

Izvor, Fântână,Fântână cu cumpănă

Kerékpárút

Monument, Statuie, Belvedere, Parcare

Turn de apă, ştrand, Apă termală

Traseu propus pentru biciclişti

Echitaţie, Teren de joacă

Traseu turistic marcat

Panou publicitar

ATTRACTIONS
LÁTNIVALÓK

Casa
memorial
Géza
Gárdonyi
GézaGárdonyi
Emlékház

2484 Agárd, Sigray u. 3.  +36 30 905 4870
 gardonyvar@gmail.com www.gardonykultura.hu

Casa
Generaţiilor
Nemzedékek
Háza

1

2483 Gárdony, Gárdonyi Géza u. 1.  +36 30 640 2298
 muvhaz@gardony.hu
www.gardonykultura.hu

5

F 10

Gárdonyi
GárdonyiRönkvár
Rönkvár– Macheta Cetăţii Eger

2484 Agárd, Sigray u. 1.  +36 30 402 6811
 gardonyvar@gmail.com www.gardonykultura.hu

F9

Obiectivul
Chernel
István Madárvárta
Chernel István
Madárvárta

2

2484 Agárd, Chernel I. u. 56.
 madarvar@gmail.com

 +36 30 838 9785

F 10

D 10

Poteca
tematică
„Cântecul păsărelelor”
Madárdal
tanösvény

Galeria
de ArtăGaléria
Lacul Velencei
Velencei-tavi

2484 Agárd, Sigray u. 1.  +36 30 905 4870
 gardonyvar@gmail.com www.gardonykultura.hu

6

3

2485 Dinnyés, Gárdonyi Géza u.
 +36 30 663 4646  medmadardal@gmail.com
www.dinpi.hu/madardal-tanosveny
ABC11,

CDE10

F 10

Mlaştinile din Dinnyés
Dinnyési-fertő

by advance
booking!
Dinnyés  +36 30 663 4630, előzetes
bejelentkezéssel!
 medmadardal@gmail.com www.velencei-to.hu

Centrul Turistic de Păstrarea Tradiţiilor
Dinnyési Templomkert
Hagyományőrző Turisztikai Központ
„Dinnyési
Templomkert”
2485 Dinnyés, Gárdonyi Géza u. 25.  +36 30 905 4880
 dinnyeshkp@gmail.com www.gardonykultura.hu

H

4
C 11

Rezervaţia
deMadárrezervátum
Păsări de la Lacul Velence (Drumul
Velencei-tavi
ce
leagă localitatea
Dinnyés
de Pákozd)
(Dinnyés–Pákozd
összekötő
út)

cu programare
prealabilă!
 +36 30 663 4646, előzetes
bejelentkezéssel!
 velence@dinpig.hu
www.velencei-to.hu

AB11, BC9-10

Parcul împădurit
Agárdi
Parkerdődin Agárd

Local
History andésMineral
Exhibition, Kovácsmúzeum
Blacksmith Museum
Helytörténeti
Ásványkiállítás,

2484 Agárd, Széchenyi út  +36 22 570 078,  +36 22 570 077
 tourinform@velencei-to.hu, gardony@tourinform.hu
www.velencei-to.hu

7

2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi út 13.  +36 20 390 4865
 +36 22 368 075  kupilaszlo@gmail.com

E 10

Muzeul
Memorial
Vörösmarty
Mihály
Vörösmarty
Mihály
Emlékmúzeum

2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 1.  +36 22 709 014,
+36 30 842 2098  hivatal@kapolnasnyek.hu
www.kapolnasnyek.hu/index.php/2013-02-12-22-04-32/muzeum

8

H7

Casă
muzeală folclorică
Tájház

2476 Pázmánd, Fő utca 84.  +36 70 331 2819
 muvhaz@gmail.com www.pazmand.hu

12

H7

Parcul Memorial Militar din Pákozd –
Monument
Naţional
Pákozdi Katonai
Emlékpark - Nemzeti Emlékhely
8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087 hrsz.
 +36 30 474 7905  kempp@kempp.hu www.kempp.hu

9

11

G3

Cuptorul
cu Trei Guri Kemence
din Vereb
Verebi Háromszájú

2477 Vereb, Vajda János utca  +36 22 238 007
 verebph@t-online.hu www.vereb.hu

13

D8

F1

AKVÁRIUMHÁZ

H 2O

Parcul Dendrologic şi Parc de
Pákozd-Sukorói
Arborétum és Szabadidő Park
Recreaţie
Pákozd-Sukoró

8095 Pákozd, Mészeg-hegy  +36 30 401 6925  +36 22 502 126
 posta@vadex.hu www.vadex.hu

10

D7

A Velencei-tó
víz alatti
élővilágának
Centrul
de prezentare
a faunei
acvatice
Lacului
Velencei
bemutatóháza

2484 Agárd, Tópart utca 1.  +36 30 271 3292
 to@velenceitohajozas.hu www.velenceitohajozas.hu

14

51
E9

LEISURE
TIME
SZABADIDŐ

Napsugár
Strand Raza Soarelui/
Ștandul
Napsugár/

Ștrandul
Termal és
şi Balnear
din Agárd
Agárdi GyógyTermálfürdő

2484 Agárd, Fürdő tér 1.  +36 22 579 230  +36 22 579 249
 info@agarditermal.hu www.agarditermal.hu

15

E9

F 10

Ștrandul
pentruKölyökstrandja
Puşti Keszeg Karcsi
Keszeg Karcsi

2484 Agárd, Fürdő tér 1.
 +36 22 579 230
 +36 22 579 249
 info@agarditermal.hu www.agarditermal.hu

Promenada
şi Ștrandul
Liber Velence
Velence Korzó
és Szabadstrand

16

19

vis cu vasútállomással
gara
2484 Agárd, Chernel I. u. 1. vis
(azaagárdi
szemben)
  +36 22 370 026  napsugarstrand@gardonyikft.t-online.hu
www.velencei-to.hu
facebook Napsugár Strand

2481 Velence, Tópart út
 info@gomi.hu www.gomi.hu

20
G7

F 10

Sport
SportBeach
Beach&&Camping
Camping

17

2483 Gárdony, Harcsa u. 2.  +36 22 355 044  +36 22 355 044
 sportbeach@sportbeach.hu www.sportbeach.hu
F9

Ștrandul de
de Apă”din Velence
Velencei
VíziNord
Vár „Cetatea
Északi Strand
Bifurcaţia
drumului
Principal cu Calea Enyedi
2481 Velence, Fő
út-Enyedi
út találkozása
 info@velencestrand.hu www.velencestrand.hu

21
F7

Ștrand
Parc Camping
Park Strand
Kemping

2484 Agárd, Chernel I. u. 56.  +36 22 370 308, +36 20 617 6667
 +36 22 579 008  gardonyikft.szb@gmail.com
www.parkkemping.hu

18

D 10

Yacht
şi Școala
de Navigaţie
YachtKlub
KlubAgárd,
Agárd,Port
kikötő
és vitorlásiskola
2484 Agárd, Tópart út 7/b.  +36 30 983 4499
 andras.nagy@ykase.hu www.ykase.hu

22
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TekerBringa
Bringa/Biciclete/
Teker

Centru
deTesztcentrum
Testare BIC Surf
BIC Surf

cu intrare liberă
2483 Gárdony, Holdfény sétány, Ștrandul
szabad part
 +36 70 322 8350  +36 28 385 910
 info@bicsurf.hu www.bicsurf.hu/kolcsonzo.php

23

2483 Gárdony, Székely Bertalan u.17.
 +36 20 975 5036  +36 22 570 177
 tekerzoli@gmail.com www.tekerbringa.hu

F9

F9

BicicletaBicikli
din Agárd
Agárdi

Centru Lovarda
de Echitaţie Kunos
Kunos

Székesfehérvár, Kisteleki tanya
 + 36 20 589 7650  + 36 22 500 919
 info@kunos.hu
www.kunos.hu

24

2484 Agárd, Márvány u. 23.  +36 30 290 6014
 agardibicikli@freemail.hu www.agardibicikli.hu

Centrul
de Echitaţie Grand
Grand Lovasudvar

28
E 10

A9

2483 Gárdony, Zártkert, Diófa u. 9184. hrsz.
 +36 20 354 3829  szabozsuzsa85@hotmail.hu
www.gardony-grandlovasudvar.hu

27

Închirieri
Biciclete
Zilaj Bringa
Zilaj Bringa
Kerékpárkölcsönző

25

2481 Velence, Balatoni
út 7-es út
46 km szelvény
calea Balatoni,la
intersecţia
cu DN
 +36 20 934 5670, +36 20 938 2724
 zilaj.rudolf@upcmail.hu www.zilajkerekparkolcsonzo.hu

29
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F 10

Închirieri
Biciclete
Zebra Bringa şi Îngheţata
Zebra Bringa
Kerékpárkölcsönző
és
Zebra
Zebra Fagyizó
VisALDI-val
a vis cu magazinul
2483 Gárdony, Jókai utca 2. Az
szemben. ALDI
(Közvetlen
bejárat
a 7.számú főútról)
Intrare
directă
din DN7
788-609
 +36 20 248 9927  +36 22 502
126
 kolcsonzes@zebrabringa.hu www.zebrabringa.hu

Centrul
Echitaţie Nyerítő
Nyerítőde
Lovasudvar

8096 Sukoró, Fő utca 39.
 +36 30 904 5881
 virag.kriszti@freemail.hu www.nyeritolovasudvar.hu

26
E6

30

53
E9

Distilărie Tradiţională de
Agárdi
és
ţuică
dinPálinkafőzde
Agárd şi Centrul
Látogatócentrum
de
Vizitare
2484 Agárd, Sreiner tanya
 +36 22 579 164
 +36 22 271 161
 agardi@agardi.hu
www.agardi.hu

Centru
de Pescuit
din Agárd
MOHOSZ
Agárdi MOHOSZ
Horgászüdülő

2484 Agárd, Tópart, Chernel I. út
 +36 22 700 018  +36 22 700 020
 velencei-to@mohosz.hu www.mohosz.hu/agard.html

31

35

C 10

E 10

Rétimajor
Rétimajor„Halország”/Țara
„Halország” Peştilor/
7014 Sáregres-Rétimajor
 +36 25 509 190  +36 25 509 191
 info@aranyponty.hu www.retimajor.hu

H

Motel
& Restaurant
Tekergő
Étterem &Tekergő
Motel

32

33

Vinoteca
şi MuzeulésBálint
Bálint Borárium
Múzeum

2476 Pázmánd, Szőlőhegy Szerelemvölgyi út 1026/1 hrsz.
 +36 20 209 5919
 info@balintborarium.hu www.balintborarium.hu

CATERING
VENDÉGLÁTÁS

34

2484 Agárd, Bikavölgy út 2.  +36 22 570 085
 +36 22 579 097, +36 22 570 085  panzio@simonessimon.hu
www.simonessimon.hu, www.lsimon.hu

F 10

37
H4

D9

Pensiunea
şi Vinoteca
Simon
Simon Panzió
és Borászat

36
F6

C 11

Navigaţie
şi expediţii
de canoe
pe Lacul Velencei
Velencei-tavi
Hajózás
és Expedíciós
kenutúrák
2484 Agárd, Tópart utca 1.
 +36 30 250 2165, +36 30 271 3292
 to@velenceitohajozas.hu, velenceitokenuzas@gmail.com
www.velenceitohajozas.hu, www.expediciovelenceito.hu

2481 Velence, Sukorói u. 1.
 +36 22 472 979  +36 22 472 979
 info@tekergoetterem.hu www.tekergoetterem.hu

Lics Pincészet
Pivniţa
Lics
Pákozd, Csúcsoshegyi út
 +36 30 385 6627  +36 22 458 179
 licsbalazs@hotmail.com www.licspince.hu

38
C7

Hanul
GulyásGulyás
Csárda

2484 Agárd, Balatoni u. 50.  +36 22 370 126
 sasa.vendeglato@hotmail.com
www.bagolyvarvendeghaz.hu

Restaurant
Hegyalja
Hegyalja Vendéglő

39

2476 Pázmánd, Deák Ferenc u. 80.  +36 70 534 0421
 info@hegyaljavendeglo.hu www.hegyaljavendeglo.hu

43

E9

G4

Tourinform
TourinformGárdony
Gárdony

2483 Gárdony, Szabadság u. 24.
 +36 22 570 078  /  +36 22 570 077
 tourinform@velencei-to.hu, gardony@tourinform.hu,
www.velencei-to.hu
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Restaurant
Nádas
Nádas Étterem

2484 Agárd, Balatoni út 60.
 +36 22 370 006  +36 22 579 130
 nadas@t-online.hu www.nadasetterem.hu

F9

40
E9

Tourinform
TourinformVelence
Velence

2481 Velence, Tópart út, Velence Korzó
 +36 22 470 302
 velence@tourinform.hu www.velenceturizmus.hu

45
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TourinformPákozd
Pákozd
Tourinform

88095 Pákozd, Katonai Emlékpark, Mészeg-hegy

8095
Pákozd,
Budai út
134.út 134.
Lev.cím:
8095 Pákozd,
Budai

 +36 22 732 002  +36 22 458 869
 pakozd@tourinform.hu www.pakozdturizmus.hu
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Cofetăria
Nemes
Nemes Cukrászda

2475 Kápolnásnyék, Fő u. 35.  +36 22 574 112
 +36 22 574 113  cukraszda@nemescuki.t-online.hu
www.velencei-to.hu
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LACULUI
VELENCEI
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de cazare
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Tourinform
Tourinform
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gyerekeknek

Terminal
de informaţii
info
terminál
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Internet
Internet		

Poteca tematică
„
Madárdal
tanösvény

		

kerékpárút
Şosea pentru biciclişti

Agárden Büfésor
Bufeturile
Agárden

2484 Agárd, Agárden sétány
 ezsu69@gmail.com www.agarden.hu
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A FOST O SĂPTĂMÂNĂ
MINUNATĂ...
După zilele lucrătoare, omul doreşte să se relaxeze şi pentru concediul de
odihnă doreşte să-şi aleagă cât mai multe programe interesante. Cine nu a
fost demult sau niciodată la lacul Velencei, în mod sigur va fi uimit: oaspeţii
sunt aşteptaţi cu hoteluri de 4 stele, atracţii noi sau reînnoite, programe
atrăgătoare, iar dacă doreşte să consume ceva, găseşte restaurant prietenoase cu mâncăruri bune, oferte de vinuri şi de ţuică de calitate.
Navigând pe internet, puteţi rezerva un pachet foarte bun. Pe pagina velencei-to.hu găsiţi ofertă bogată de programe şi de cazare. Câteva clic-uri şi e
gata planul personalizat de concediu, trebuie doar să-l realizaţi.
Dacă faceţi rezervare într-un loc unde se eliberează card de reduceri Velencei- tó, puteţi să economisiţi o sumă importantă, pentru că acest card oferă
reduceri semnificative la ştranduri, la restaurante, închirieri şi la multe
alte servicii/ puteţi chiar beneficia de gratuitate în unele locuri/
Pentru mai multe informaţii, pentru pliante despre Regiunea
Turistică Lacul Velencei, pentru oferte de cazare şi programe
adresa-şi vă cu încredere Biroului Tourinform
Vă aşteptăm cu drag la Lacul Velencei!

INFORMAII DE INTERES PUBLIC
LACUL VELENCEI

TOURINFORM GÁRDONY

2483 Gárdony, Szabadság út 24.
Tel.: +36 22 570 078  Tel./Fax: +36 22 570 077
tourinform@velencei-to.hu

TOURINFORM VELENCE

2481 Velence, Tópart út, Velence Korzó
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

velencei-to.hu

Vârsta lacului: aprox. 10-12 mii de ani,
suprafaţa: 24,2 km2, lungimea 10,8 km, adâncimea
medie 1,5 m lăţimea medie 2,3 km,
ore însorite >2500 ore/an

Publică : Velencei-tó Térségi TDM
Nonprofit Kft. 2014
Redactor responsabil:
Eszter Somossy, director executiv
Pentru fotografiile folosite aducem
mulţumiri şi pe această cale următorilor
persoane: András Mészáros, Gábor Nagy,
Balázs Ódor, Mrs. Ódor Virág Cseresznye, György Simon, Béla Somhegyi şi
partenerilor organizaţiilor locale TDM
szervezetek.

Agárd Thermal Bath and Spa
The real family spa
Agárd Thermal Bath and Spa
2484 Agárd, Fürdő tér 1.
Tel.: +36 22/579-230
Fax: +36 22/579-249
E-mail: info@agarditermal.hu
www.agarditermal.hu
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HOTEL, ȘTRAND ȘI LAC ÎN ACELAȘI TIMP

