Fedezze fel a Velencei-tó megújult értékeit!
Magyarország szívében, Budapesttől 50, a Balatontól
46 km-re található a Velencei-hegység lábánál elnyúló bársonyos, sekély vizű Velencei-tó. A térség számtalan 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 tókörnyéki szállások, vendéglátók magas
színvonalú szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket.

A Velencei-tó
Frissüljön fel wellness élményekkel!
A megújult Agárdi Gyógy-és Termálfürdő a jó közérzetre, az
egészséges életmódra, illetve gyógyulásra vágyók ezreinek
nyújt felüdülést egész évben. A Fürdő új élménymedencékkel, szauna parkkal, 500 m2-es játszótérrel és számos
kényeztető szolgáltatással várja a gyógyulni, feltöltődni
vágyókat. A Velence Resort & Spa**** superior a Velencei-tó és
Magyarország első olyan igazi resort komplexuma, amely
egyszerre spa, wellness és gyermekbarát szálloda is, közvetlenül a tó partján. A szálloda 183 szobával és 25 konyhával
felszerelt apartmannal, saját stranddal rendelkezik. Kül- és
beltéri gyógyvizes és élményelemekkel felszerelt medencékkel, gyermekmedencével, jacuzzival, szaunaparkkal,
szépség- és egészségcentruma kiváló szolgáltatásaival
biztosítja vendégei számára a legteljesebb kényeztetést.
A szálloda, ahol DINO Club működik, 2011-ben az Év Gyermekbarát szállodája címet nyerte el.
Gárdonyban közvetlenül a Velencei-tó partján található a
Vital Hotel Nautis****superior szálloda. A hajó formájú épületegyüttesben 81 erkélyes szobát és 4 luxus lakosztályt alakítottak ki. A kétszintes wellness részlegen beltéri és szabadtéri medencékkel, szaunavilággal, vitalitáriummal, beauty
szolgáltatásokkal és a két személyes Sweet Harmonyval
kényeztetik a vendégeket. A szabadtéri sportszolgáltatások
mellett találunk squash- és bowlingpályát is, melyhez bár
és diszkó is kapcsolódik. A Velencei-tóra panorámás étterem büféasztallal, különleges ételkínálattal várja vendégeit.
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Kora: kb. 10–12 ezer év
Területe: 24,2 km2
Hossza: 10,8 km
Átlagos mélysége: 1,5 m
Átlagos szélessége: 2,3 km

Fedezze fel a térség
megújult értékeit!
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Zágráb
A Velencei-tónál egész évben változatos és
tartalmas programlehetőségekkel
várjuk vendégeinket.

Velencei-tó térségi turisztikai információk, kiadványok, programok és
szállások ügyében keresse a Tourinform irodát!
Aktuális ajánlatokkal, friss információkkal készséggel állunk vendégeink rendelkezésére.

Tourinform Gárdony
2483 Gárdony, Szabadság út 16.
Tel.: +36 22 570 078
Tel./Fax: +36 22 570 077
gardony@tourinform.hu
info@visitvelenceito.hu
www.visitvelenceito.hu

Tourinform Velence
(szezonálisan nyitva tartó iroda)
2481 Velence, Halász u. 37.
Tel./Fax: +36 22 470 302
velence@tourinform.hu
www.velence.hu

Tourinform Pákozd
(szezonálisan nyitva tartó iroda)
8095 Pákozd, Mészeg-hegy
Tel.: +36(22) 732 002
Fax: +36(22) 458 722
www.pakozdturizmus.hu

www.visitvelenceito.hu
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Töltődjön fel aktív
programokkal!
A Velencei-tó térsége kerékpárral, lóháton vagy akár
gyalogszerrel is kényelmesen bejárható. A Velencei-hegység lankáin, a vízen és a szikes pusztán jelölt túrautakon
együtt kirándulhat a család apraja – nagyja!
Vegyen részt vezetett bakancsos-, kerékpáros- és vízitúrákon! Karikázza körbe a tavat az új kerékpárúton!
A Mészeg-hegyen kialakított pákozdi Katonai Emlékpark
Nemzeti Emlékhely az 1848-49-es szabadságharc jeles
színtere volt. A KEMPP hadtörténeti kiállításaira látogatók
a múzeum mellett végighaladhatnak egy eredeti lövészárkon, a sorkatonaság tárgyi emlékeivel találkozhatnak, a
békefenntartás történetével ismerkedhetnek meg, vagy
éppen repülőgép szimulátorral hasíthatják a (képernyőn
mindig) kék eget. A Velencei-tó vidékének szülöttje
Vörösmarty Mihály, a Szózat költője. Kápolnásnyéki szülőházában ma múzeum működik. 150 éve Agárdpusztán
született az Egri Csillagok írója, Gárdonyi Géza. Az
Emlékháza mellett épült, egri várat mintázó Rönkvár és
az egykori magtárból lett Velencei-tavi Galéria a Gárdonyi
Géza tematikus sétány végállomása, számos kulturális

Élvezze helyi ízeinket!
esemény színtere. Innen indul a tópart érintésével a Dinnyési
Fertőre futó Madárdal tanösvény. A túraút egyik állomása
a festői szépségű Dinnyési Templomkert Hagyományőrző
Kulturális Turisztikai Központ, ahol Fejér megye legnagyobb
fedett szabadtéri színpada áll. Jeles napokon hagyományőrző rendezvények és vásári forgatag fogadja a betérőket.
A dombokra épült Sukorón, és a szőlőtermesztésről nevezetes Pázmándon tájház kiállítása mutatja be az egykor e
vidéken élt emberek hagyományait. Nadapon találhatók a
térképészet és az építészet magyarországi magasság-viszonyító pontjai, a Balti-szint és a Nadapi szintezési ősjegy.

A Velencei-tó környéke híresen jó gyümölcstermelő vidék. A szőlő- és borkultúrának
régi hagyományait őrzik itt, kiváló fehér és
vörösborokat kínálnak a Velencei-tavi Borút
hangulatos pincéi.

A Velencei-tóhoz érkező vendégek az év minden napjára tartalmas programokból választhatnak kedvükre valót. Különféle rendezvények, fesztiválok teszik színessé a tókörnyéken
eltöltött hétköznapokat csakúgy, mint az ünnepeket.

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.
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.

Éltető víz egész évben!
A Velencei-tó Magyarország második legnagyobb természetes tava, hazánk legkedveltebb üdülőhelyeinek egyike. Területe 27 km2, amelynek harmada nádassal borított. Természetvédelmi területei, a
Velencei-tavi Madárrezervátum és a Dinnyési Fertő “Nemzetközi jelentőségű vadvizek jegyzékébe”
bejegyzett, védett élővilága Európa-szerte egyedülálló értéket képvisel.

A tavon partról és csónakból is lehet horgászni. A vitorlás- és evezős sportok hódolói számára színvonalas időtöltést biztosít az Agárdi Yachtklub. A Velencei-tavi Vízi Sportiskola a magyar vízi sport utánpótlás nevelés fellegvára, több sportrendezvény helyszíne. A tó a kedvező széljárásnak köszönhetően
a szörfösök és a jégvitorlázók paradicsoma.

Az átlagosan 1,5 m vízmélységnek és a sok napsütésnek köszönhetően a tó vizének hőmérséklete nyaranta eléri a 26-28 C°-ot. A Velencei-tó ásványi anyagokban (nátriumban és magnéziumban) gazdag, vize
a kimerült szervezetre jótékony, regeneráló hatással van, reumatikus panaszok enyhítésére is alkalmas.

A tóparti települések kiépített strandjain minden korosztály megtalálja a számítását. A kisgyermekeket pancsolókkal, a fiatalokat sportpályákkal, az idősebbeket árnyas pihenőkkel várják. A Tóbíró
strandon wakeboard pálya üzemel, az Agárdi Popstrand könnyűzenei rendezvényeiről híres. A gárdonyi Sport Beach az ország első öko szemléletű strandja, 2011-ben felkerült a világ TOP 66 strandját
tartalmazó listára.

Hajókiránduláson vagy vezetett kenutúrán fedezze fel a vízen lebegő úszóláp szigeteket!
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A kirándulók számára nagyszerű lehetőséget
nyújt a verebi Háromszájú kemence, pl. egy
finom ebéd elkészítésére.
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