Találkozzunk a Velencei-tónál!
Let´s meet at Lake Velence!
Treffen wir uns am Velence-See!

természetesen közel

VELENCEI-TÓ

www.velenceturizmus.hu
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Grußwort

Köszöntő Greetings

Dear Guests,
Welcome to the shores of Lake
Velence!
Liebe Gäste!
Herzlich willkommen
am Velence-See!

Kedves Vendégünk!
Örömmel üdvözöljük
a Velencei-tó partján!

Reméljük, hogy élményekben gazdag napokat,
heteket tölt itt, és jövőre is találkozhatunk Önnel és családjával, valamint barátaival gyönyörű tavunk partján.
A „Napfény tava” fürdésre, csónakázásra, napozásra
csábít, de a környék kirándulóhelyei is várják Önt, melyeket mind gyalog, mind kerékpárral könnyen elérhet.
Engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét néhány különlegességre, melyet a természet
alkotott és olyan látnivalókra is, amelyek az itt élő emberek keze munkáját, ízlését,
hazaszeretetét dícséri, és amelyekre büszkék vagyunk.
We hope, that the time you spend with us will become a pleasant experience, and we
will meet You, your family and friends again next year around our beautiful lake.
Wir hoffen, dass die bei uns verbrachte Zeit ein schönes Erlebnis wird und wir begrüßen Sie, Ihre Familie und Ihre Freunde auch im nächsten Jahr wieder an unserem
herrlichen See.

Sunshine Der See des Sonnenscheins
A napfény tava The Lake of Vizitúrák

Az északi oldalán szelíden magasodó
hegyekkel, lankás dombokkal övezett csillogó
víztükör felületének csaknem harmadát nádasok
borítják, több ezer vízimadárnak nyújtva ideális fészkelőés búvóhelyet. Különlegesen gazdag madár- és növényvilága, egyedülállóan szép természeti értékei messze
Surrounded
by mildly sloping mountains földről vonzzák ide az érdeklődőket és a tudományos
kutatókat.
and gently rolling hills on the
A napfényes órák magas száma miatt a tó vize
north shore almost a third of
gyorsan felmelegszik. A sekély és mélyvizű
the glittering surface of the water
strandok várják a gyermekeket és az
is covered by reeds, providing ideal
úszni, csónakázni vagy napozni
nesting and hiding place for thousands of
vágyókat egyaránt.
waterfowl. Due to the high number of sunny
hours the water in Lake Velence warms up fast.
Children as well as serious swimmers can
chose among the shallow or deep public
beaches.

Nature in
Peace Friedliche Natur
Békés természet
Vizitúrák
Vizitúrák

Das
Nordufer
wird von sanft
emporragenden Bergen umfasst, fast ein Drittel des
glänzenden Wasserspiegels wird mit Schilf bedeckt,
welches mehreren Tausend Wasservögeln einen idealen Nist-, und Zufluchtsort bietet. Wegen der hohen
Zahl der Sonnenstunden wird das Wasser des VelenceSees schnell warm. So gibt es die Wahl zwischen
flachem Wasser für die Kinder und Nichtschwimmer und
dem tiefen Wasser für die sportlichen Schwimmer.

Wenn man angeln möchte, kann man mit einem
Boot den ganzen See befahren. Den territorialen
Télen is várjuk!
Angelschein kann man rund um den See
You are welcome in winter too!
herum bei den Vereinen, Angelgeschäften
Auch im Winter erwarten wir Sie!
und auch in den meisten Tourismusbüros erwerben. Im Winter vergnügen sich zahlreiche Schlittschuhläufer auf dem Eis des
zugefrorenen Sees.

Csónakkal, korcsolyával With a boat, on ice skates Mit Boot, auf Schlittschuhen

A tó halállománya minőségileg
és mennyiségileg is kiváló. A nádasok
mentén hatalmas pontyok, igen szép kárászok és rablóhalak is foghatóak. Ha horgászni vágyik, csónakkal az egész tavat bejárhatja, miközben a
tó titokzatos belső világát is megismerheti. A területi engedélyek megvásárolhatók a tó körüli egyesületi jegyforgalmazó helyeken és a horgászboltok, idegenIf you wish to fish, you can
forgalmi irodák legnagyobb részében is.
scout out the entire lake by
Télen is látogasson el hozzánk! Kemény, száraz
boat. Local permits can be purhidegben tükörjég borítja a tavat korcsochased at the fishing supply stores
lyázók ezreinek örömére. Erős fagy esetén
or at most tourist information centers
fakutyázók, jégvitorlások és jégszöraround the lake. In dry cold weather, the
fösök lepik el a jeget a korcsolake is covered by a mirror of ice, for the delight
lyázók mellett.
of thousands of skaters.

Gyalog, kerékpárralVizitúrák
Walking, Vizitúrák
on bike Zu Fuß, mit Fahrrad

A kerékpározás a Velencei-tó környékén a kis magasságkülönbségek és a tavat
körülvevő, kb. 28 km-es kiépített kerékpárútnak köszönhetően mindenki számára igen
kellemes túralehetőséget kínál. Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a tókörnyéki
települések néhány látnivalóját, melyet egy kellemes séta, egy izgalmas kirándulás
vagy egy kerékpáros túra alkalmával érdemes meglátogatni.
A tókörnyéki Tourinform irodák kerékpáros térképeket és túraajánlatokat kínálnak a
sportolni szerető vendégeknek.
The area offers the possibility of pleasant bike tours, due to the moderate differences
of elevation, and a 28 km well maintained bike route around the lake. Tourinform
offices around the lake can provide you with bike maps and tour guides.
Der See bietet, dank der kleinen Höhenunterschiede und der 28
km langen Fahrradwege angenehme Tourenmöglichkeiten
für Radfahrer. In den Tourinform Büros zeigen Ihnen
die Mitarbeiter gern verschiedene Radtouren um
den See oder Sie erwerben Radwanderkarten und entdecken das Umland des
Sees auf eigene Faust.

A nemzeti emlékhellyé
nyilvánított Katonai Emlékpark Pákozd (KEMPP) 1848-tól
napjainkig – 4 kiállítás keretében –
mutatja be a magyar honvéd életét, aki
védte hazája érdekeit, teljesítette esküjét, és ha
kellett, életét áldozta feladata teljesítése során.
A Pákozd-Sukorói Arborétum és Szabadidőparkot csodálatos erdei környezetben találja.
Tájmúzeum, tanösvény, szabadtéri játékok,
tűzrakóhely várják
látogatóikat.

Pákozd,
Sukoró
Vizitúrák

A természetvédelmi területen jellegzetes alakjukkal várják a kirándulókat az ingókövek.
The Rocking Stones are awaiting the visitors at the Nature Preserve Area.
In dem Naturschutzgebiet warten die schwankenden Steine auf die Wanderer.

Történelem, kirándulás Vizitúrák
History, excursions
Vizitúrák Geschichte, Exkursionen

The Pákozd Military Memorial Park is a memorial to a victorious battle of the 1848
Independence War, the heroes of the Second World War, as well as the responsibilities
of the present day armed forces. The Pákozd-Sukoró Arboretum welcomes
visitors with a local museum, nature hikes, open air theater performances
as well as picnic and outdoor cooking areas.
Der Militärische Gedenkpark in Pákozd erinnert uns an den
Sieg im Freiheitskampf von 1848, an die Opfer des 2.
Weltkrieges und an die Opferbereitschaft der heutigen
Soldaten. Im Pákozd-Sukoróer Arboretum wartet
ein Museum, ein Lehrpfad, verschiedene Spielplatzelemente und eine Feuerstelle die Besucher.
Sukoró mind fekvését, mind népi építészetét tekintve a Velencei-tó egyik legszebb települése.
A Szilvás soron egy apró, régi parasztház, a
Néprajzi Ház mutatja be az egykori életmódot és a környék néprajzát. A falu közepén
emelkedik a református templom, ahol a
pákozdi csata előestéjén a haditanácsot
tartották.

Sukoró
is one of the most beautiful settlements around
Lake Velence, both in its location and its architecture. The
Folk Art House presents historical memorabilia of an earlier lifestyle and local traditions.
The Calvinist Church in the middle of the village was the location of the military council
at the eve of the Pákozd battle.
Sukoró ist wegen ihrer Lage, als auch wegen ihrer volkstümlichen Architektur, eine der
schönsten Siedlungen am Velence-See. Das Ethnographische Haus zeigt die einstige
Lebensweise und die Ethnographie der Gegend. In der Mitte des Dorfes erhebt sich die
reformierte Kirche, in der in 1848 am Vorabend der Kriegsrat der Pákozder Schlacht
gehalten wurde.

Nadap, Vizitúrák
Pázmánd, Vereb

Nadapon,
rendkívül szép környezetben található
az Országos Szintezési Főalappont, mivel itt
található hazánk egyik legszilárdabb röghegysége.
Nadapon keresztelték meg Vörösmarty Mihályt, a
keresztelő-medence ma is megtekinthető.
A pázmándi hegyen a különleges kvarcit sziklákat, majd
a fenyőerdő felett magasló Hármas keresztet csodálhatjuk meg. A Történelmi Emlékpark mellett
pihenőpark és játszótér várja a kisgyermekes családokat. Elsétálhatunk a Téglaházi forráshoz is,
amely remek helyszín pihenéshez vagy egy
családi piknikhez a madárdalos
határban.

Történelem, kirándulás Vizitúrák
History, excursions
Vizitúrák Geschichte, Exkursionen

At Nadap, you can find the National Precise Leveling
Point, since this is one of the most stable mountains
of the country. On the Pázmánd hill, we can see
unusual quartz formations, and admire the Tripple
Cross. Next to the Historical Memory Park, a playground is offering a chance to relax for the families of little children.
In Nadap befindet sich der Nivellierungsfestpunkt, denn es befindet sich hier eines der festesten und fundier-testen Gebirge Ungarns. Auf
dem Berg in Pázmánd können wir die besonderen Quarzit-Felsen, dann das Dreikreuz bewundern. Neben dem historischen Gedenkpark
warten ein Erholungspark und ein Spielplatz auf
Familien mit Kleinkindern.
Vereben a különleges
háromszájú kemence és mellette a park
pihenésre csábít. A honfoglaláskori fiatal vitéz sírját a Pogánykő jelöli.
The park around the Three-way Oven in Vereb,
tempts to rest and relax. The burial place of
the 10th century young warrior is marked
by Pogánykő. In Vereb locken der Dreihalskolben und der Park rund herum zur Erhoung.
Der Stein der Heiden bezeichnet das Grab
des jungen
Helden aus
dem10. Jahrhundert.

Velence
Vizitúrák

Velencea tókörnyék második
legnagyobb városa.
Ha a telpülés szép, gondozott utcáin
sétál, meg fogja érteni, hogy miért nevezik
„virágvárosnak”. Pompás sétákat tehet a Bencehegyen, ahonnan pazar kilátás nyílik a tóra, de jó elgyalogolni az Angelika-forráshoz is. Érdemes megnézni
The town of Velence is often
Molla Szadik török szerzetes síremlékét a református
called the town of flowers. The
temetőben, vagy horgászni, vadászni, telente a
view is fabulous from Bencebefagyott tavon sportolni. Itt van a Velencei-tó
hegy. Make sure to walk to the
egyetlen vízisí-pályája. Szörflejáró, teniszpáAngelika Spring too! The tomb of
lyák, többmedencés termálfürdő, vízparti
Molla Sadic, the Turkish monk is worth
szabadidős sportpályák várják a mozgás,
a trip too. You can also fish and hunt as well
a csapat- és extrém-sportok
as enjoy other winter sports on the frozen lake.
kedvelőit.
Here, the only waterski course, as well as surf
entrance, tennis courts, thermal baths, and other
waterside playfields are awaiting for the energetic
fans of group and extreme
sports.

Séták, strandok Walks,
Vizitúrák
Public beaches
VizitúrákSpaziergänge, Strände

Die
Stadt Velence wird
auch "Blumenstadt" genannt.
Vom Bence-Berg aus, ist die Aussicht wunderschön. Wandern Sie bis
zur Angelika-Quelle. Es lohnt sich das Grab
des türkischen Mönches Molla Szadik zu
besichtigen. Es hat seinen ganz eigenen Reiz zu angeln,
zu jagen und auf dem zugefrorenen See im Winter Sport zu treiben. So bedeutet die
einmalige Wasserski-Bahn des Sees unbedingten sportiven Spaß weiter gibt es eine
Surfabfahrt, zudem Tennisplätze, Thermalbad, ebenso Sportplätze am Ufer.
A Velencei-hegység közismert bortermelő vidék. A neves szőlőtermő területen, a Bencehegyen áll Szent Orbán szobra. Ezen a helyen kerül sor minden évben az Orbán-napra,
mely a borászok és Szent Benedictus ünnepe.
The Velence hills are well known wine producing areas. The statue of St Orban stands
on Bence-hegy. Here, a yearly festival of Orban Day is celebrated, to honor wine makers
and the Saint Benedictus of the Wine knighthood.
Das Velence-Gebirge ist ein wohl bekanntes Weinanbaugebiet. Auf dem Bence-Berg
steht die Statue des Heiligen Orban. Hier wird jedes Jahr der Orban-Tag gefeiert, das
ist das Fest der Winzer und des Sankt Benedictus Weinordens.

The
southern slopes, bathing in sunshine,
face the lake directly, so they get extra,
reflected light from the water. Extraordinary wine makers are working tirelessly year
around to show off the fruit of their labor and
share their wine cellar with the visiting wine enthusiasts. Hospitality has long traditions around the lake, and
you can taste fish soup, one of the outstanding dishes of the
Hungarian cuisine in just about any restaurant.
Die sonnigen Südhänge blicken direkt auf den See, so bekommen
schmackhaften Weintrauben durch den Wasserspiegel Doppelbestrahlung. Ausgezeichnete Winzer arbeiten unermüdlich im
ganzen Jahr, um die Frucht ihrer Arbeit zu zeigen und sie unter
Weinfreunden, die ihre Weinkeller besuchen, anzubieten.
Die Gastronomie der Umgebung hat Tradition. Ein hervorragendes Gericht der ungarischen Küche ist die Fischsuppe. In fast jedem
Restaurant kann man sie probieren. Unbedingt nicht verpassen darf
man die exzellenten Wildgerichte.

Vendéglők, csárdák Restaurants,
VizitúrákInns Gaststätten, Tschardas

A szőlőtermesztés a környéken több száz évre tekint vissza.
A napsugárzásban gazdag, déli lejtők
közvetlenül a Velencei-tóra tekintenek, így a tó
víztükre révén kettős besugárzást kapnak.
Kitűnő borászok dolgoznak fáradhatatlanul egész évben,
hogy munkájuk „gyümölcsével” megkínálhassák a
pincéjükbe látogató borbarátokat.
A vendéglátásnak és a borkóstolásnak a tó környékén komoly hagyománya van. Természetes,
hogy a magyaros konyha kiemelkedő ételét, a
halászlét szinte minden vendéglőben megkóstolhatjuk, de a vadhúsokból készített
ételeket sem szabad kihagyni.

Winecellars
Borospincék
Vizitúrák
VizitúrákWeinkeller

A tó északi partján hangulatos, nádtetős csárdákat is
találhat, ahonnan gyönyörű kilátásban gyönyörködve
kóstolhatja meg a finom, helyi borokat a kellemes
vacsora után.
On the Northern shores of the lake, picturesque
thatched-roof inns offer fine local wines to taste after a
pleasant dinner, while enjoying the view of the lake.
Don´t skip over the dishes of game either!
Am Nordufer des Sees kann man stimmungsvolle Tschardas
mit Reetdach finden, in denen man, bei wunderschöner Aussicht, die feinen örtlichen Weine nach einem angenehmen
Abend probieren kann.

A Velencei-tó környéki települések

Vereb

Settlements around Lake Velence Die Ortschaften um den See herum
Pákozd
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Nadap
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Találkozzunk a tókörnyéki
településeken!
Sok izgalmas élmény,
látnivaló, kirándulás várja!
Let´s meet in the settlements
around the lake.
Many exciting experiences, hikes
and scenic views are waiting
for you!
Treﬀen wir uns an den
Ortschaften um den See herum!
Viele spannende Erlebnisse,
Sehenswürdigkeiten und
Ausflüge erwarten Sie!
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Gárdony

Gárdony
Gárdony

2012. ÉVI VELENCE-TAVI HAJÓMENETREND
ELŐ-ÉS UTÓSZEZON: érvényes 04.28-06.17 valamint 09.01-10.21 között hétvégeken és ünnepnapokon

Agárd-Pákozd (Szúnyog-sziget) között
Teljes árú jegy: 600 Ft – Kedvezményes diák: (18 éves kor alatt) és nyugdíjas jegy: 460 Ft
Gyermekek 4 éves kor alatt jegy nélkül utazhatnak.
Családi kedvezmény: két felnőtt esetén a második gyermek ingyen utazhat.
AGÁRDI INDULÁS: 10:00 (Gárdony érintésével megy a Szúnyog-szigetre), 11:30, 13:30, 15:00, 16:30.
PÁKOZDI (Szúnyog-szigeti) INDULÁS: 11:00, 12:00, 14:30, 15:30 (Gárdony érintésével megy Agárdra), 17:30.

Gárdony-Pákozd (Szúnyog-sziget) között
Teljes árú jegy: 600 Ft – Kedvezményes diák (18 éves kor alatt) és nyugdíjas jegy: 460 Ft
Gyermekek 4 éves kor alatt jegy nélkül utazhatnak.
Családi kedvezmény: két felnőtt esetén a második gyermek ingyen utazhat.
GÁRDONYI INDULÁS: 10:25.
PÁKOZDI (Szúnyog-szigeti) INDULÁS: 15:30.
Félórás sétahajó járat Pákozdon (Szúnyog-szigeten)
Teljes árú jegy: 660 Ft – Kedvezményes diák (18 éves kor alatt) és nyugdíjas jegy: 490 Ft
Gyermekek 4 éves kor alatt jegy nélkül utazhatnak.
Családi kedvezmény: két felnőtt esetén a második gyermek ingyen utazhat.
A sétahajó minimum 4 utas esetén indul el.
INDULÁS: 13:50.
FŐSZEZON: ÉRVÉNYES 06.18-08.31 KÖZÖTT

Agárd-Pákozd (Szúnyog-sziget) között naponta
Teljes árú jegy: 600 Ft – Kedvezményes diák (18 éves kor alatt) és nyugdíjas jegy: 460 Ft
Gyermekek 4 éves kor alatt jegy nélkül utazhatnak.
Családi kedvezmény: két felnőtt esetén a második gyermek ingyen utazhat.
AGÁRDI INDULÁS: 10:00 (Gárdony érintésével megy a Szúnyog-szigetre), 11:30, 13:30, 15:00, 16:30, 18:30.
PÁKOZDI (Szúnyog-szigeti) INDULÁS: 11:00, 12:00, 14:30, 15:30 (Gárdony érintésével Agárdra), 17:30, 19:30.
Külön igény esetén – min. 6 fő – az utolsó járat 20:30-kor indul.
Alkonyati sétahajó járatok Agárdon
A 45 perces sétahajó járat a Madárrezervátum határát érintve érkezik vissza az agárdi kikötőbe. A hajójáratok
szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton közlekednek. A sétahajó minimum 4 utas esetén indul el.
Teljes árú jegy: 980 Ft – Kedvezményes diák (18 éves kor alatt) és nyugdíjas jegy: 710 Ft
Gyermekek 4 éves kor alatt jegy nélkül utazhatnak.
Családi kedvezmény: két felnőtt esetén a második gyermek ingyen utazhat.
INDULÁS: 06.20-08.04 között, minden szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton 20:00 órakor.
INDULÁS: 08.08-08.31 között, minden szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton 18:30 órakor.

FŐSZEZON: ÉRVÉNYES 06.18-08.31 KÖZÖTT
Félórás sétahajó járat Pákozdon (Szúnyog-szigeten) naponta
Teljes árú jegy: 660 Ft – Kedvezményes diák (18 éves kor alatt) és nyugdíjas jegy: 490 Ft
Gyermekek 4 éves kor alatt jegy nélkül utazhatnak. Családi kedvezmény: két felnőtt esetén a második
gyermek ingyen utazhat. A sétahajó minimum 4 utas esetén indul el.
INDULÁS: 13:50.
Gárdony-Pákozd (Szúnyog-sziget) között naponta
Teljes árú jegy: 600 Ft – Kedvezményes diák (18 éves kor alatt) és nyugdíjas jegy: 460 Ft
Gyermekek 4 éves kor alatt jegy nélkül utazhatnak.
Családi kedvezmény: két felnőtt esetén a második gyermek ingyen utazhat.
GÁRDONYI INDULÁS: 10:25. - PÁKOZDI (Szúnyog-szigeti) INDULÁS: 15:30.
Sétahajó járatok Gárdonyban
A sétahajók 45 perces út után térnek vissza indulási helyükre. A 11:00 és 16:30-kor induló járatok szerdán,
pénteken és vasárnap közlekednek. A 19:00 órás járatok szerdai és pénteki napokon közlekednek.
A hajó min. 4 utas esetén indul el.
Teljes árú jegy: 980 Ft – Kedvezményes diák (18 éves kor alatt) és nyugdíjas jegy: 710 Ft
Gyermekek 4 éves kor alatt jegy nélkül utazhatnak.
Családi kedvezmény: két felnőtt esetén a második gyermek ingyen utazhat.
INDULÁS: minden szerdán 11:00-kor, 16:30-kor és 19:00-kor,
minden pénteken 11:00-kor, 16:30-kor és 19:00-kor, minden vasárnap 11:00-kor és 16:30-kor.

Sétahajó járatok Velencén*
A sétahajók 45 perces út után térnek vissza indulási helyükre. A járatok keddi, csütörtöki és szombati napokon
közlekednek. A hajó min. 4 utas esetén indul el.
Teljes árú jegy: 980 Ft – Kedvezményes diák (18 éves kor alatt) és nyugdíjas jegy: 710 Ft
Gyermekek 4 éves kor alatt jegy nélkül utazhatnak.
Családi kedvezmény: két felnőtt esetén a második gyermek ingyen utazhat.
INDULÁS: minden kedden, csütörtökön és szombaton 11:00-kor, 14:30-kor, 16:30-kor és 19:00-kor.
* Sétahajó járatainkat a kikötő felújítása után tudjuk indítani.

Hajóbérlés
Nagyhajó (Nadap) 100 személyes: 39 000 Ft/óra. - Kishajó (Agárd, Gárdony) 50 ill. 40 személyes: 31 000 Ft/óra.
Különjáratoknál előzetes időpont egyeztetés szükséges a lenti telefonszámokon!
A hajók bérleti díja tartalmaz egy Velencei-tó élővilágáról szóló előadást, melyhez távcsövet biztosítunk, de
ezt az igényét kérjük jelezze a különjárat megrendelésekor!
Kerékpárjegy: 150 Ft/db - A menetjegyek árai és a bérleti díjak az áfát tartalmazzák.
A biztonság érdekében a hajóvezető utasításai az utasokra nézve is kötelezőek! Viharos idő esetén járatainkat nem indítjuk,
és ezért semminemű felelősséget nem vállalunk! Menetjegyek a hajón válthatók!
Velencei-tavi Fejlesztési Nonprofit Kft. 2484 Agárd, Tópart u. 1.
Telefon: 06 30 271-32-92 (Simon György), 06 30 268-53-18 (Papp István)
E-mail: to@velenceitohajozas.hu, facebook.com/velenceitohajozas
Látogasson el honlapunkra! w w w .v e l e n c e i t o h a j o z a s .h u
VÁRJUK A FEDÉLZETEN!

Rendezvények, események a tó körül télen-nyáron
Year around events and celebrations by the lake
Veranstaltungen im Sommer und im Winter
Januárban és februárban a hőmérőt lessük: befagyott-e a tó, elég vastag-e a
jég? Amikor meghallja a Vízügyi Igazgatóság közleményét: lehet korcsolyáznia
Velencei-tavon, ugorjon kocsiba, üljön vonatra, vagy szálljon fel a buszra és
jöjjön családjával a Velencei-tóhoz. Nagyszerű élményben lesz része, ha a jégről
nézheti meg a nyárról jól ismert nádasokat, miközben forró teát, vagy forralt bort
kortyolgat.
Ice skate or ice sail on the frozen lake.
Im Winter laufen Sie Schlittschuh oder genießen das Eissegeln auf dem zugefrorenen See.
Március March März
A Katonai Emlékpark Pákozd egész évben különleges, tanulságos és felemelő programokkal várja az idelátogatókat. Bármikor jár erre, látogassa meg ezt az emlékhelyet!
A Márciusi Ifjak ünnepe különösen nagy élményt nyújt.
The Pákozd Military Memorial park offers uplifting programs year around.
Der Militärische Gedenkpark Pákozd erwartet Sie das ganze Jahr mit erhebenden
Programmen.
Április April April
A hónap utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a hagyományos, háromnapos
Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál Agárdon.
Lake Velence Fish, Game, Wine and Brandy Fest, Agárd
Fisch-, Wild-, Wein-, und Palinkafestival in Agárd
Május May Mai
Májusban Vereben egész napos ünnepség köszönti
Vereb Vitézt. A hónap utolsó szombatjának délelőttje
Velencén, az Orbán-hegyen a gyerekeké. Délutántól a
bor ünnepén Orbánnapi vigadalom várja a látogatókat.
A Pünkösdi Hegyünnepen Pázmándon Velencei-tó
környéki borok kóstolására és vásárára nyílik lehetőség.
Ügyességi verseny és látványos, vidám mulatság a
hagyományos Nemzetközi Sárkányeresztő Találkozó
Pákozdon.
Festival of Hero Vereb in Vereb, Festival of Grapes and
Wine, Velence Hill Festival, Pázmánd, International
Kite-flying Meet, Pákozd
Das Fest des Helden von Vereb in Vereb, das Weinfest in Velence, das Bergfest in
Pázmánd, das internationale Treffen der Drachensteiger in Pákozd

Június June Juni
Ez a hónap ideális a gyalogos vagy kerékpáros túrákhoz. Amíg nincs igazi strandidő,
keresse fel a környék természeti értékeit, vagy élvezze a wellnessfürdők kényeztetését. Ne hagyja ki a hajókázást, ideális időpont ez a nádlagúnák megismeréséhez.
Kulturális programok között is válogathat:
A Múzeumok Éjszakája rendezvényhez a Katonai Emlékpark Pákozd is csatlakozott.
A Verebi Végh János Zenei Esték a klasszikus zene kedvelőinek kétnapos ünnepe
Vereben. A Music Resort Festival Velencén a világzene jegyében a mozgásművészet
kedvelőit is várja.
The Night of Museums in
the Military Memorial Park,
Pákozd, classical music
nights, Vereb, Music Resort
Festival in Velence
Nacht der Museen im Militärischen Gedenkpark in
Pákozd, klassische Musikabende in Vereb, Music
Resort Festival in Velence
Július July Juli
A július igazi főszezon! Szinte minden napra jut valami izgalmas program a tó körüli
településeken. Néhány különleges eseményre felhívjuk a figyelmét.
Pázmándon rendezik a Veterán Autós- és Motoros Találkozó Velencei-tó Körüli
Túráját. Minden júliusi vasárnap estén a műemlék református templom ad otthont a
Sukorói Zenei Nyár hangversenyeinek. Gárdonyban a hagyományos Country Fesztivál nem csak zenei esemény, hanem kétnapos vidámság. A híres Agárdi
Pálinkafőzde kulturális és gasztronómiai programokat is kínál a Cigánymeggy Fesztiválon. A hónap végén tartják Nadapon, az egykor
svábok lakta faluban, a hagyományos Sváb Bált. Július két
utolsó és augusztus két első szombat estéjén a Velencei
Nyári Zenés Esték felhőtlen szórakozást igér Velencén.
Veteran Car and Motorcycle Meeting, Pázmánd, clasical
music in Sukoró, Country Festival in Gardony, Gypsycherry Festival in Agárd, Swabian ball in Nadap,
Summer Musical Evening, Velence
Veteranen Auto- und Motorradtreffen in Pázmánd,
klassische Musikveranstaltungen in Sukoró, Country
Festival in Gárdony, Zigeunerkirschenfestival in Agárd,
schwäbischer Ball in Nadap, zahlreiche Musicalabende
in Velence.

Augusztus August August
Figyelje a Velencei-tavi programokat augusztusban, mert minden nap találhat valami
igazán kedvére való rendezvényt, amelyen jól szórakozhat majd az egész napi strandolás után. Csak néhányat sorolunk fel:
A Rigó Jancsi Fesztiválon a híres zenész emlékére korabeli zenekari művekkel,
nótákkal várják Pákozdon. Vereben, a falunapon régi étkek ízeit kóstolhatja meg
az egész napos vidámságon. Folytatódnak a Velencei Nyári Zenés Esték előadásai
Velencén. A Velencei Tóúszást minden nyáron várják az úszni szerető, elszánt
amatőr sportolók. Legjobb lesz elkezdeni az edzést! Velence Város Születésnapi Vígassága már két nappal előbb elkezdődik a Velencei Zene és Tánc Napja rendezvénnyel és a Nemzetközi néptáncesttel. Augusztus 19-én aztán az egész napos
mulatságot tűzijáték zárja.
Gypsy Music Festival, Pákozd, Village Day in Vereb, Swim Across Lake Velence,
Velence. Birthday of the town Festivities with fireworks, Velence
Zigeunermusikfestival in Pákozd, Dorfkirmes in Vereb, Durchqueren des VelenceSees, die Geburtstagsfeier der Stadt Velence mit Feuerwerk
Szeptember September September
Ebben a hónapban minden településen tartanak szüreti
mulatságot. Válasszon közülük kedvére! A Velencei Tavi
Nemzetközi Hőlégballon karnevál Agárdon a leglátványosabb programok egyike a tó körül. 28-án a '48-as
Haditanács emlékére ünnepséget tartanak Sukorón, a
református templomban, amit másnap a katonai hagyományőrző szervezetek bemutatói követnek. A hónap
utolsó szombatján rózsaültetéssel és egész napos programmal ünnepli Velence az ebben az évben született
kisbabákat.
Hot Air Balloon Carnival, Agárd, Historical celebration in
Sukoró, Rose Festival of Babes in Velence (rose planting
for the newborn residents of Velence)
Heißluftballonkarneval in Agárd, eine historische Feierlichkeit in Sukoró, das Fest
im Rosengarten für die Neugeborenen der Stadt Velence
Október October Oktober
Szüreti bálokat még októberben is rendeznek többfelé, például Dinnyésen.
Október 6. a magyar történelem tragikus, de felemelő napja. Vegyen részt a Katonai
Emlékpark Pákozd ünnepségén ezen a napon. Gárdonyban, a Gárdonyi Géza
Emlékházban helytörténeti kiállítást is láthat.
Grape Harvest Ball, Dinnyés, Historical Celebration, Pákozd, Museum in Gárdony
Weinleseball in Dinnyés, die historische Feierlichkeit in Pákozd, Ausstellung in
Gárdony

November November November
Itt az újbor, és itt az újbor kóstolásának ideje! Ne feledkezzen meg a Márton napi
ünnepi liba-lakomákról sem. Egyszóval ez a hónap a gasztronómia jegyében telik.
Celebration of the new wine, and Goose Feasts around the lake
Feier der neuen Weine ganz um den See herum
December December Dezember
December az adventi készülődés ideje. Az összes tókörnyéki településen adventi
vásárok, karácsonyi ünnepségek várják. A komolyzenei hangversenyek is az ünnepre
hangolódást szolgálják Gárdonyban.
Az év utolsó napján a jókedvé a főszerep. Indul a Szilveszteri Pezsgőfutás Agárdon.
Önt is várjuk!
Advent Fairs, Classical music concerts in Gárdony, Champaign Run on New Year´s
Eve, Agard
Adventsmärkte, klassische Musikkonzerte in Gárdony, Sektlaufen zu Silvester in
Agárd

Az aktuális programok helyszínéről, pontos idejéről, friss információkról az
alábbi honlapokon kaphat felvilágosítást:
You can find detailed information, dates and exact locations of the programs
on the following web site:
Über die Veranstaltungsorte und die Termine der aktuellen Programme
bekommen Sie unter der folgenden Homepage eine Auskunft:

www.pakozd.hu
www.sukoro.hu
www.velence.hu
www.nadap.hu
www.pazmand.hu
www.vereb.hu
www.gardony.hu

Tourinform Velence, Halász u. 37. www.velenceturizmus.hu
Tourinform Gárdony, Szabadság u. 16. www.visitvelenceito.hu
Tourinform Pákozd, Mészeg hegy www.pakozdturizmus.hu

Gyöngy Panzió

2481 Velencefürdő, Balatoni út 25.
(+36 70 77919 85, +36 1 299 06 86
7 info@gyongypanzio.hu, www.gyongypanzio.hu

2481 Velence, Ország u. 25/a.
(+ 36 22 470 497
7 szallas@soltours.hu
www.soltours.hu

2481 Velence, Fő u. 122.
(+36 30 474 14 24
7 nvencel@freemail.hu

Best Panzió

TOURING HOTEL AGÁRD
2484 Agárd, Tópart u. 1.
(+36 30 993 24 44, +36 22 370 019
7 touring@uw.hu, www.touring.uw.hu

Margaréta Panzió

Major Vendégház

2481 Velence, Enyedi u. 6. (+36 30 573 93 63
7 bfpal@freemail.hu, www. velencemargaretapansio.hu

Velence, Tópart u. 29. (+ 36 20 580 91 97
www.majorvendeghaz.on.hu

Ifi Szálló és Velence Local
2481 Velence, Tópart u. 51. (+36 30 440 95 19
7 ifiszallo@ifiszallo.hu, www.ifiszallo.hu

Lics Pincészet
8095 Pákozd, Csúcsoshegyi út
(+36 30 385 66 27
7 licsbalazs@hotmail.com, www.licspince.hu

Velence
Bence-hegyi
Borkert és
Borbarát Klub
2481 Velence, Sárgaföldes út 14.
(+36 30 238 70 05
7 borkert.velence@t-online.hu
www.velenceiborkert.hu

ARANYKÚT VENDÉGLŐ
2481 Velence, Fő utca 28.
(+36 22 472 370
7 aranykutvendeglo@gmail.com

Nemes Cukrászda

2475 Kápolnásnyék, Fő u. 35. (+36 22 574 112
7 cukrászda@nemescuki.t-online.hu

Édes Velence Cukrászda
7

2481 Velence, Fő u. 68.
(+36 70 234 56 73
edesvelence@indamail.hu
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Velence-tavi hajózás és kenuzás
Menetrend szerinti hajójáratok
Sétahajó járatok
Hajóbérlés, rendezvényhajózás
Kerékpárszállítás
Kenutúrák szakvezetővel v. GPS-szel
Papp István (+36 30268 5318
to@velenceitohajozas.hu
facebook.com/velenceitohajozas
www.velenceitohajozas.hu
Simon György (+36 30271 3292
velenceitokenuzas@gmail.com
facebook.com/kenuzas.velenceito
www.expediciovelenceito.hu

Lovasoktatás,
lovastábor,
kocsizás,
bértartás

Kapcsolat:
György László
( 06 20 980 61 81
7 grandlovasudvar@gmail.com
www.gardony-grandlovasudvar.hu

2475 Kápolnásnyék, Fő utca 29.
(06 20 252 0994
7 mail@finometkekhaza.com
www.finometkekhaza.com

Fekete Bárány
fagyizó-söröző

Velencefürdő, V. utca 43.
(+36 20 546 03 85
Egész évben nyitva!

Szörfbázis 2484 Agárd, Üdülők útja 11.

(+36 70 701 16 11, +36 30 247 50 49
7 alex@surfcore.hu, www.surfcore.hu

Gelato Fagyizó és Büfé
2481 Velence, Kossuth u. 1.
(+36 70 455 22 70

- Gyros, gyrostál
- Hekk
- Kétkezes „RETRO”
hamburger
- Kenyérlángos
- Langalló
- Tök-i pompos
- Rántott: - Sajt
- Gomba
- Karfiol

- Sült krumpli
- Sajttal, sonkával
töltött pulykaérme
- Olasz Fagylalt
- 14 féle sör
- 11 féle kávé
- 8 féle kommersz- és
- 22 féle minőségi rövidital
- Borok,
- Üdítők

7 velencedrink@freemail.hu
www.facebook.hu\fekete bárány

Sukorói Urasági Ház
Szőlőhegyek és erdők ölelésében áll méltóságteljesen, gyönyörű kilátással a Velencei-tóra.
A stílusosan berendezett házak tökéletes helyszínt nyújtanak különleges alkalmakra.
Az exkluzív urasági házban kényelmes, összkomfortos, igényesen berendezett szobák állnak rendelkezésre.
8096 Sukoró, Csalitos u. 6. (+36 30 970 65 36 (+36 22 475 838
7 lindra@chello.at, www.herrenhaus-kaloczy.com

Lido Divat és Fodrászat
Velence Virág Kft. Kertészet és Virágüzlet
2481 Velence, Solt köz 6. (+36 30 850 10 40
7 velenceivirag@gmail.com

2481 Velence, Szabolcsi út, Pavilon sor 1.
Divat:(+36 20 310 83 83
Fodrász:(+36 30 651 62 51
www.lidodivat.tk, www.ritahair.tk

Bringás
Paradicsom
a Velencei-tó
partján!
Bringaszaküzlet és szervíz l Kerékpár- és sportszerkölcsönző l Strand, játszótér l Élelmiszerbolt, étterem,
főzőhelyiség l Közlekedési park gyerekeknek l Transzfer
a velencei vasútállomásról l Egyéni és vezetett
túralehetőségek l Velencei lakosoknak (lakcímkártyával)
20% kedvezmény a belépőjegyek árából!

2481 Velence, Kemping u.2.
7/(+36 22 472 043 , www.drotszamarpark.hu

Tekerbringa Kerékpárkölcsönző
2483 Gárdony, Székely Bertalan utca 17.
(+36 20 975 50 36, +36 22 570 177
7 tekerzoli@freemail.hu, www.tekerbringa.try.hu

Egyesület Fejér Megye
Falusi Turizmusáért
8095 Pákozd, Budai út 134.
(+36 22 732 002 7+36 22 458 722
7 falusiturizmus.pakozd@index.hu

A Velencei-tónál és a régióban
garantált kikapcsolódást,
igényes falusi szálláshelyeket,
vendégszeretetet,
páratlan élményeket kínálunk,
természetesen közel!

Tourinform Velence
2481 Velence, Halász utca 37.
7/(+36 22 470 302 7 velence@tourinform.hu
info@velenceturizmus.hu, www.velenceturizmus.hu

Tourinform Gárdony
2483 Gárdony, Szabadság u. 16.
(+36 22 570 078 7/(+36 22 570 077
7 info@visitvelenceito.hu, gardony@tourinform.hu
www.visitvelenceito.hu

Tourinform Pákozd (szezonálisan nyitva)
8095 Pákozd, Katonai Emlékpark, Mészeg-hegy
Levélcím: 8095 Pákozd, Budai út 134.
(+36 22 732 002 7/(+36 22 458 869
7 pakozd@tourinform.hu, www.pakozdturizmus.hu

természetesen közel

TDM
Kapcsolat a fogadó
terület és a turista között
Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
Tourinform Velence
A Velencei-tó északi partján 20092481 Velence, Halász utca 37.
ben
28 alapító taggal hoztuk létre
Telefon: +36-22/470-302
a
helyi
TDM (turisztikai desztináció
info@velenceturizmus.hu
menedzsment) egyesületet azért, hogy
www.velenceturizmus.hu
összefogjuk a térség turisztikában érdekelt
szolgáltatóit, attrakciók üzemeltetőit, helyi turisztikai vállalkozásokat, civil szervezeteket, a turizmust
pártoló magánszemélyeket. Együttműködünk annak
érdekében, hogy a képviselt turisztikai desztináció (Velence,
Sukoró, Nadap, Vereb, Pázmánd térség) versenyképességét a rendelkezésünkre álló eszközök és lehetőségek összehangolásával növeljük a turisztikai piacon,
vendégeink elégedettségéhez szolgáltatásainkkal hozzájáruljunk.
Tagságunk létszáma mára már meghaladja az ötvenet! Szeretettel fogadunk az
egyesületünkhöz csatlakozni kívánó új tagokat, szolgáltatókat és vállalkozókat, hogy
együtt dolgozzunk a helyi turizmus fejlődése, fejlesztése érdekében és ajánlatainkkal
élményhez jutassuk a nálunk üdülni, pihenni, aktívan kikapcsolódni vágyó kedves
vendégeinket.
Grafika, nyomdai előkészítés és kivitelezés: Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft. Velence
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