A TERMÉSZET KINCSEI
NEMZETI, SZELLEMI GYÖKEREINK
Agárdpusztán áll Gárdonyi Géza, Kápolnásnyéken Vörösmarty Mihály szülőháza. Mindkét irodalmi emlékházban színvonalas kiállítás tekinthető meg, melyet
múzeumpedagógiai foglalkozások tesznek még vonzóbbá és emlékezetesebbé
az ifjú látogatók számára is. A Gárdonyi Emlékházban és a szomszédságában álló
Velencei-tavi Galériában (egykori magtárban) kulturális rendezvények, kiállítások, komolyzenei és jazz koncertek alkalmával pezseg az élet.

AMI SZEMNEK, SZÁJNAK INGERE…

Dinnyésen 2010-ben épült Fejér megye legnagyobb fedett szabadtéri színpada, a festői
szépségű Templomkert Hagyományőrző Kulturális és Turisztikai Központban, ahol jeles
napokon hagyományőrző rendezvényeket, néptánc- és népzenei előadásokat, kiállításokat és vásárokat tartanak. A létesítmény színvonalas közösségi szálláshelyként is
várja a szállóvendégeket.
Az északi-parton, a Velencei-hegység lankáin elterülő településeken tájház,
faluház, néprajzi ház kiállításai mutatják be az egykor e vidéken élt emberek
mindennapjait, hagyományait. Különleges gyűjteményt őriz a kápolnásnyéki
ásvány- és ősmaradvány kiállítás és a kovácsmúzeum.
A kirándulók számára élménydús lehetőséget biztosít a verebi Háromszályú
kemence pl. egy finom ebéd elkészítésére.
A Velencei-tó bor-gasztronómiai múltját és jelenét a pázmándi Bormúzeumban
ismerhetik meg a betérők, ahol megízlelhetik a környéken készített borokat és
helyi termékeket is vásárolhatnak.

VELENCEI-TÓ

A tó nyugati kanyarulatában terülnek el a Velencei-tavi Madárrezervátum,
a Dinnyési Fertő természetvédelmi területei és az ökoturisztikai programlehetőségeket gazdagítja a híres agárdi Chernel István Madárvárta. A Fertőn madárgyűrűző programok, természetismereti séták során ismerhetjük meg a tókörnyéken fészkelő és átvonuló madárfajokat, a gyógynövény túrák pedig a természet
patikájába kínálnak betekintést. A Madárvárta természetismereti kiállítása
mellett számos érdekes természetbúvár programot, nyaranta a gyermekeknek
kalandos táborokat kínál.

A Velencei-tó környéke híresen jó gyümölcstermelő vidék. A szőlő- és borkultúrának régi hagyományait őrzik itt, kiváló fehér és vörösborokat kínálnak pl. az
agárdi Simon Panzió és Borászat, a pákozdi Lics Pincészet, valamint a Velenceitavi Borút hangulatos pincéi.
A gasztronómiai különlegességeket kedvelők
számára az évszázados tradíciókra építő szakértelem, a legkorszerűbb technológia, valamint a minden részletre kiterjedő gondoskodó figyelem ötvözésével a valódi magyar
pálinka legmagasabb minőségi kategóriájú
választékát kínálja az Agárdi Pálinkafőzde.
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Fedezze fel a Velencei-tó
megújult értékeit!
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Fedezze fel a Velencei-tó
megújult, régi értékeit!

További információkért forduljon bizalommal a Tourinform irodához!

A Velencei-tó
Kora: kb. 10–12 ezer év
Területe: 24,2 km2
Hossza: 10,8 km
Átlagos mélysége: 1,5 m
Átlagos szélessége: 2,3 km
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Magyarország szívében, Budapesttől 50, a Balatontól 46
km-re található a Velencei-hegység lábánál elnyújtózó,
bársonyos, sekély vizű Velencei-tó. A térség rengeteg újra
felfedezni valót kínál a magas színvonalú, aktív üdülésre
vágyók számára. A természeti kincsekben gazdag táj szellemet tápláló, lelket melengető kulturális látnivalókban
is bővelkedik. Az utóbbi évek turisztikai fejlesztéseinek
köszönhetően a régi értékek megújult, magas színvonalú
szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket.
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1. KEMPP
2. Hajóállomások
3. Dinnyési Templomkert
Hagyományőrző Turisztikai
Központ
4. Chernel István Madárvárta
5. Gárdonyi Géza Emlékház
6. Velencei-tavi Galéria
7. Rönkvár
8. Agárdi Pálinkafőzde
9. Simon Panzió és Borászat
10. Velencei-tavi Madárrezervátum
11. Dinnyési Fertő
12. Lics Pincészet
13. Agárdi Gyógy- és Termálfürdő
14. Tourinform Gárdony

Velencei-tó térségi turisztikai információk, kiadványok, programok és szállások
ügyében keresse a gárdonyi Tourinform térségi információs és marketing irodát! Aktuális ajánlatokkal, friss információkkal készséggel állunk vendégeink
rendelkezésére.
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Tourinform Pákozd
Nádasdy-obeliszk
Pelikán-ház erdei iskola
Nemzedékek Háza
Vörösmarty Mihály szülői
háza és Emlékmúzeum
Pákozd-Sukorói Arborétum
és Erdészeti Iskola
Pákozdi Ingókövek
Sukorói Néprajzi-ház
Szent Orbán szobor
Vörösmarty-pince
Tájház
Madárdal tanösvény
Szintezési Ősjegy
Háromszájú kemence
Tourinform Velence
Pázmándi Bormúzeum
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A BIKA-VÖLGY GYÓGYÍTÓ EREJE
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Gárdonyban, a tó déli partján fakadó termálvíz éltető energiával tölti fel az ide érkező vendégeket. Az Agárdi Gyógy- és
Termálfürdő a jó közérzetre, az egészséges életmódra, illetve
gyógyulásra vágyók ezreinek nyújt felüdülést egész évben.
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Tourinform Gárdony
2483 Gárdony, Szabadság út 16.
Tel.: +36 22 570 078, tel./fax: +36 22 570 077
gardony@tourinform.hu
www.visitvelenceito.hu
A HONVÉDELEM BÖLCSŐJE
A Mészeg-hegyen kialakított, több hektáros területen Európai Uniós támogatással épült a hadtörténelmünket az 1848-as eseményektől napjainkig bemutató pákozdi Katonai Emlékpark. A magyar hadtörténelem bölcsőjeként
ismert KEMPP kiállításait különböző korosztályoknak szóló,

honvédelmi, hadtörténelmi programok, vetélkedők, akadályversenyek teszik
teljesebbé. Az elmúlt 163 év jelentős eseményeit négy állandó kiállítás, számos
emlékmű, kopjafa és szobor hozza szinte megérinthető közelségbe. A látogatók
az 1848/49-es szabadságharcnak emléket állító múzeum mellett végighaladhatnak egy eredeti lövészárkon, korabeli felszerelési tárgyakkal berendezett
bunkerban képzelhetik el az I. világháború olasz frontján
szolgáló katonák életét, a sorkatonaság tárgyi emlékeivel találkozhatnak, a békefenntartás történetével ismerkedhetnek
meg, vagy éppen repülőgép
szimulátorral hasíthatják
a (képernyőn mindig)
kék eget.

További információ a KEMPP-ről:
www.kempp.hu
Tel.: +36 70 453 2785, e-mail: kempp@kempp.hu
Szezonálisan nyitva tartó irodák:
Tourinform Pákozd, Pákozd, Mészeg-hegy, tel.: +36 22 732 002
Tourinform Velence, Velence, Halász u. 37., tel.: +36 22 470 302
Az Európai Bizottság ,,European Destinations of
Excellence’’, azaz a ,,Kiváló Európai Desztinációk’’ című
pályázatán a Velencei-tó térsége 2010-ben és 2011ben is elnyerte az öt legígéretesebb magyarországi
desztináció egyikének járó EDEN kitüntetést.
A kiadvány a Magyar Turizmus Zrt. és az Európai Unió EDEN pályázatának
támogatásával jött létre.
Kiadó: Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület
(gárdonyi helyi TDM szervezet). 2011.
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Szívedhez legközelebb
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