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Van az a hely, ahol...

Lépjen Ön is a fedélzetre!
A Velencei-tó Magyarország egyik leghangulatosabb
vidéke, egy varázslatos hely, ahova ellátogatva megannyi élménnyel távozhat. Mindezt megkaphatják
Budapesttől mindössze 40 percnyire Gárdonyban, a
Vital Hotel Nautis****SUPERIOR wellness és konferencia szállodában.

SUPERIOR 			
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fürdők kényeztető szolgáltatásait élvezhetik, a
tevékeny feltöltődésre, új ismeretekre szomjazók felkerekedhetnek a tó környékén található
természeti kincsek, épített látnivalók felfedezésére és bőséggel válogathatnak kedvükre valót a
környék színes programkínálatából.
Ezzel a kiadvánnyal szeretnénk segítséget nyújtani Önnek velencei-tavi utazása megtervezéséhez, hogy élménye minél teljesebb legyen.
Fedezze fel új utakon a Velencei-tavat!
Legyen a vendégünk egész évben, szeretettel várjuk!

Tartalom:

A szállodában 81 szoba és 4 luxuslakosztály található,
melyekben a modern design kényelemmel és luxussal párosulva egy hajónyi élménnyé válik.
Szobáink és wellness részlegünk, harmonikus színvilágával, a pihenés és a relaxáció tökéletes helyszínei.
A Wellnesscentrum és Vitalitárium élménymedencékkel,
többféle szaunával, gőzkabinnal, sókamrával, pihenőszobával, széles körű kényeztető és energetizáló masszázskínálattal áll az ide érkező Vendégek rendelkezésére. Egész évben kivételes szolgáltatásokkal és számtalan meglepetéssel
kedvezünk a gyermekes családoknak is. Medencéink partján pihenve élvezheti a napsütést, míg gyermekei a világító
tornyunkból kiinduló ÓRIÁS csúszdában lelik örömüket,
eközben gyönyörű velencei-tavi panoráma tárul szemük
elé.
Szállodánk nem csak családi nyaralásokra, hanem üzleti
események, konferenciák, csapatépítő tréningek lebonyolítására is alkalmas, legyen szó kis létszámú tréningekről
vagy 400 fős összejövetelekről. Rendezvénytermeink a legmodernebb konferencia technikával, Wi-Fi-vel felszereltek, légkondicionáltak.
Tegye felejthetetlenné az itt töltött nyári estéket és élvezze
a naplementét egy vacsora mellet a grillteraszunkon.

Vital Hotel Nautis

Magyarország szívében, Budapesttől 50, a
Balatontól 46 km-re, csodálatos természeti
környezetben található a Velencei-hegység lábánál elnyúló, bársonyos és sekély vizű Velencei-tó.
Az M1-es és az M7-es autópályáknak, valamint
az elővárosi vasútnak köszönhetően a Velenceitóhoz manapság hamarabb el lehet jutni, mint
hétköznap Pestről Budára. Azonban nemcsak
ezért érdemes errefelé venni az irányt, hanem
azért is, mert a térség egész évben számtalan újdonságot kínál a magas színvonalú,
természet-közeli élményeket kedvelőknek. A Velencei-tó a túrázók paradicsoma: több
száz kilométernyi túraútvonalon kerékpárral,
gyalogosan, lóháton és vízen is kényelmesen
bebarangolható, hiszen nem kell fárasztó szintkülönbségekkel és nagy távolságokkal számolni.
A nyugalmas kikapcsolódást keresők a fövenyes, gondozott tópartot, a wellness szállodák és

...egy hajónyi élmény
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...a csobbanás
természetes

•	
Egyedül, vagy családdal, barátokkal és csapattársakkal, szórakozásból,
pihenésképp, vagy versenyszerűen, nyáron és télen a Velencei-tó mozgásra
csábít.
• Velencei-tó, a hely, ami mozgásban van.
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Menjünk a strandra!
• Napsugár strand
Kis- és nagyobb gyermekes családok számára ideális választás a Napsugár strand, mert homokos „kacsaúsztató” garantálja a legkisebbek biztonságát. Mivel a gyermekpancsoló
homokját naponta felássák, a nyaralóvendégeket minden reggel tiszta, ápolt homokozó várja.
• 	Sport Beach & Camping
	A Sport Beach & Camping a Velencei-tó egyetlen Kékhullám Zászlóval elismert az ország első ÖKO szemléletű
strandja. Állandó szolgáltatásai közé tartozik a himalájai
sóhomokozó és sópihenő, a hang-, fény- és aromaterápiás szoba, a strand és a kemping vendégei számára díjmentes vízi aerobik, az aromaterápiás frissítő masszázs, a legkisebbek számára
pedig játszótér kosaras körhintával és szupervályog homokozóval.
• 	Park Strand Kemping és Túrafalu
	A Park Strand Kemping saját partszakasza több mint 500
méter, strandolásra, sportolásra, horgászatra kiválóan
alkalmas. A hatalmas füves, parkos területen kosárlabda- és
focipálya található, a vízi kikapcsolódáshoz pedig vízicsúszda,
snooky és vízibicikli vehető igénybe. A gyerekek a tóból leválasztott sekélyvizű öbölben pancsolhatnak, vagy a homokozókat és a fából készült játszótereket vehetik birtokukba.
• Agárdi Popstrand
	Az Agárdi Popstrand évek óta a közkedvelt nyári koncerthelyszínek egyike, amely mindig remek koncertekkel, változatos programokkal várja nemcsak a fiatalokat, de az idősebb
generációk tagjait is.
• TÓBÍRÓ SZABADSTRAND
	A velencei Tóbíró Szabadstrand, ahol wakeboard pálya is
működik, mind a pihenésre, mind az aktív kikapcsolódásra
vágyók körében népszerű. Büfék, zuhanyozók, homokozók, a
tóból lekerített gyermekmedence, foci- és egyéb sportberendezések teszik változatossá a strand kínálatát.

velencei-to.hu

A legújabb látványosság
• Korzó a tóparton
Az idei nyári szezonra megvalósul Velencén a velencei-tavi
térség legnagyobb turisztikai beruházásainak egyike, a Velence Korzó és Szabadstrand. A fejlesztésnek köszönhetően Velence a korábbinál sokkal többet tud nyújtani a hazai
és külföldi turisták számára, mint valaha: a létesítmény
az ország egyik legszebb, legkellemesebb, család- és
gyermekbarát strandja, ahol továbbra sem kell belépődíjat fizetni. A parton több helyen lépcsőzés helyett
közvetlenül a sekély vízbe lehet sétálni. A víz fokozatosan
mélyül, a part menti sávban a legkisebbek is vígan tapicskolhatnak. A parttól távolabb gondozott pázsit várja a fürdővendégeket, a sportpályák pedig igazi aktív pihenést kínálnak.
A nyitott és fedett korzó kávézókkal, fagylaltozókkal,
grillezővel, elegáns üzletekkel várja a hűsölni vágyókat.
A Velencei-tó északi karéját parti sétány övezi, kiülőkkel,
pergolákkal, valóságos díszparkkal, rengeteg virágzó növénnyel. A megújult kikötőből sétahajóval indulhatunk el a
tókörnyék felfedezésére.

A felfedezéshez egy emberöltő is kevés
• Simon György túraajánlatai
Kenusként, botanikusként, madarászként
nagyon jól ismeri a Velencei-tó rejtelmeit Simon
György, de szerinte egy emberöltő is kevés ahhoz, hogy mindent láthasson, megfigyelhessen a tó
szerelmese. Simon György többféle programot szervez túrázóknak előre egyeztetett időpontban, szakvezetővel. A koránkelők megcsodálhatják a tó élővilágának ébredését, a romantika kedvelői a naplementét, a
tó elcsendesedését. A kirándulók egy túra során megismerkedhetnek a vízi élőlényekkel, egy másik keretében az úszólápokkal, a legkitartóbbak pedig egy
hatórás kenuzáson megkerülhetik a tó nyugati-medencéjét. Az év minden napján indulhatnak a csoportok. Mivel a Velencei-tó helyenként igazi labirintus,
első bejárásokhoz mindenképp szakvezetett vagy
GPS-szes túra ajánlott. Az utóbbi egy kincskereső út,
amelynek lényege, hogy a GPS-be töltött túraútvonalak végigvezetnek a vízi tanösvényeken (az Úszóláp
tanösvényen a délnyugati-medencében, a Feketevíz
tanösvényen az északnyugati-medencében, a Káka
tanösvényen a középső-medencében, vagy a Zöldvíz
tanösvényen a keleti-medencében).
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VIZES AJÁNLATOK
• TAKARÍ-TÓ TÚRA

VÍZI SPORTOK
• Sárkányhajózás
	A sukorói északi evezős pályán hetente három
alkalommal tartanak edzést a sárkányhajósok az
egyesületi tagoknak, de turisták, iskolai csoportok,
céges rendezvények résztvevői is kipróbálhatják
a 20 személyes hajókat. A sárkányhajózás minden korosztály számára kellemes kikapcsolódást
nyújt. A bátrabb evezősök a hajókkal bejárják az
egész tavat, a nádasokat.
• Velencei-tavi hajózás
	
Menetrendszerű hajójáratok közlekednek
Agárd és Pákozd (Szúnyog-sziget) között, Gárdony
és Pákozd (Szúnyog-sziget) között, sétahajó járatok
közlekednek Agárdról, Pákozdról (a Szúnyog-szigetről), Gárdonyból. Lehetőség van különjáratok
bérlésére is (hajóbérlés díjtalan idegenvezetéssel,
rendezvényhajózás). A hajózás számos vezetett,
felfedező kenutúra programot is kínál.
• Velencei-tavi Vízi Sportiskola
	
Nyári táborok (evezős, kajak-kenu, vitorlás),
vitorlásoktatás, hajókölcsönzés, szálláshely szolgáltatás, vitorláskikötő. Evezős-, kajak-kenu- és
vitorlás szakosztály várja a sportolni vágyó gyerekeket, 700 m2-es tornaterem bérelhető egész
évben, 2250 m-es kibójázott evezőspálya, rendezvények és versenyek helyszínének biztosításához.
• Wakeboard Velence
	Nemzetközi szabványoknak megfelelő, 800
méter hosszú, ötszög alaprajzú pálya, amin egy
fun-box, egy slider, egy piknik-table és két kicker
található. A működési sebesség 30 km/h, ami megfelel a kezdő és haladó wakeboardosoknak is. A 10
méter magasan futó kábelt villanymotor hajtja, így
teljesen környezetbarát.
• Bic Surf Tesztcentrum
	Bárki kipróbálhatja a „Mister” mindenki számára készült, stabil, biztonságos kajakjait. Szörfözhet, vagy
megtanítják szörfözni, ha eddig nem próbálta volna. Az „Oh sole mijo” és az új SUP is rendelkezésére
áll annak, aki állni és „járni” szeretne a vízen.

velencei-to.hu

	Minden évben két alkalommal – tavasszal és ősszel –
kenutúrák keretében önkéntesek tisztítják meg lebegő
szennyeződéseitől a tavat. A kenutúrák időtartama 2,5 óra.
A részvétel ingyenes. Egy kellemes túra, mely a Velencei-tó
legrejtettebb tisztásaira is elvezet.
• TÚRA A Csillárka tanösvényEN
	A Csillárka tanösvény nyílt vizeken, nád- és iszapszigetek között, illetve a szűk, vadregényes, nádi ereken, ösvényeken át vezet kb. négy kilométeren keresztül, melyen
sokféle állattal találkozhat a szemfüles látogató. A kirándulásra főleg hatodikos osztályokat és pedagógusaikat várják. A
túra nem érint védett területeket, elkerüli a Madárrezervátumot.
• ÉJSZAKAI KENUEXPEDÍCIÓK
	Kihívást és kalandot kedvelők, megszállott bolyongók,
álmatlanságban szenvedők! Itt az orvosság. Éjszakai kenutúrák a meghirdetett időpontokban a Velencei-tó nádrengetegébe. A Hold vezet minket … és a túravezető is.
• KESZEG KARCSI KÖLYÖKSTRANDJA
	Nyaranta élő tekével, ugrálóvárral, és logikai feladatokkal
várja Keszeg Karcsi az Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben a
fürdőző családok apraja-nagyját. Amíg a gyerekek belemerülnek a játékba, a felnőttek az élménymedencében
hűsölhetnek.
• VÍZI KALANDPÁLYA
	A Napsugár strandon felépített akadálypályán 2 trambulin,
mászó fal, katapult és csúszda kapott helyet. A vízen úszó
létesítmény egyedülálló kikapcsolódást nyújtó programot
ígér kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
• CSÓNAKÁZÁS A TAVON
	Nincs is annál jobb, mint a tó közepén egy csónakban ülve
hallgatni a madarak énekét és várni a kapást. Mindehhez
a MOHOSZ Agárdi Horgásztanyáján jegyet is válthatunk,
csónakot is bérelhetünk. Ha nincs kedvünk a horgászfelszereléssel bajlódni és azt inkább a profikra hagynánk,
akkor csónakunkkal bebarangolhatjuk a tó rejtett tisztásait.
Testedzésnek sem utolsó.
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...KÉT KERÉK
TÖBB, MINT
ELÉG
•	A Velencei-tó minden szeglete
magában rejti a felfedezés élményét. A mozgás öröme a szívdobbanáshoz igazodik. Nekiindulhatunk vitorlással, szörfözhetünk
a habzó hullámokon, úszhatunk
a lágyvízű strandokon, kenuzhatunk a nádas titkait kutatva,
kerekezhetünk a családdal, vagy
versenyezhetünk a downhill pályákon, nekivághatunk lóháton,
vagy szemlélődhetünk a hőlégballon kosarából. Az idő itt a mi
tempónkban telik.
• V
 elencei tó, a hely, ahol
egyszerre dobban a szívünk.
velencei-to.hu
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Többnapos kikapcsolódás
A Velencei-tó az egyik legnépszerűbb és gyorsan fejlődő kerékpáros desztináció ma Magyarországon.
Méltán kedvelik a bringások, hiszen a térség kerékpárral
kényelmesen bebarangolható, és a napjainkban is zajló turisztikai fejlesztések eredményeként máig közel 100 km új
kerékpárút létesült. A fejlesztés a 2014-20-as időszakban
is folytatódik, pár év múlva Budapestről a Váli – völgyön át a
Vértes felől kerülve el lehet majd kerekezni a Velencei-tóra,
és a Balaton felől Budapest felé is bejárható lesz a térség két
keréken.
A Velencei-tó számos kerékpáros rendezvénynek is otthona,
pl. a Tour de Velencei-tó, a K&H Mozdulj! Kerékpáros
Nap vagy az FMH Családi Kör Bringatúra egyenként
több ezer biciklist csábít a tóhoz minden évben.
A tavat megkerülő, 28 km hosszú, kiépített kerékpárúton
csupán néhány óra alatt látnivalókban és élményekben gazdag túrát tehet együtt az egész család. A tókörnyéki településeken futó tematikus sétányokon és a kitáblázott természeti
tanösvények mentén, a Velencei-hegységben vagy a Din�nyési-fertőn kijelölt terepkerékpáros útvonalakon is bárki
bátran nekiindulhatunk átlagos fizikai állapotban, nem fogja
magát riasztóan meredek kaptatón találni. A bringás kirándulás programját fürdőzéssel, hajókázással, madármegfigyeléssel, helyi termék kóstolóval vagy múzeumlátogatással
és számos más, vidám programmal szakíthatjuk meg egyegy pihenőre.
A kerékpáros túrázókat ingyenes túra térképekkel, túraajánlatokkal és számos további hasznos kiadványokkal várják a
környékbeli szálláshelyeken és az információs pontokon.
Tervezze meg kerékpáros kirándulását a velenceito.hu
oldalon található Interaktív térkép vagy a Velencei-tó
mobil applikáció segítségével!

PROGRAMAJÁNLÓ
• Klasszikus Velencei-tó kör két keréken
Gárdony – Agárd – Dinnyés – Pákozd – Sukoró –
Velence – Gárdony
Túránk folyamán újonnan épített kerékpárutakon és kerékpárbarát utakon tekerhetünk körbe a Velencei-tó körül. A
gárdonyi vasútállomáson csatlakozunk rá a tó déli partján haladó bringaútra, és Agárd felé indulunk a Holdfény
sétányon, többnyire közvetlenül a tóparton biciklizhetünk.
Dinnyés vonalában a kerékpárút a 7-es főút mellé érkezik.
A tó délnyugati csücskétől Pákozdig tartó gyenge forgalmú úton haladunk tovább, majd áthajtunk a Velencei-tó
két szabályozó csatornáján: először a Kajtori-csatornán,
később pedig a Császár- vízen. Utóbbi után jobbra találhatjuk a Velencei-tavi Madárrezervátumot, amelyhez
kavicsos úton gördülhetünk be. Pákozdig felüljárón hajtunk
át az M7 autópályán, majd egy rövid emelkedő után megérkezünk a faluba. Az emelkedő tetején jobbra fordulunk, és
a kerékpárúton folytatjuk túránkat. Pákozdon két kerékpáros pihenőhely mellett is elhaladunk. A második pihenőponton nyílik lehetőségük az aktívabb kerékpárosoknak
arra, hogy feltekerjenek a Pákozdi Ingókövekhez, amelyhez a hegyikerékpáros útvonalat fehér alapon kék biciklis
szimbólum jelzi. A faluból lejtőn távozunk, és továbbra is
kitáblázott kerékpárúton tekerhetünk Sukoró felé. Néhány
kilométer múlva jobbra rá kell térnünk egy gyenge forgalmú
útra, amely a Szúnyog-szigetig vezet. A kerékpáros táblákat és aszfaltjelzéseket követve egy emelkedő után először a
Pákozd-Sukorói Arborétumot érintjük, ezt követően pedig a Pákozdi Katonai Emlékparkot. Ezen helyek számítanak túránk felének, így itt hosszabb időt is eltölthetünk.
Ha hajón szeretnénk folytatni kirándulásunkat, akkor egy
lejtőn legurulhatunk a Szúnyog-szigetre, ahonnan menetrend szerinti hajójáratok közlekednek a déli partra és vis�sza. A Katonai Emlékparkból hosszú lejtőn gurulhatunk
Velence irányába, és utunk a Sukorói Evezős és Kajakkenu Pályával párhuzamosan halad. Velencén ismét a
tóparton, vagy a közvetlen közelében biciklizhetünk, majd
ismét rátérünk a tó déli partján haladó bringaútra, amely
elvezet minket Gárdonyig.
A túrát a térképen a
zolja.

velencei-to.hu

jellel jelölt útvonal ábrá-
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...a boldogságban
lubickolsz
•	A Velencei-tó és a termálvíz élménye a léleknek és a testnek megnyugvást hoz.
A tó selymes vize, a termálforrások és fürdők gyógyító vize gyengéden tisztítanak meg a hétköznapok stresszétől. A tóparti wellness központok és hotelek
minden évszakban képesek visszacsempészni a harmóniát az életünkbe. Itt
végre fellélegezhetünk.
velencei-to.hu

• Velencei-tó, a hely, ami kényeztet.
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Iszappakolás és masszázsmaraton

Az igazi családi fürdő…

• Bemutatjuk az Agárdi Gyógy- és Termálfürdőt
Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő páratlan környezetben elhelyezkedő
egészségsziget. A fürdő ezer méter mélyről nyert, 58 fokos, alkáli-, hidrokarbonátos, kloridos, szulfátos, kalcium- és fluortartalmú gyógyvize elsősorban reumás panaszok, kopások, mozgásszervi megbetegedések, egyes
nőgyógyászati rendellenességek és műtéti fájdalmak enyhítésére, megszüntetésére javasolt.
A fürdő állandó szolgáltatásai: gyógymedence az épületben és a szabadban összesen 600 négyzetméteres vízfelülettel, családi medence kint és
bent közel 650 négyzetméteren, fedett játszóház, illetve szabadtéri játszótér
a gyerkőcöknek 500 négyzetméteren, baba-mama szoba, felújított és gőzkabinnal bővített szaunavilág, magas színvonalú gyógyászati kezelések, sport
és beauty szolgáltatások, minden igényt kielégítő vendéglátó egységek. A
fürdő szaunakertjében különböző hőmérsékletű finn-, infra-, levendula- és
gőzkabin, csobbanó medence, jakuzzi és egy mediterrán hangulatú, napfényes pihenő gondoskodik a pihenni vágyók nyugalmáról. A szaunázás szerelmeseinek különleges szauna felöntésekkel kedveskednek a fürdő képzett
szaunamesterei.
A gyógyulni és regenerálódni vágyókat a gyógyászati részlegen teljes körű,
TB által támogatott balneo-, és fizikoterápiás kezelések és szakképzett, kedves munkatársak várják. A gyógykezelések mellett számos szórakoztató
és regeneráló szolgáltatás gondoskodik a család valamennyi tagjának
kellemes kikapcsolódásáról. Nyáron különleges, különdíj mentes családi
programok várják az érdeklődőket: x-boksz, baba-mama terasz, csúszdás
ugrálóvár, élő vízi teke, logikai játékok, izgalmas vetélkedők, értékes nyeremények és Keszeg Karcsi gondoskodik a folyamatos szórakoztatásról.
Hűvös időben a fedett családi medence és a szintén különdíj mentes beltéri
játszóház áll a gyermekes családok rendelkezésére.
A fürdő kempingje 62 darab 80-100 négyzetméter területű férőhellyel rendelkezik. A kemping területén a vendégek komfortos pihenését szolgálják
a felújított szociális helyiségek, a szabadtéri közösségi hely grillezővel és
pavilonokkal, a fedett közösségi társalgó. Az akácos sétányon és a csendes,
ligetes-fás környezetben harapni lehet a friss levegőt, a madárszóra ébredés
pedig garantált.

velencei-to.hu

Köztudott volt a Velencei-tó mellett élő pákászokról
és halászokról, hogy szikár, egészséges emberek. Nem
gyötörte őket a reuma-köszvény és a csúz, pedig mindig a vízen és vízben dolgoztak, legyen tél vagy nyár. A jó
egészségük titkát az öregek csak akkor adták tovább, mikor látták, hogy valaki közülük gyengélkedett vagy igen
„girhes” volt.
A Velencei-tó gyógyhatású iszapját az 1920-30-as
években lajtos kocsikkal szállították be Székesfehérvárra a fürdőbe, ahol hidegen is, valamint felmelegítve
pakolásként egyaránt gyógyításra használtak a reumatikus és ízületi betegségek gyógyítására. Az idős halászok
ismerték a lelőhelyeket, szedtek a szürkésfehér iszapból,
s ezt kenték a fájós testrészekre, majd hagyták a napon
megszáradni, s ez állítólag gyógyította a reumás betegségeket. Az iszapszedési helyeket nagy titokban tartották,
mert féltek, hogy kifogy a réteg. Emiatt az apák csak idős
korukban adták át ezt a tudományt fiaiknak.
Napjainkban az Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben őrzik
az iszappal gyógyítás ősi hagyományát, ahol iszappakolással és iszapos masszázskezeléssel gyógyítják az ízületi problémákkal érkezőket.
Balogh Gábor, a Fürdő gyógymasszőre 2012 őszén
53 óra alatt 106 vendéget masszírozott meg és csupán
nyolc óránként tartott negyedóra szünetet. Ezzel felállította - mint az erről szóló tanúsítvány fogalmaz - a
leghosszabb ideig tartó folyamatos masszírozás egyéni
maratoni rekordját.

Tipp: Nyáridéző
szaunafelöntés
A rumos-narancsos illatos szaunafelöntés egy különleges szertartás, amikor a szaunamester egy
kellemes illóolajos vizes oldattal
meglocsolja a szaunaköveket és
közben egy különleges legyezési
technikával felfrissíti a szaunázókat. Így télen is felidézhetjük a
pezsgő, forró nyár hangulatát.
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Szállás

Van az a hely, ahol...

...otthon
lehetünk
•	A Velencei-tó mellett a vendéglátók legfőbb törekvése, hogy a tó partjára látogatók
mindegyike megtalálja a számára legmegfelelőbb szállást, ezért a szállodák, panziók,
vendégházak, kempingek üzemeltetői folyamatosan dolgoznak a vendégváró helyek
színvonalának emelésén - még egymással is
versenyezve -, amiből a legnagyobb hasznuk
természetesen a vendégeknek van. Biztosak
vagyunk abban, hogy kiadványunk következő oldalain mindenki (kis- és nagycsaládosok, egyedülállók, baráti társaságok, céges csoportok, idősek és fiatalok) megtalálja
a számára legkedvezőbb, legkényelmesebb
szállást!

velencei-to.hu

	
Ha Velencei-tó Kedvezménykártya
partner szálláshelyet foglal, akkor a
pénztárcáját is szabadságra küldheti!
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Szállás

Szállások a Velencei-tónál
Megnevezés
Agárd Apartman

Típus Cím

Telefonszám

Agárd, Szövetkezetek útja
31.
Agárd, Chernel I. u. 53.

+36 70 334 6248

E10

+36 70 930 7865

D10

Agárd, Kazinczy utca 19.

+36 20 945 1797

E10

Megnevezés

Meseházikó Vendégház

Agárd, Lehel u. 36/a.

+36 70 293 6270

E10

Sport Beach & Camping

Gárdony, Harcsa u. 2.

+36 22 355 044

F9

Mohosz Agárdi
Horgásztanya
Park Strand Kemping

Agárd, Tópart u.

+36 22 700 018

C10

Tóparti Apartman

Gárdony, Rezeda u. 23.

+36 30 607 1312

F8

Agárd, Chernel I. u. 56.

+36 22 370 308

D10

E9

+36 30 323 5035

E10

+36 30 289 0214

C11

Schmidt Apartman

Agárd, Árpád fejedelem
utca 79/a.
Agárd, József utca 33.

Gárdony,
Holdfény sétány 9.
Sáregres, Rétimajor

+36 22 570 115

Romantika Vendégházak

Vital Hotel Nautis****
superior
Rétimajor - Halország

+36 20 984 1022

E9

Pelikán-ház Erdei Iskola

Seregélyes, Elzamajor 1.

+36 30 676 9834

C11

Simon Panzió és Borászat

Agárd, Bikavölgyi út 2.

+36 22 570 085

F10

Sukoró, Fő u. 39.

+36 30 904 5881

E6

Termál Kemping

Agárd, Fürdő tér 1.

+36 22 579 230

F10

Nyerítő Lovasudvar és
Vendégház
Babaház

Velence, III. u. 34.

+36 20 971 7011

G8

TI-MÁR Vendégház

Agárd,
Gárdonyi Géza u. 92.
Agárd, Tópart utca 1.

+36 20 562 5502

E10

Hélios Hotel

Velence, Tópart utca 34.

+36 22 589 330

+36 30 993 2444

E9

Ifi Szálló

Velence, Tópart út 51.

+36 22 470 444

H7

Velencei-tavi Vízi
Sportiskola
Dinnyési Templomkert
Hagyományőrző
Turisztikai Központ
AA-Ady Apartman

Agárd, Tópart u. 17.

+36 22 370 052

D9

Juventus Hotel

Velence, Kis köz 6.

+36 22 589 330

G7

Dinnyés,
Gárdonyi Géza u. 25.

+36 30 905 4880

C11

Liget Kemping

Velence, Kis u. 1.

+36 70 602 3500

G8

Major Vendégház

Velence, Tópart út 29.

+36 20 580 9197

G7

Gárdony, Ady E. u. 17.

+36 30 686 9343

F9

Marien Park

Velence, Vasút u. 28.

+36 30 406 8594

H7

Ági Vendégház

Gárdony, Posta u. 86/A.

+36 20 532 7505

F9

Napfürdő Apartman

+36 20 457 3630

G8

Johanna Villa

Gárdony, XIII. utca 65.

+36 30 452 7829

G9

Sol Szoba

Velence,
Szent Erzsébet tér 3.
Velence, Ország u. 25/A

+36 22 570 158

G6

Judit-ház

Gárdony,
Szemere B. u. 9.
Gárdony, XIII. utca 63.

+36 20 498 0221

F9

Tekergő Motel

Velence, Sukorói út 1.

+36 22 472 979

F6

+36 30 452 7829

G9

Termál Apartman

+36 70 702 3322

G8

Olcsó Johanna

Gárdony,
Berzsenyi utca 53.

+36 30 452 7829

G9

Velence Resort&Spa****
superior

Velence,
Szent Erzsébet tér 3.
Velence, Béke u.

+36 22 589 900

G7

Pihenő Vendégház

Gárdony, Vízárok u. 15.

+36 20 981 8169

F9

Vitorlás Fogadó és Kemping

Velence, Tó utca 8-10.

+36 22 355 099

G7

Atrium Agárd Tréning
és Üdülőház
Kis Szárcsa Vendégház

Touring Hotel

Kényelmes Johanna

velencei-to.hu

Típus Cím

Telefonszám

hotel

szálláshely

kemping
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Természet

Van az a hely, ahol...

...a harmóniának
tulajdonneve van
velencei-to.hu

•	Érintetlen természet 50 km-re a fővárostól? A Velencei-tó a természetjárók
paradicsoma. Az energiavonalak hálójában fekvő Velencei-hegység a földtörténeti korszakok emlékeit őrzi. Misztikus ingókövek, kvarcitsziklák, kőtengerek,
gránitkúpok vigyázzák a barangoló útját. A mindig mozgásban lévő élet alkotta
úszó szigetek, a nádas egyedülálló madárvilága, a keresztnevükön szólított források frissítő vize, a természetvédelmi területek ámulatba ejtő szépsége rabul
ejtik az idelátogatók szívét. Ide mindig vissza vágyunk.
• Velencei-tó, a hely, ahová a vadlúd is visszatér .

21

Természet

Madárgyűrűzés ,
madármegfigyelés
a Dinnyési-fertőn
Tipp: A kutatóház
melletti kilátó

A Velencei-tó
élővilága

• Bemutatja Kiss Péter, a Madárrezervátum vezetője
Nyaralásunkból érdemes pár órát lecsippenteni ahhoz, hogy szakképzett vezetővel közelebbről is
megismerkedjünk a Velencei-tó élővilágával. Kiss Pétert, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület vezetőjét kértük, csináljon kedvet a felfedezéshez!
- Milyen állatok élnek a Madárrezervátumban?
- Hüllők: mocsári teknős, vízisikló, kockás sikló; kétéltűek: tarajos gőte, számos békafaj (zöld leveli,
kecske-, mocsári, zöldvarangy, barna varangy, vöröshasú unka stb.); madarak: 300 előforduló faj,
mintegy 32 fészkel; emlősök: a fokozottan védett vidra a tó nyugati oldalán, a nem védett fajok
közül a vaddisznó, a gímszarvas fordul elő, és nemrég megjelent az aranysakál is. A fészkelő fajok
egy része elvonul elvonul ősszel, de itt telel át például a barkós cinege.
- Hogyan segítenek a Nemzeti Park munkatársai az élőhelyek „komfortosabbá” tételében?
- Kollégáim élőhely rekonstrukciókkal, élőhely-fejlesztésekkel próbálják az adottságokat kedvezőbbé tenni. Gondosan ügyelünk arra, hogy a nádaratás szervezése során aratott és nem aratott
nádasok váltsák egymást a területen. Előbbi a dankasirály, utóbbi a nagy kócsag fészkelése szempontjából fontos.
- A területen veszélyeztetett állatok is élnek?
- Azok a veszélyeztetett állatok, amelyeknek kicsi az egyedszáma, illetve sérülékeny az élőhelye.
Ilyen a gyurgyalag, az idei év madara, mivel az élőhelyét adó homokos partfalak megsemmisülésével elveszhet az élettere.
- Miből látszik, hogy egy faj kedveli az adott élőhelyet?
- Abból, hogy mekkora egyedszámban van jelen, és ez a szám növekszik-e az egymást követő években. Ilyen faj a térségben a kis kócsag, vagy az üstökös réce.
- Mennyire zavarják a túrázók a térség élővilágát?
- A dankasirály nagyon nem szereti, ha a csónakázók a fészektelepébe tévednek, a tőkés réce akár
kézből is eszik a standokon.
- Hogyan viselkedjenek a túrázók?
- Lehetőleg kerüljék a zárt nádasokat annak érdekében, hogy ne tapossák le a növényzetet és ne
zavarják az ott élő fajokat! Amit magukkal visznek a természetbe, azt vigyék is haza kirándulás
után, és fészkelési időben ne térjenek le a tanösvényi útvonalakról!

velencei-to.hu

A Madárrezervátum csak szakvezetéssel látogatható.
Bejelentkezés Kiss Péter mobilszámán: +36 30 663 4646.

• beszélgetés Fenyvesi Lászlóval
Fenyvesi Lászlót, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
munkatársát a Dinnyési-fertőn folyó madárgyűrűzésről és
madármegfigyelésről kérdeztük.
- Milyen információkhoz jutnak a gyűrűzéssel, és hogyan hasznosítják azokat?
- A különböző fajok vonatkozásában más-más szempontok fontosak számunkra. Vonuló fajok esetén az alapkérdés, hogy merre
vonulnak, hol van a telelő- és hol a költőterületük? Nem vonulóknál is érdekes lehet, hogy mi készteti őket mozgásra az év különböző időszakaiban. Fontos szempont volt a Madárdal tanösvény
jelképeként is ismert barkós cinege életének jobb megismerése,
párba, csapatba állási szokásainak vizsgálata. Számos tudományos kérdés megválaszolására alkalmas a madárgyűrűzés, de a
dinnyési Madárdal tanösvényen az elsődleges cél az, hogy minél
közelebbről ismerkedhessünk a madarakkal. Különösen kisgyermekek számára lehet meghatározó élmény, hogy megsimogathatnak, esetleg szabadon engedhetnek egy madarat, és gyakran olyan
madarat, amelyet megfigyelni is nehéz, mert elrejtőzik a lombok,
vagy a nád sűrűjében.
- Melyik a legidősebb gyűrűzött madaruk?
- Nádi sármányból 8 éves, nádirigóból 9 éves volt az általunk gyűrűzött és később visszafogott legidősebb madár.
- Milyen gyűrűvel látják el a madarakat?
- A madarak lábára mindig a legkényelmesebb gyűrűt kell tenni.
Erre a célra a Magyar Madártani Egyesület 17 különböző méretű
gyűrűt gyártat. A gyűrűn a gyűrűző központ helye, azaz Budapest
szerepel, és egy egyedi azonosító szám. Az adatokat telente dolgozzák fel, ekkor továbbítjuk azokat a Madárgyűrűző Központba.
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Természet

Mi akad a horogra?
A Velencei-hegység forrásai és geológiai kincsei
A Velencei-hegység földtanilag legidősebb hegységeink közé tartozik, valóságos geológiai múzeum, a természetbarátok, turisták egyik kedvenc
kirándulóhelye.
Számos forrást, barlangot, tavat és forrást rejt
magában. A Velencei-tó és környéke turisztikai térképen is fel van tüntetve az a túraútvonal,
amely „felfűzi” a hegység forrásait és geológiai látnivalóit. Az útvonal érinti az Anikó-forrást és az
Angelika-forrást is, köztük a híres ingóköveket.
Az utóbbiakat külön is megismerhetjük az Ingókő-túra során, amely megfelelő számú érdeklődés
esetén szakvezetéssel Pákozdról indul. A résztvevők a 3-4 kilométeres túrán a Pogány-kő, a
Kocka és a Pandúr-kő geológiai érdekességeket
csodálhatják meg. A hegységet nyugodtan meghódíthatjuk vezető nélkül is, de térképet vigyünk
magunkkal, hogy minden látnivalót útba ejthessünk!

A Pákozd-Sukorói Arborétum kincsei
A Pákozd-Sukorói Arborétum a Mészeghegy 160,5 méteres csúcsán található.
960 hektáros területén mintegy 250 féle fa és
cserje, számtalan lágyszárú növény él. Közel
harminc évvel ezelőtt a Velencei-hegységre
jellemző, őshonos fafajok mellett tájidegen
fajták és kertészeti változatok telepítése zajlott. A védett növények közül megtalálható
itt a tavaszi hérics, az apró nőszirom sárga és
lila változata, a leánykökörcsin, a fekete kökörcsin, esetenként a vitéz kosbor és az árvalányhaj. Az arborétum további, természetes és
épített látnivalói a 2013-ban teljesen felújított
tájház, amelyben természetismereti kiállítás
látható, a geológiai tanösvény, a kőzetbemutató, a kilátó és a belső tó. A parkban található
egy több korosztályt szórakoztató kalandjátszótér is. Az Arborétum április 1-je és
október 30-a között naponta 9 órától 18
óráig látogatható (hétfő kivételével). A
Vadex Zrt. és a Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola munkatársai, oktatói számtalan programmal, túraajánlattal várják a vendégeket.
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• A Velencei-tó horgászatáról kérdeztük Csécs Sándort
Sokan nem elsősorban a lubickolás vagy a túrázás miatt keresik fel a Velencei-tavat,
hanem azért, mert a pecabotot lesve szeretnek kikapcsolódni. A tó horgászatáról
Csécs Sándort, a Magyar Országos Horgász Szövetség alelnökét kérdeztük.
- Mennyire gazdag halakban a Velencei-tó, és milyen halfajták élnek itt?
- A Velencei-tó halállománya változatos, szinte minden magyarországi tavi hal megtalálható benne. A legtöbb a keszegféle, de jó ponty-, süllő-, harcsa-, balin- és csukaállomány is. Van még amur, ezüstkárász, angolna, sügér, compó és busa is a tóban.
- Telepítenek-e halakat, vagy csak a természetes szaporulatot fogják ki?
-T
 elepítünk és van természetes szaporulat is, bár igazi ívóhelyet csak néhány
faj talál magának. A szövetség halkeltetőjéből évente 3,5 millió előnevelt
ponty, több mint 80 ezer csuka, 120 ezer süllő gyarapítja az egyedek számát.
Külön hangsúlyt fektetünk az őshonos velencei-tavi nyurgaponty- és
compó-állományok fenntartására.
- Van-e tiltás valamilyen fajtára, esetleg időszakos tiltások léteznek-e?
-T
 ermészetesen időszakosan van tilalom néhány fajra. Pontyra, süllőre,
csukára, harcsára, balinra az ívási időszakában tilos horgászni, és a
horgászok ismerik a megtartható legkisebb méretre vonatkozó
szabályokat is.
- Él-e olyan halfajta a tóban, ami Magyarország egyéb vizeiben nem?
- Kizárólag itt található meg a kosfejű nyurgaponty.
- Melyik időszakban jön a legtöbb horgász a tóhoz?
-N
 yáron horgásznak legtöbben. Ennek egyik oka a kellemes idő,
a másik, hogy ilyenkor jönnek legtöbben egyéb okok: nyaralás,
kirándulás miatt is a tóhoz.
- Csónakkölcsönzésre van lehetőség?
-K
 evés helyen lehet csónakot bérelni.
Az egyik épp a MOHOSZ
Velencei-tavi kirendeltsége.

TIPP: CSÓNAKKÖLCSÖNZÉS
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A Madárdal tanösvényen egész évben kényelmesen végigsétálhatunk, kerékpározhatunk, és lóháton is bejárhatjuk. Kis része csak engedéllyel látogatható, ide be kell jelentkezni, engedély és szakvezetés
is kérhető Fenyvesi Lászlótól a +36 30 663 46 30-as telefonszámon.
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3. A Müller István túrán (1-9. állomás, 3 km), a Dinnyési-fertő melletti,
hajdan mocsaras területen kisgyermekekkel is kalandos természetismereti kirándulást tehetünk. A fertő bokros, fás területein és közvetlenül a
nádas partján is járhatunk, a vízparton még egy madármegfigyelő toronyba is felkapaszkodhatunk.

Pe

Róz

l

l

2. A Szikes túra (10-15. állomás, 4 km) a Dinnyési-fertőtől az Elza-majori
Pelikán-ház erdei iskoláig vezető túraszakaszon védett területen is végig
haladhatunk, és ott a fertői nagy kilátóról figyelhetjük meg a madárvilágot.
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1. A Tóparti túra (16-22. állomás, 8 km) a Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központtól az Agárdpusztai Gárdonyi Emlékház,
Velencei-tavi Galéria és Rönkvár épületegyütteséig vezet. A kitáblázott
útvonalon haladva útba esik a „Sarvajc-körösztje”, a Chernel István Madárvárta, az Agárdi Parkerdő és a Gárdonyi Géza sétány.
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• A tanösvény 16 km hosszú útvonala három szakaszból áll:
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• INgókövek, költöző madarak és Gárdonyi Géza nyomában
Reggel időben kerekedjünk fel a Pákozdi Ingókövek megtekintésére (becsült idő 3 óra)! Ha nincs kerékpárunk, kölcsönözhetünk Agárdon, Gárdonyban vagy Velencén is. Érdemes
letölteni a Velencei-tó alkalmazást a mobiltelefonunkra,
mert az applikáció segítségével egyebek mellett az Ingóköveket
is könnyedén megtaláljuk, miközben a környék természeti látnivalóiról is sok érdekességet tudhatunk meg.
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Természet

Az Ingókő túra Pákozdon, a főútról nyíló Arany János,
később Ingókő nevű utca végéről indul. Ha Agárdon, Gárdonyban vagy Velencén szálltunk meg, kerékpárral és hajóval is
útra kelhetünk, a kerékpárt pótjeggyel a hajóra is fel lehet vinni.
A túra kb. 3-4 órát igényel, azután megebédelhetünk a tókörnyék
egyik kiváló éttermében. Ebéd után újra kerékpárra pattanunk
és a Velencei-tavi Madárrezervátum érintésével a pákozdi
bekötőúton legurulunk Dinnyésre, a Dinnyési Templomkert
Hagyományőrző Turisztikai Központba. Itt megcsodálhatjuk a 2010-ben épült létesítményeket, pl. a sólyomszárny kaput
és a domb tetején álló kis római katolikus templomot. A pihenő
alkalmával a Madárdal tanösvény 9. számú táblájánál meghallgathatjuk a tanösvény hangos ismertetőjét, amely bevezet
bennünket a Dinnyési-fertő világába. A Hagyományőrző
Központból a Müller István túraszakasz 8. táblája felé vegyük
az útirányt, a vasúti sínekkel párhuzamosan haladva. A 8. táblát
az út mentén balra találjuk. A földes útra térve a 7., 6. pontokat
jelző útvonalon folytatjuk utunkat. Az 5. tanösvény állomás a
dinnyési-fertői kilátó, madármegfigyelő torony. Innen forduljunk vissza, nehogy a fokozottan védett területre tévedjünk
(amely csak szakvezetéssel látogatható)! A Tóparti túra szakaszon térünk vissza Agárdra. Útközben érdemes megállni a
Chernel István Madárvártánál, ahol a kilátótoronyból a tó
és a hátterében húzódó hegyvonulat bámulatosan szép panorámája tárul elénk. Innen az Agárd központjából induló Gárdonyi Géza tematikus sétányra megyünk, amely elvezet bennünket a Gárdonyi Géza Emlékházhoz. Az író szülőházának
szomszédságában áll a Velencei-tavi Galéria és az egri vár
kicsinyítet mása, a Rönkvár, a gyermekek kedvelt játszóhelye.
A kiállítások megtekintését követően tartalmas programunk
méltó befejezésére több lehetőség is kínálkozik: kilazíthatjuk
izmainkat a közeli Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben, vagy
zárhatjuk a napot pálinkakóstolóval az Agárdi Pálinkafőzdében, esetleg borvacsorával a Simon Panzió és Borászatban de
akár visszatekerhetünk a központba és a Nádas Étteremben is
elkölthetjük a jól megérdemelt ínycsiklandó vacsorát, mielőtt a
szálláshelyen nyugovóra térünk, hogy másnap újult erővel folytassuk programunkat újabb érdekes, velencei-tavi úti célok felé.
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Van az a hely, ahoVÁ...

...hazaérkezünk
•	Vannak helyek, ahol függetlenül valódi lakhelyünktől,
úgy érezzük, hazatérünk. Leáll a motor, becsapódik
mögöttünk a vonatajtó, továbbgördül a busz, mi mélyen
beszívjuk a tó frissítő illatát és már tudjuk, megérkeztünk. Ez az a hely.
•	A Velencei-tó körül megelevenedik a történelmünk.
Épített emlékeinkben gazdag tájon kastélyok és tájházak tárják fel titkaikat a látogatók előtt. A pákozdi Katonai Emlékpark nemzeti emlékhely hadtörténetünket
mutatja be az 1848-as eseményektől egészen napjainkig. Irodalom idéző túrák keretében felfedezhetjük
Gárdonyi Géza otthonát, a Gárdonyi Rönkvárban beállhatunk az Egri csillagok sorába, és a tóhoz látogató irodalmár azt is „tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály”.
• Velencei-tó, a hely, ahol mind otthon vagyunk.

velencei-to.hu
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• A nadapi római katolikus templom
Nadap 1731-ben már a Ziráky grófi család birtoka volt. Az általuk épített régi templomban keresztelték meg Vörösmarty
Mihályt, de az a templom már nem áll. A jelenlegi neogótikus
templom mögött egy konzervált falmaradvány emlékeztet rá. A
keresztelőmedence viszont ma is megtekinthető a templomban,
ami biztonsági okokból csak a vasárnapi és ünnepnapi szentmise
idején van nyitva, vagy bejelentés alapján csoportosan látogatható.

irodalmi, történelmi kincseK
• Gárdonyi Géza sétány
Az Agárdra érkező vendégek a település központjából induló árnyas sétányon
szívesen sétálnak fürdőzés után, vagy épp a tópartra tartva. A tematikus sétány
2012 tavaszára készült el. A Gárdonyi Géza utca és a 7-es főút kereszteződésétől indulva első állomás a Nádasdy-obeliszk, majd az Agárdi Pálinkafőzde parkja és étterme következik, közvetlenül a Sándor Károly Labdarúgó
Akadémia, az egykori Nádasdy–kastély parkja mellett.. Az eredeti kert kis
része a kastélyt övező ősfás park körül terül el, a többi részén az Agárdi Gyógyés Termálfürdő kapott helyet. Ezután folytathatjuk utunkat a kerékpározásra is
kiválóan alkalmas sétányon az utolsó állomásig, ahol a hely szülötte, Gárdonyi
Géza szülőháza, valamint a Gárdonyi Rönkvár és a Velencei-tavi Galéria látogatható.
• Gárdonyi Géza Emlékház és Rönkvár
A nagy magyar író 2007-ben felújított agárdi szülőházában 2009 óta új emlékkiállítás látható. A tárlókban Gárdonyi Géza naplója és műveinek legszebb
kiadásai mellett néhány eredeti, személyes tárgya is megtekinthető. A látogatók megismerkedhetnek alkotói módszerével, írói munkásságával, bepillantást
nyerhetnek különleges titkosírásába, megismerhetik a megfejtés kalandos történetét. Az emlékház szomszédságában 2011 nyarán elkészült az egri vár kicsinyített másolata, az úgynevezett Rönkvár, amely arra is alkalmas, hogy
történelmi játék keretében idézzék fel az érdeklődőknek a magyar történelem
egyik dicsőséges eseményét, az egri vár ostromát.
• Velencei-tavi Galéria
A Gárdonyi Géza Emlékház közvetlen közelében álló, helyi védettség alá
tartozó magtárépületből kialakított létesítmény kiállításoknak és koncerteknek
ad otthont. Nyaranta a Péntek Esti Hangtárlat programsorozat várja itt a zenekedvelőket.
• Vörösmarty Mihály Emlékház
A 7-es út mentén, Kápolnásnyéken tábla mutatja az utat a Vörösmarty Mihály
Emlékmúzeumhoz. Ebben az 1801/02-ben épült gazdatiszti házban nevelkedett
a magyar romantika kimagasló alkotója, a Szózat költője. Az egykori gazdatiszti
lak 1952 óta emlékmúzeum. A költő születésének 200. évfordulójára 2000-ben
újjárendezett kiállítás a XIX. század biedermeier hangulatát idézi. A múzeum 2013-ban teljesen megújult, a szobák berendezése, a bútorok, a tárgyak olyanok, amelyekhez hasonlók Vörösmarty hétköznapi világát alkották.

velencei-to.hu

• 	Dinnyési Templomkert Hagyományőrző
Turisztikai Központ
Gárdony város Dinnyés településrészének központjában,
egy kis dombtetőn álló Szent György római katolikus templom
köré épült a Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központ, festői környezetben. Fejér megye legnagyobb szabadtéri színpada is itt található. A csendes, falusias
környezetben elhelyezkedő létesítmény vonzerejét építészeti
különlegessége, kiváló felszereltsége mellett növelik a természeti, táji adottságok. Dinnyés nyugati határában helyezkedik el
a Dinnyési-fertő Természetvédelmi Terület, a Velencei-tó
nyugati öblében pedig a Velencei-tavi Madárrezervátum.
Innen indul a Madárdal tanösvény, amely Gárdony területén és
a Dinnyési-fertőn át vezet. A tanösvény teljes hossza 16 km, mely
egy 2,6 km-es belső körből és az abból három helyen kiágazó, illetve más létesítményekkel összekötő szakaszokból áll. Útvonala
érinti a legfontosabb turisztikai-kulturális értékeket a Chernel
István Madárvártától a Gárdonyi Géza Emlékházig.
• Néprajzi Ház Sukorón
Sukorón két évtizeddel ezelőtt még egész házsorok álltak fehérre
meszelt, sárfalú, nádtetős házakkal. Ma is ilyen a Szilvás-sor,
amely az 1848-as pákozdi csatát előkészítő haditanács színhelyéül szolgáló sukorói református templomtól indul a borjúvölgyi
pincesoron keresztül a Meleg-hegy felé. A székesfehérvári István Király Múzeum itt rendezte be Fejér megye első szabadtéri
néprajzi múzeumát, a Néprajzi Házat, amit 1967-ben nyitottak
meg. A Szilvás-sor házaiban hajdan zsellérek laktak, a Néprajzi
Ház is jellegzetes zsellérház. A sárfalú, nádtetős ház koráról
az első szoba gerendájába vésett 1863-as évszám tanúskodik. Az
udvarról egy keskeny gádoron keresztül léphetünk be a nyitott
kéményes konyhába, innen az első- és a hátsó szobába. Ezekben a
helyiségekben a ház eredeti, az utolsó tulajdonostól ránk maradt
berendezését, bútorait, tűzhelyeit láthatjuk. E tárgyegyüttest
egészítette ki Sukorón gyűjtött tárgyakkal Pesovár Ferenc néprajzkutató, a Néprajzi Ház megteremtője, berendezője.
• A verebi Háromszájú kemence
Az egybeépített három kemence 2009-ben készült el Vereb lakosainak összefogásával. Neves napokon, ünnepeken a helybeliek
saját maguknak és az idelátogató vendégek számára általában
verebi pompost sütnek benne. A kemencét használhatják baráti
társaságok, de családi ünnepségek tartására is igénybe vehetik.
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Hadtörténelmi bemutató
az egykori csata helyszínén
A hadtörténelmünket az 1848-as eseményektől napjainkig bemutató pákozdi Katonai
Emlékpark az 1848. szeptember 29-i Pákozd-sukorói csata helyszínén, a Mészeg-hegyen
uniós támogatással épült fel. A magyar hadtörténelem bölcsőjeként ismert KEMPP állandó kiállításait különböző korosztályoknak szóló honvédelmi, hadtörténelmi programok, vetélkedők, akadályversenyek teszik teljesebbé.
A szabadságharc emlékeit idézi az 1848-as Pákozd-Sukorói Csata Emlékmúzeuma, amely a
győztes csata 130. évfordulóján nyílt meg az egykori csatatér közelében. Innen nem messze áll a
Mártírok Emlékműve, az aradi vértanúk tiszteletére állított tizennégy emlékoszlop. A
Vilmos huszár című szobor a szabadságharc magyar honvédsereg egyik jelentős ezredének állít
emléket. A Mészeg-hegyen található Obeliszket 1951-ben avatták fel. Az Obeliszk melletti domboldalon található a Katonai Emlékpark kilátója. A távolban emelkedő fehér templomtorony
a sukorói református templom tornya, amelynek falai között tartotta meg utolsó haditanácsát a
Pákozd-sukorói csata előtt az akkor alakuló magyar honvédsereg. Móga János császári és királyi
altábornagy, a Pákozd-sukorói csata győztes hadvezérének mellszobrát 2011 őszén állították fel.
A sorkatonaság története című kiállításon az akkori mindennapok élednek újra: felsorakoznak
a felszerelések, az egységes használati tárgyak, a jellegzetes ruhadarabok. Magyarországon 2004.
november 3-án szereltek le az utolsó sorkatonák, és ezzel befejeződött a kötelező sorkatonai szolgálat 135 éves története.
A XX. századi háborúk emlékpontja a világháborúk mártírjai előtt adózik.
A Magyar Békefenntartók Emlékművének alapkövét 2005 májusában helyezték el a park területén azzal a céllal, hogy a majdan megvalósuló emlékpark méltóképpen megemlékezhessen a mis�szióról és gránittáblába vésve őrizze a békefenntartás során életüket vesztett hősök nevét.
Az 1956-os őszi események emlékét a forradalom 55. évfordulójára elkészített Emlékpont őrzi.
Hiába telt el egy egész emberöltő 1956. október 23. óta, az idő mégsem engedte feledni a magyar
nép hősiességét és a szabadságáért mutatott elszántságát. Az Emlékpont célja, hogy e küzdelem és
eszmeiség a jövő nemzedék számára is példaértékű legyen.
A Katonai Emlékpark közelében található, az 1990-es években épült Doni kápolna a II. világháború idején, a Don-kanyarban elesettek emlékét őrzi. Ebben az épületben talált végső nyughelyet
az orosz földről, Roszkino falu mellől hazaszállított ismeretlen katona földi maradványa is, amely a
magyar hadtörténelem fájdalmas eseménye és számtalan katonahőse emlékét őrzi.
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Vereb vitéz legendája
A tények:
A Vereb és Lovasberény közötti út menti árokban 1853. május 9-én egy honfoglalás kori sírt tártak fel. A sírban egy vitéz holttestét találták meg, amely trepanált koponyájú volt: a vitéz túlélt
egy operációt. Az ismeretlen embert felszerszámozott lovával együtt temették el - ez bizonyítja
harcosi, vitézi mivoltát. A sírban - az öv és a lószerszám aranyozott ezüstből készült veretei mellett - 12 darab átlyukasztott ezüstpénzt is találtak, melyek vagy a ruha, vagy a lószerszám díszéül
szolgálhattak, és a hadjáratokban való részvételt igazolták. A legrégebbi érem Kopasz Károly által 875-ben veretett, a legfiatalabb pedig első Berengár által 915 és 924 között veretett ezüstdénárok voltak, tehát Vereb vitéz ez időszakban vitézkedett, azaz a honfoglalók első nemzedékéhez
tartozott.
Az elmondottak tükrében bizonyosak lehetünk abban, hogy vitézünk az etelközi hazában született, és Pannónia földjén, immár az új hazában talált végső nyughelyre.
A rege:
A honfoglalás korában élt egy fiúcska, aki alig volt nagyobb, mint az íj, amit a vállán keresztben
átvetve hordott, a vesszőkkel teli tegeze szinte a földet súrolta. Nagy volt az íj, de a legényke a próbalövésre felkínált szalmabábú helyett egy kis madárkára célzott, s röptében lőtte át annak fejét.
Nosza, a madár után el is nevezték Verebnek, mert veréb volt az a madárka, melyet oly ügyesen
lelőtt.
A véres kardot napokkal azelőtt körbehordozták, hirdetvén: kell a harcos a csatához. Az első hadjáratból a legényke - férfijellemmel megáldva - immár lóháton, jó néhány ezüsttel tarsolyában
tért meg a Megyer törzs szálláshelyére. Árpád vezér kíséretében lovagolt be az új hazába 895ben, majd immár Arnulf keleti frank császár zsoldjában, az I. Berengár itáliai király ellen vívott
csatában kardcsapás érte a fejét, s önkívületben vitték haza. A táltos vette kezelésbe, s miután
a csodafüvek nem segítettek, koponyatrepanációhoz folyamodott, hogy a testből kiszállt lélek
utat találjon haza a testbe. A táltos sűrű imádkozása, a törzs tagjainak tánca a gyógyulásáért a
tűz körül, na meg a sikeres műtét visszahozta vitézünket az életbe. Még sok csatában vett részt,
egészen Pavia felgyújtásáig.
Ezt követően nem harcolt többé, hanem jutalmul kapott földjén, a róla Verebnek elnevezett helyen élt feleségével, gyermekeivel haláláig.
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...velünk
együtt pezseg
Van az a hely, aMI...

•	A Velencei-tó kulturális sokszínűsége lelki
gyógyvízként pezsdíti az idelátogatatót. Galériák, múzeumok, könnyűzenei és klasszikus
koncertek éppúgy megtalálhatók a part menti
kínálatban, mint gyerek- és családbarát programok, természetismereti, hagyományőrző
rendezvények.
•	A tó örökifjú közönségét az Agárdi Popstrand
lüktető bulijai, szabadtéri koncertek, fesztiválok várják.
• Velencei-tó, az igazán pezsgő fürdő.

velencei-to.hu
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Programajánló
Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál
(Agárd, minden évben a május elsejei hétvégén)
Egyedülálló a fesztiválok palettáján, hiszen egyszerre négy témát ölel fel és rendkívül gazdag kulturális-, zenei-, és sport-program kínálatot nyújt több helyszínen. A fesztivál célja, hogy megmutassa a térségbe látogató vendégeknek, hogy a Velencei-tó nem
csak a forró, nyári időszakban csábító turisztikai célpont, hanem
egész évben remek kikapcsolódási lehetőségeket kínál a különböző korosztályoknak. Ingyenes rendezvény.
Országos Öko Expo és Biofesztivál
(Sport Beach & Camping, Gárdony, június első hétvégéje) A környezet- és egészségtudatosság témakörében közérthető előadások, gyakorlati bemutatók várják a fenntarthatóság eltökélt híveit és a
lelkes érdeklődőket. Interaktív családi programok, gyermekműsorok, kreatív foglalkozások,
zöld technológiák bemutatója, biotermékek vására és sok egyéb ingyenes program színesíti a kínálatot.
Agárdi Cigánymeggy Fesztivál
(Agárdi Pálinkafőzde, július első hétvégéje) A vendégek betekintést nyerhetnek a pálinkafőzés rejtelmeibe, próbára tehetik érzékszerveiket a
pálinkák és a kemencében, szabadtűzön készített finomságok kóstolgatása során. A rendezvényt szakácsverseny teszi egyedivé, amelyen több
meghívott étterem szakácsa méri össze tudását. A gyermekeket egész napos játszókert várja. A fergeteges esti hangulatról rendszerint humorista
fellépő gondoskodik, majd koncert után utcabál következik. A rendezvényre a belépés ingyenes.
Péntek Esti Hangtárlat
(Agárd, Sigray u. 1.) A Velencei-tavi Galériában nyaranta hangtárrá varázsolják az egykori
Magtár épületét a változatos zenei programot kínáló fellépők. A programok 19.00 órakor kezdődnek.
Anna-napi Gyümölcsünnep
Helyi termelők portékái, kedvezményes gyümölcspiac, népzenei koncertek, játszóház és a lekvárfőző üstökből áradó, finom
illatok várják a Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központ rendezvényére látogató vendégeket július
végén, Dinnyésen, a Gárdonyi Géza utcában.
Agárden Szabadtéri Színpad ÉS ÚJ KENYÉR FESZTIVÁL
Július-augusztusban minden csütörtökön és pénteken este ingyenes könnyűzenei koncertekkel, augusztus 20-a körül az ÚjKenyér Fesztivál programjaival, vidámparkkal és kirakodó vásárral várják a zenekedvelőket az agárdi Posta és a vasútállomás közötti sétányon. A gazdag étel és
italválasztékról az Agárden büfésor gondoskodik.

velencei-to.hu

Kenyérünnep
A Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központban augusztusban tartják a
nyár legkarakteresebb hagyományőrző fesztiválját, ahol kenyérsütéssel várják a látogatókat, akik
megkóstolhatják az aratási időszak hagyományos ízeit és válogathatnak a népi kirakodóvásár egyedi portékáiból. A programok ingyenesek.
Agárdi Popstrand és Jégpálya
A csaknem négy évtizede, minden nyáron megrendezett színvonalas koncerteknek köszönhetően már nagyon sokan tudják, ha egy nagyszerű élményt adó, nagyszabású koncerten szeretnének
részt venni gyepszőnyeges, vízparti környezetben, akkor irány Agárd!
Sukorói Zenei Nyár
A hangversenysorozatnak a sukorói református templom ad
otthont. Nyaranta komolyzenei hangversenyekkel várják a zenekedvelőket. Kórusművek, zongoraversenyek, szimfonikus és régi
zenét játszó együttesek gondoskodnak a színvonalas nyáresti időtöltésről.
Velencei Nyári Zenés Esték
A hagyományosan minden nyáron megrendezésre kerülő színházi programsorozatra várják az
operett és musical-kedvelő vendégeket. Augusztusban Velence város születésnapi vigasságával zárul a rendezvénysorozat.
Gárdonyi Géza születésnapja
Augusztusban az író születésnapját ünneplik Agárdon, az író szülőházánál. Ekkor egész napos
programok, Rönkvárbeli játékok várják az ünneplő közönséget. A program ingyenes.
Velencei-tavi Nemzetközi TOTALGAZ
Hőlégballon Karnevál
Az Agárdi Parkerdőben szeptember első hétvégéjén várják a hőlégballonok szerelmeseit. A karnevál
ideje alatt 10-15 hőlégballon repül, a legtöbb program
pedig szombaton várja a látogatókat. Ezen a hétvégén
színes ballonoktól tarka az ég a Velencei-tó fölött. A
rendezvény ingyenesen látogatható.

Honvédfesztivál Pákozdon
(Katonai Emlékpark, Pákozd, szeptember 29-ei hétvége) Az ingyenes fesztivál programján szerepel az általános iskolások,
valamint főiskolások és egyetemisták honvédelmi versenye,
számháború, a Honvédelmi Sportszervezetek Országos Szövetségének túrája, valamint ilyenkor tartják a pákozdi-sukorói
csata emléknapját a katonai hagyományőrzők találkozójával
a látványos történelmi kavalkáddal.
Európai Madármegfigyelő Napok
Október első hétvégéjén, szombaton rendezi meg a Duna-Ipoly Nemzeti Park civil partnereivel
a velencei-tavi ősz legnagyobb természetismereti programját a Dinnyési-fertőn. Szeretettel vár
mindenkit Fenyvesi László, a Duna-Ipoly Nemzeti Park környezeti nevelője, aki természetvédő
társaival bevezeti az érdeklődőket a madárgyűrűzés rejtelmeibe. Ilyenkor megfigyelhetők a több
tízezres létszámú rajokban vonuló madárcsapatok. Indulás előtt pár nappal érdemes érdeklődni és
bejelentkezni a programra a +36 30 663 4630-as telefonszámon. A program ingyenes.
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Rendezvénynaptár 2014

2014. 7. 11 - 13.

VII. Bud Spencer és Terence Hill Rajongói
Fesztivál

Gárdony, Sport Beach & Camping

2014/ 7/ 12.

Neoton, Janicsák Veca

Agárdi Popstrand

2014. 7. 17 - 20.

X. Polski Fiat 126 Nemzetközi találkozó

Agárd, Park Strand Kemping és Túrafalu

2014/ 7/ 19.

Irigy Hónaljmirigy, Keresztes Ildikó

Agárdi Popstrand

2014/ 7/ 19.

Velencei Nyári Zenés Esték*

Velence, Kastélypark

2014/ 7/ 25.

Müller István 100 esti emléktúra*

Találkozó: Dinnyés, Rózsa u. – Rákóczi u. sarok

2014/ 7/ 26.

Anna-napi Gyümölcsünnep

Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai
Központ

Sasles és madárgyűrűzés a Madárdal tanösvényen*

Találkozó: Dinnyés, Rózsa u. – Rákóczi u. sarok

2014/ 3/ 22.

Víz Világnapi sétahajózás és kenutúrák*

Agárd, Hajóállomás és a Touring Hotel strandja

2014/ 4/ 6.

Nyissuk ki együtt az Arborétumot*

Pákozd-Sukorói Arborétum

2014/ 4/ 12.

Éjszakai kenuexpedíció*

Touring Hotel strandja (agárdi hajóállomás mellett)

2014/ 7/ 26.

Demjén Ferenc, Radics Gigi

Agárdi Popstrand

2014/ 4/ 12.

Gólyaköszöntő és utolsó tavaszi madárgyűrűzés
a Madárdal tanösvényen*

Találkozó: Dinnyés, Rózsa u. – Rákóczi u. sarok

2014/ 7/ 26.

Velencei Nyári Zenés Esték*

Velence, Kastélypark

Szent György-napi kihajtás*

Találkozó: Dinnyés, Rózsa u. – Rákóczi u. sarok

2014/ 8/ 1.

Velencei Nyári Zenés Esték*

Velence, Kastélypark

2014/ 8/ 2.

Gárdonyi Csillagok - Gárdonyi Géza születésnapja

Gárdonyi Géza Emlékház

2014/ 8/ 2.

V. Velencei Tóúszás és Túra Triatlon

Gárdony, Sport Beach & Camping

2014/ 8/ 2.

R-Go, By The Way

Agárdi Popstrand

2014/ 8/ 9.

Német Pannónia Motor Találkozó

Park Strand Kemping és Túrafalu

2014/ 8/ 9.

Falunap és Elszármazottak Találkozója

Vereb, Berényi út 4.

2014/ 8/ 9.

Csillagok, csillagok*

Pákozd-Sukorói Arborétum

2014/ 8/ 9.

Rúzsa Magdi, Vastag Csaba

Agárdi Popstrand

2014/ 8/ 9.

Velencei Nyári Zenés Esték*

Velence, Kastélypark

2014. 8. 15 - 17.

XI. VW Fanatic Márkatalálkozó

Gárdony, Sport Beach & Camping

2014/ 8/ 16.

Pódiumest

Velence Korzó, Rendezvényterem

2014/ 8/ 16.

Mobilmánia, Lord

Agárdi Popstrand

2014/ 8/ 18.

Néptáncest

Velence Korzó, Rendezvénytér

2014/ 8/ 19.

Kemencés Kenyérünnep*

Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai
Központ

2014/ 8/ 19.

Velence Város születésnapja

Velence Korzó, Rendezvénytér

2014/ 8/ 19.

Tankcsapda

Agárdi Popstrand

2014/ 8/ 23.

Ismerős Arcok, Kowalsky Meg a Vega

Agárdi Popstrand

2014/ 9/ 8.

Fecskebúcsú*

Találkozó: Dinnyés, Rózsa u. – Rákóczi u. sarok

2014. 9.13 - 14.

Pázmándi Ízes-ínyes Ünnep és Vásár

Pázmánd, Szőlőhegy, Bálint Borárium

2014/ 9/ 19.

Velencei Kávé- és Koktélfesztivál

Velence, Velence Resort & Spa

2014/ 9/ 21.

Családi és autómentes nap*

Pákozd-Sukorói Arborétum

2014/ 2/ 22.

2014/ 4/ 24.
2014/ 4/ 19.

Húsvéti sétahajózás és tojáskereső kenutúrák*

Agárd, Hajóállomás és a Touring Hotel strandja

2014/ 4/ 22.

Húsvét a Templomkertben*

Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai
Központ

VII. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál

Agárd, Városközpont

2014/ 4/ 26.

A kékbegyek esti dala a Madárdal tanösvényen*

Találkozó: Dinnyés, Rózsa u. – Rákóczi u. sarok

2014/ 5/ 3.

Hányféle madár dalol a tanösvényen?*

Találkozó: Dinnyés, Rózsa u. – Rákóczi u. sarok

2014/ 5/ 10.

Madarak és fák napja*

Pákozd-Sukorói Arborétum

2014/ 5/ 10.

Fülemülék éjszakája*

Pákozd-Sukorói Arborétum

2014/ 5/ 17.

Pünkösdi Old Motors Fesztivál

Agárd, Park Strand Kemping és Túrafalu Kemping

2014/ 5/ 17.

Virágosítás

Velence

2014/ 5/ 17.

Tour de Velencei-tó - kerékpártúra

Velence, Kemping út

2014/ 5/ 17.

Vereb Vitéz Napja

Vereb, Sportpálya

2014/ 5/ 17.

Éjszakai kenuexpedíció*

Touring Hotel strandja (agárdi hajóállomás mellett)

2014. 4. 30 - 5. 4.

2014/ 5/ 18.

Cardio Control - Középtávú Duatlon

Pázmánd, Sportpálya

2014/ 5/ 24.

Túra a kócsagok birodalmában*

Találkozó: Dinnyés, Rózsa u. – Rákóczi u. sarok

2014/ 5/ 24.

Orbán-napi Hegyünnep

Velence, Bence-hegy

2014/ 5/ 25.

Biodiverzítás világnapi kenutúrák

Touring Hotel strandja (agárdi hajóállomás mellett)

2014. 5. 30 - 6. 1.

Biotár VII. Országos Öko Expo és Bio Fesztivál

Gárdony, Sport Beach & Camping

2014/ 5/ 31.

Dinnyési Madárdalos Nap*

Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai
Központ

2014/ 5/ 31.

K&H mozdulj! kerékpáros nap

Gárdony, Sport Beach & Camping
Agárd, Park Strand Kemping és Túrafalu

2014/ 6/ 7.

Old Motors Találkozó, Öreg Bicikli Találkozó

2014/ 6/ 8.

eXtremeMan 51.5 Olimpiai távú triatlon verseny Velencei Vízi Vár

2014/ 6/ 14.

Végh János Zenei Nap

2014. 6. 15 - 8. 24. Keszeg Karcsi Kölyök Strandja

Vereb, római katolikus templom
Agárdi Gyógy-, és Termálfürdő szabadtéri
játszóháza

2014. 9. 23 - 28. Honvédfesztivál

Pákozdi Katonai Emlékpark - Nemzeti emlékhely

2014/ 9/ 27.

Szent Mihály-napi behajtás*

Találkozó: Dinnyés, Rózsa u. – Rákóczi u. sarok

2014/ 10/ 4.

Családi nap*

Pákozd-Sukorói Arborétum

2014. 10. 4 - 5.

Nemzetközi Madármegfigyelő Világnap*

Találkozó: Dinnyés, Rózsa u. – Rákóczi u. sarok

2014/ 10/ 5.

TakaríTó kenutúrák*

Touring Hotel strandja (agárdi hajóállomás mellett)

2014/ 6/ 20.

Biciklis teszt hétvége

Agárd, Park Strand Kemping és Túrafalu

2014/ 10/ 18.

Megjöttek a tundrák vándorai*

Találkozó: Dinnyés, Rózsa u. – Rákóczi u. sarok

2014. 6. 21 - 22.

V. Országos és Nemzetközi Kemencebence
találkozó*

Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai
Központ

2014/ 10/ 25.

Esti vadlibahúzás a Dinnyési-fertőnél*

Találkozó: Dinnyés, Rózsa u. – Rákóczi u. sarok

2014/ 6/ 21.

Hermann Ottó és Müller István 100 éve Din�nyésen*

Találkozó: Dinnyés, Rózsa u. – Rákóczi u. sarok

2014/ 11/ 8.

Hajnali vadlibahúzás a Dinnyési-fertőnél*

Találkozó: Dinnyés, Rózsa u. – Rákóczi u. sarok

2014/ 11/ 8.

OptiVita Ultrafutó Kupa

Velence, Juventus Hotel

2014/ 6/ 21.

Music Resort

Velence Resort & Spa

2014/ 11/ 8.

Gregor József Emlékest

Gárdonyi katolikus templom

2014. 7. 3 - 6.

Amerikai Autó Találkozó és Rock & Roll
Weekend

Agárd, Park Strand Kemping és Túrafalu

2014/ 11/ 15.

Márton-napi mulatság a Hagyományőrzőben*

Dinnyési Hagyományőrző Turisztikai Központ

2014/ 11/ 22.

Esti vadlibahúzás a Dinnyési-fertőnél*

Találkozó: Dinnyés, Rózsa u. – Rákóczi u. sarok

2014. 7. 3 - 6.

IUTA Nemzetközi Ultratriatlon Világkupa és OB Velencei Vízi Vár

2014/ 11/ 30.

Hajnali vadlibahúzás a Dinnyési-fertőnél*

Találkozó: Dinnyés, Rózsa u. – Rákóczi u. sarok

2014. 7. 4 - 6.

XXIII.VW Bogár Találkozó

Gárdony, Sport Beach & Camping

2014/ 12/ 6.

Mit hoz a madarak Mikulása?*

Találkozó: Dinnyés, Rózsa u. – Rákóczi u. sarok

2014/ 7/ 5.

Agárdi Cigánymeggy Fesztivál

Agárdi Pálinkafőzde

2014/ 12/ 20.

Karácsonyváró Szeretetvendégség

Agárd, Mikszáth Kálmán úti pavilonsor

2014/ 7/ 5.

EDDA Művek, Pataky Művek

Agárdi Popstrand

2014/ 12/ 31.

XXX. Jubileumi Szilveszteri Pezsgőfutás

Agárd, VVSI Sporttelep

velencei-to.hu

*A Duna-Ipoly Nemzeti Park, a Pákozd-Sukorói Arborétum, a Velencei-tavi Hajózás, a Dinnyési Templomkert
Hagyományőrző Turisztikai Központ és a Velencei Nyári Zenés Esték további programjait lásd a velencei-to.hu oldalon.
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Bor és gasztronómia

Van az a hely, ahol...

... ízekbe zárjuk a nyarat

• A
 Velencei-tó különleges barangolásra csábít az ízek földjén. A tó kincseit felvonultató étlapokon a halételek mellett megtaláljuk a helyi termelők legfrissebb termékeit és a hegyek folyékony ajándékait. Barangolásainkat az ízek
földjén gasztronómiai fesztiválok kísérik.
•	
A Velencei-hegység lankáin termő fürtök borvidéki rangra emelték a területet.
Méltán híres nedűit borutakon, borkóstolókon ízlelhetjük, történetükkel akár
több, mint 200 éves, egykori jezsuita pincékben is ismerkedhetünk. A „kulináris szentélyként” is emlegetett Agárdi Pálinkafőzde Látogatócentruma egész
évben várja a minőségi pálinka, a tradicionális magyar fogások és a kulturális
élmények híveit.
• Velencei-tó, a hely, ahol ízesek a szavak.

velencei-to.hu
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Simon Panzió
é s B or á sz at

A velencei-tavi borok útja
• Beszélgetés Fekete László elnökkel
A Velencei-hegységben már a XVII. században folyt szőlőművelés és bortermelés,
erről az azóta is fennmaradt pincék tanúskodnak. A vidék 1990-ben emelkedett
borvidéki rangra.
A borvidékre jellemzők a változatos domborzati viszonyok, a hegyvonulatok védő hatása, a
fennsík és a medence jelleg. Az itt termelt elegáns fehérborok és testes vörösborok eredeti
gyümölcsillatúak, világos színűek, finom savakkal rendelkeznek.
A Velencei-tó környéki szőlősgazdák kezdeményezésére 2001-ben alakult meg a Velenceitó Környéki Borút Egyesület, melynek tagjai a tó melletti önkormányzatok közül Gárdony, Nadap, Kápolnásnyék, Velence, valamint a 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. A borút az ideérkező vendégeket széles körű szolgáltatásokkal, borkóstolókkal, érdekes látnivalókkal és hangulatos pince-fogadókkal várja.
- Miért tartották fontosnak létrehozni az egyesületet?
- Az egységes megjelenés érdekében és azért, hogy pályázatokon közösen több forrást tudjunk szerezni az ismertségünk növelésére – mondja Fekete László elnök.
- Miben különbözik ez a borút az országban található többitől?
- Gyakorlatilag semmiben. A lehetőségekhez mérten dolgozunk. Sajnos a taglétszám nem
nagy, így a lehetőségeink is kisebbek.
- Milyen borok készülnek a Velencei-tó körül?
- Elsősorban fehérborok, de ma már sok vörösborunk is van. A környék szőlőfajtái az Olaszrizling, Chardonnay, Rajnai Rizling, Zenit, Zengő, Zöld Veltelini, Királyleányka, Kékfrankos,
Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Tramini, Cserszegi fűszeres és az Irsai Olivér.
- Mennyire ismertek az önök borai országosan?
- Országos versenyeken több aranyérmet is nyertünk már.

velencei-to.hu

Egész évben várjuk kedves vendégeinket az
Agárdi Gyógyfürdőtől 800, a Velencei-tótól
1800 méterre, 30 hektáros gyümölcsösben,
parkosított környezetben elhelyezkedő borászatunkban és 13 szobás panziónkban.
Élvezze a nyugodt, csendes környezetet!

Kóstolja meg minőségi borainkat!
A borokkal való ismerkedéshez szakembereink
nyújtanak segítséget.
Borkóstoló programok 4-50 főig.
Palackos és folyóbor értékesítése.

•
•
•
•

SZÉP Kártya elfogadóhely
Kedvezményes családi üdülési lehetőségek
Szauna
Kerthelyiség (kerti partik, kemence, grillezés, bográcsozás)
• Rendezvények (családi ünnepek, vállalati összejövetelek, tréningek, tanfolyamok stb.) szervezése,
bonyolítása
• Kedvezményes belépő a gyógyfürdőbe

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

Bor és gasztronómia

HELYI PIACOK, HELYI TERMELŐK

Az Agárdi Pálinkafőzde
Agárdi Pálinkafőzde
2484 Agárd, Sreiner tanya
Az évszázados tradíciókra építő szakértelem, a legkorszerűbb technológia, valamint a minden részletre kiterjedő gondoskodó figyelem ötvözésével az Agárdi Pálinkafőzde a valódi
magyar pálinka olyan, a legkifinomultabb ízlésnek is megfelelő, legmagasabb minőségi kategóriájú választékát kínálja, mely nemcsak a hazai fogyasztóknak szerez meglepetést, de a
Magyarországra látogató külföldiek számára is páratlan gasztronómiai élményt nyújt.

Amiért dolgozunk
Mi az Agárdi Pálinkafőzdében azt ismertük fel, hogy a pálinkakészítés többet jelent a hagyományok és a modern technológia ötvözésénél: olyan alkotó folyamat, melyben a tökéletességre törekvő teremtő ember szerepe a technológia fejlődésével sem csekélyebb, mint évszázadokkal ezelőtt.
Az agárdi gyümölcspálinkák kizárólag a magyar gyümölcsre jellemző egyedi
ízvilág jegyeit hordozzák. Gazdag, friss aromáikkal, tiszta, gyümölcsös ízeikkel párlataink – a fogyasztók és a szakma egybehangzó véleménye szerint is - a hazai gasztronómiában
évtizedek óta létező űr betöltéséhez járulnak hozzá.
Szakszerű idegenvezetéssel kalauzolt üzemlátogatás során vendégeink betekintést nyerhetnek a pálinkafőzés fortélyaiba, a gyümölcs útját követve megismerhetik az ország egyik
legkorszerűbb manufaktúráját.

Pálinka Vendéglő
Az Agárdi Pálinka Vendéglőt azért nyitottuk meg, hogy a hozzánk látogató vendégeink
számára nyugodt, színvonalas körülményeket biztosítsunk az étkezés és a kóstolás számára.
Az Agárdi Pálinka Vendéglő nívós rendezvényhelyszín, emellett egyaránt várja a tradicionális magyar ízek és a gasztronómiai újdonságok híveit. Szakmai csoportokat és baráti társaságokat egyaránt szívesen látunk: számukra a résztvevők igényeire szabott egyedi ajánlatokat
dolgozunk ki.
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• Helyi termelői piac
Dinnyésen, a falu központjában, a Dinnyési Templomkert
Hagyományőrző Turisztikai Központ területén, csodálatos környezetben, sólymot formáló kapuszárnyak ölelésében működik a dinnyési helyi termelői piac minden hónap
második szombatján.
Az őstermelők és kistermelők kemencében sült finomságokkal várják a vendégeket. A piacra látogatók megkóstolhatják a helyi finomságokat, és persze vásárolhatnak
is helyi termékeket, kézműves remekeket.

• 	A Bucka méhészetben
nem használnak vegyszereket
A Bucka méhészetben nagyobb hangsúlyt kap a minőségi
termelés, mint a mennyiségi. Méheiket, növényeiket és
magukat is leginkább szelíd gyógymódokkal, gyógyító
növényekkel kezelik vegyszerek helyett. Fajtamézek
mellett ízesített mézeket, gyógynövényes mézkészítményeket, propolisz tinktúrát, propoliszos mézet, virágport és
virágporos mézet kínálnak vásárlóiknak. Különlegességeik
az olajos magvak keveréke, az aszalt gyümölcsök mézben,
valamint a mézes lekvárok. Termékeik tartósítószer és egyéb
mesterséges anyag hozzáadása nélkül készülnek.

• 	Vincze Mátyás, egy ősi mesterség
folytatója
Kínában időszámításunk szerint 105-ben Caj Lun császári
hivatalnok jegyezte fel először a papírkészítést.
Vincze Mátyás unokaöccse, Vincze László papíripari mérnök, a Szentendrei Papírmerítő műhely alapítója élesztette
újjá poraiból az 1980-as évek elején a merített papír-készítést és ő kutatta fel, alkotta újra a mesterség eszközeit, technológiáját. 1992-ben Vincze Mátyást is megérintette
ennek a régi mesterségnek a gyötrelmes szépsége, és a
szentendrei műhelyben megtanulta a papírkészítés fogásait,
valamint az eszközök készítésének módját. Székesfehérváron 1994 óta készít ezzel a 2000 éves módszerrel időtálló,
savmentes papírokat, valamint nyomatokat, egyedi munkákat: többek között névre szóló díszokleveleket, meghívókat,
vendégkönyvet, emlékkönyvet, különféle emléklapokat. Az
ő műhelyében készült a Gárdonyi Géza Emlékév alkalmából
a velencei-tavi Titkoskönyv és más helyi ajándéktárgyak is.
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Bortúra a Velencei-tó körül

A SOKOLDALÚ CIGÁNYMEGGY
A Velencei-tó környékén még mindig sok helyen terem cigánymeggy,
ami manapság újra népszerű alkotója finom ételeknek és italoknak.
A gyümölcs savasabb, savanyúbb, kevésbé finom ízű, mint a közönséges meggy, de éppen emiatt lesz különlegesebb, pikánsabb a belőle
készült pálinka, bor, szörp, befőtt vagy lekvár. Az Agárdi Pálinkafőzde cigánymeggy párlata világhírű ínyencségnek számít, de érdemes
megkóstolni a tókörnyéki vendéglők étlapján szereplő gyümölcsös
ételeket is, amelyek gyakran a híresen jó gyümölcstermő velencei-tavi vidékről származó alapanyagokból készülnek.
Kirándulásra készítsünk meggyes-bedobálós sütit, ripsz-ropsz
megvan és a velünk együtt túrázóknak is örömöt szerezhetünk vele.
Egy edénybe összekeverünk 2 tojást, 4 bögre lisztet, 1 bögre étolajat, 2
csomag sütőport, 2 bögre cukrot, majd kiolajozott, zsemlemorzsával
megszórt tepsibe öntjük a tésztát. Kb. 120 dkg kimagozott meggyet a
tetejére szórunk, de előtte kis lisztben átforgatjuk. Előmelegített sütőben tűpróbáig sütjük. Amikor a tűt úgy tudjuk beleszúrni a sütibe,
hogy nem ragad rá a tészta, akkor kész a finomság. Hagyjuk kicsit
kihűlni, majd kockákra szeleteljük. Elkészíthetjük barackos vagy almás, szilvás, körtés vagy más, tetszőleges változatban is. Megvásárolhatjuk a hozzávaló friss gyümölcsöt vagy télen a befőttet a tókörnyéki
helyi piacok egyikén és ha a piacra a család vagy a barátok is velünk
tartatnak, a bevásárlás is vidám program lehet.
A Velencei-tóban számos halfaj él, a tóparti éttermek többségének étlapján pedig biztosan szerepel halétel. Ha valaki mégis otthon
vagy a nyaralás idején szeretné meglepni a családját valami nagyon
finommal, akkor az alábbi receptet ajánljuk neki.

Süllő fokhagymás fűszervajjal
Hozzávalók:
Három süllő • 10 dkg vaj • 5 gerezd fokhagyma • só ízlés szerint
A puha vajat elkeverjük az átpréselt fokhagymával. A halakat 1 centinként bevagdaljuk és kívül, belül besózzuk. A fűszervajat a bevagdosott halak vágataiba kenjük,
a maradékot pedig a hasüregbe. Tepsibe tesszük, kétkanálnyi vizet öntünk alá és
a forró sütőbe toljuk. Időnként meglocsoljuk a megolvadt vajjal. Burgonyapürével
tálaljuk.

velencei-to.hu

Induljunk el kora délután a velencei-tavi borok útján és fedezzük fel a napsütötte lankás tájon termő, ropogós, nedvdús
gyümölcsökből készült borok jellegzetes ízvilágát!
Bormustránkat a pákozdi Lics Pincészetben kezdjük, ahol
megcsodálhatjuk a Jezsuita rend 1700-as években építtetett, egykori dézsmapincéjét is. A pincét 25 hektár szőlőültetvény öleli körül. Jelenlegi tulajdonosa a Lics család, akik az
1990-es évek elején vásárolták meg a birtokot és igyekeztek
eredeti állapotában felújítani. Az épületet kibővítették két
kóstolóteremmel, illetve egy nyitott terasszal, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a Velencei-tóra és Székesfehérvárra. A borfajták, amelyeket itt megízlelhetünk a Pákozdi
Pinot Noire, a Pákozdi Cuvé (pinot noire – juhfark), a Pákozdi
Chardonnay és a Pákozdi Szürkebarát.
A Mayláth Pincét Velencén, a Bence hegyen 1989-ben
alapították. A borkert finom borai mellett kétségkívül a térség
egyik legszebb panorámájával büszkélkedhet, ezért érdemes
még naplemente előtt ideérni. A borkóstolót akár a csodás kilátást nyújtó teraszon élvezhetjük.
Velencén álljunk meg egy pillantásra a Vörösmarty Pince
előtt, amely sajnos nem látogatható, de szép gyöngyszeme a
környéknek. Egykor Vörösmarty Mihálynak, a Szózat költőjének pincéje volt.
A Bálint Borárium és Bormúzeum a pázmándi szőlőhegyen található. A Boráriumban található az ország első és
egyetlen bio bor gyűjteménye, valamint a Velencei-tó térségének borai. A Bormúzeum bemutatja a szőlőtermesztés, borkészítés térségben honos kultúráját, az étteremben egészséges
helyi alapanyagokból készült ételeket kínálnak, a pincében a
borkülönlegességeken kívül más helyi termékeket, pl. mézet,
lekvárt is fogyaszthatunk.
Bortúránk végállomása az agárdi L. Simon Borászat, ahol
a 20 hektós hagyományos fahordós, reprezentatív kivitelű
1200m2-es pincészetben kóstolhatjuk a minőségi borokat,
melyek Tramini, Chardonnay, Zöld Veltelini, Nemes Olaszrizling, Kékfrankos, Kékfrankos rosé, Agárdi Muskotály és a
Pincészet tartogat egyéb borkülönlegességeket is a vendégek
számára.
Változatosabbá tehetjük boros kirándulásunkat, ha betérünk
az Agárdi Pálinkafőzdébe, ahol a rangos világversenyek
győzteseként nemzetközi hírnévre szert tett párlatokat készítik. Az Agárdi látogatóközpontjában megtekinthetjük a
gyönyörű párlatkészítő berendezéseket - látványuk egy iparművészeti alkotáséval felér - és a finom nedűkből is beszerezhetünk pár palackkal, pl. az otthoniaknak ajándékba.
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Gárdonyi Géza Emlékház

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

Agárdi Parkerdő

Nemzedékek Háza

1

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

F 10

Gárdonyi Rönkvár

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

Vörösmarty Mihály Emlékmúzeum

Chernel István Madárvárta

2

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

 +36 30 838 9785

6

3

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

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

8

Pákozdi Katonai Emlékpark - Nemzeti Emlékhely

CDE10

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

8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087 hrsz.
 +36 30 474 7905  kempp@kempp.hu www.kempp.hu

9

Tájház

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

12
G3

Verebi Háromszájú Kemence

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

13
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Madárdal tanösvény

Velencei-tavi Galéria

7

E 10

F9

F 10

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

5

Helytörténeti és Ásványkiállítás, Kovácsmúzeum

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

F1

AKVÁRIUMHÁZ

H 2O

Dinnyési-fertő

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

Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központ
2485 Dinnyés, Gárdonyi Géza u. 25.  +36 30 905 4880
 dinnyeshkp@gmail.com www.gardonykultura.hu

H

4
C 11

Velencei-tavi Madárrezervátum

(Dinnyés–Pákozd összekötő út)
 +36 30 663 4646, előzetes bejelentkezéssel!
 velence@dinpig.hu
www.velencei-to.hu

AB11, BC9-10

Pákozd-Sukorói Arborétum és Szabadidő Park

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
bemutatóháza

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

14

51
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SZABADIDŐ

Napsugár Strand

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő

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

15

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

Velence Korzó és Szabadstrand

16

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

20
G7

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

17

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

23

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

Agárdi Bicikli

Kunos Lovarda

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

2481 Velence, Fő út-Enyedi út találkozása
 info@velencestrand.hu www.velencestrand.hu

Grand Lovasudvar

21

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

F7

28
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Velencei Vízi Vár Északi Strand

27
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Sport Beach & Camping

Teker Bringa

BIC Surf Tesztcentrum

E9

F 10

Keszeg Karcsi Kölyökstrandja

19

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

Zilaj Bringa Kerékpárkölcsönző

25

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

29
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Zebra Bringa Kerékpárkölcsönző és
Zebra Fagyizó
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 Klub Agárd, kikötő és vitorlásiskola
2484 Agárd, Tópart út 7/b.  +36 30 983 4499
 andras.nagy@ykase.hu www.ykase.hu

2483 Gárdony, Jókai utca 2. Az ALDI-val szemben.
(Közvetlen bejárat a 7.számú főútról)
788-609
 +36 20 248 9927  +36 22 502
126
 kolcsonzes@zebrabringa.hu www.zebrabringa.hu

Nyerítő Lovasudvar

22
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8096 Sukoró, Fő utca 39.
 +36 30 904 5881
 virag.kriszti@freemail.hu www.nyeritolovasudvar.hu

26
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30

53
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Agárdi Pálinkafőzde és
Látogatócentrum
2484 Agárd, Sreiner tanya
 +36 22 579 164
 +36 22 271 161
 agardi@agardi.hu
www.agardi.hu

MOHOSZ Agárdi Horgászüdülő

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

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

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

Rétimajor „Halország”

7014 Sáregres-Rétimajor
 +36 25 509 190  +36 25 509 191
 info@aranyponty.hu www.retimajor.hu

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

36

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

Tekergő Étterem & Motel

F9
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Tourinform Velence

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

88095 Pákozd, Katonai Emlékpark, Mészeg-hegy
Lev.cím: 8095 Pákozd, Budai út 134.
 +36 22 732 002  +36 22 458 869
 pakozd@tourinform.hu www.pakozdturizmus.hu

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
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Bálint Borárium és Múzeum

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

VENDÉGLÁTÁS
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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

Nemes Cukrászda
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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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Simon Panzió és Borászat
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Agárden Büfésor

Lics Pincészet
Pákozd, Csúcsoshegyi út
 +36 30 385 6627  +36 22 458 179
 licsbalazs@hotmail.com www.licspince.hu
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2484 Agárd, Agárden sétány
 ezsu69@gmail.com www.agarden.hu
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(

A velencei-tavi hirdetőket és
szálláshelyeket
hotel,

szálláshely,
ld. a térképen.

)

kemping

Tourinform

gyerekeknek való

info terminál

focipálya

Internet

Madárdal tanösvény

kerékpárút

madármegfigyelő hely

nordic walking út

erdei iskola

ajándékbolt

gyógy-és termálfürdő

helyi termék

strand

A jelmagyarázat nem teljes.
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www.velencei-to.hu

CSODÁS HÉT VOLT...
A dolgos hétköznapok után az ember szeretné kipihenni magát, ezért
a szabadsága idejére igyekszik a lehető legjobb programokat választani. Aki már régen vagy még soha nem járt a Velencei-tónál, garantáltan le fog esni az álla, ha mostanában látogat el hozzánk: négycsillagos szállodák, megújult és vadonatúj látnivalók, színes programok
csábítják, hogy minél hosszabb ideig élvezze vendégszeretetünket,
ha pedig megéhezik, megszomjazik, barátságos helyek várják finom
falatokkal, jóféle borokkal, ízes pálinkákkal.
Barangoljon a Velencei-tónál az Interneten is és foglalja le kényelmesen velencei-tavi utazását! A velencei-to.hu oldalon gazdag szállás
és programválasztékkal várjuk. Pár „klikk” és máris kész az egyénre
szabott útiterv, amit már csak valóra kell váltani!
Ha Velencei-tó kedvezménykártya kiadó szálláshelyen száll meg,
jelentős összeget spórolhat, mert a kártyával akár ingyen is élvezheti
a strandok, fürdők, kiállítóhelyek, éttermek, kölcsönzők és más kártyaelfogadó partnerek szolgáltatásait.
További információkért, Velencei-tó térségi turisztikai
kiadványokért, szállás- és program ajánlatokért forduljon
bizalommal a Tourinform irodákhoz!
Szeretettel várjuk a Velencei-tónál!

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK
VELENCEI-TÓ

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

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

velencei-to.hu

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

Kiadó: Velencei-tó Térségi
TDM Nonprofit Kft.
2014
A kiadványban használt
fotókért ezúton is köszönetet mondunk Mészáros
Andrásnak, Nagy Gábornak,
Ódor Balázsnak és Ódorné
Cseresznye Virágnak ,Simon
Györgynek, Somhegyi Bélának
és a helyi TDM szervezetek
partnereinek.
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EGYSZERRE TÓ, ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS SZÁLLODA
s u p e r i o r

Velence Resort & Spa****superior

H-2481 Velence, Béke u. | +36 22 589 900 | reservation@velencespa.com
www.velencespa.com | www.facebook.com/velencespa

