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Kedves Utazó! 
 

Fedezze fel újra a Velencei-tavat és kilenc vendégváró települését, a természet kivételes adottságaival, 
műemlékek, kultúra és hagyományok találkozása kínálja a Kedves Utazónak minden évszakban az ideális 
pihenést, kikapcsolódást, rekreációt, feltöltődést. A Velencei-tó simogató vize mellett gyógyfürdőt és két 
tóparti wellness-szállodát is felkereshetnek a víz szerelmesei. A Velencei-hegység szépsége, geológiai 
ritkaságok, természetvédelmi területek, műemlékek, gazdag történelmi és irodalmi témájú kulturális 
programok, az aktív és szelíd mozgás lehetőségei mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Ön jól érezze magát 
nálunk. Új és megújult látnivalókkal, vendégbarát szolgáltatásokkal, sok újdonsággal szeretnénk meglepni a 
hozzánk érkezőket. Egész évben változatos programkínálattal, fesztiválokkal, különleges rendezvényekkel, 
kitűnő helyi borokkal, kivételes és egyedi gasztronómiai kínálattal várjuk vendégeinket. 

Legyen a vendégünk, látogasson el hozzánk! 
 
 
 
 
Bence-hegyi kilátó 
 

Velence modern alkotásainak egyike a Bence-
hegyen található új kilátó, melynek korábbi 
változata régi olajfúró torony ikonikus 
jelentőségével bírt. De nemcsak emlékként, hanem 
tájékozódási támpontként és kirándulási 
találkozóhelyként is szolgált. 

A 2018 tavaszán átadott új kilátó különösen 
szép panorámájú magaslatra épült. A természeti 
formákat idéző, a táj elemi erejét megelevenítő 
kilátó mindenkit másra emlékeztet: van, akit egy 
szélfútta fára, van, akit levélhajtásra, és olyan is van, 
aki virágszirmot lát benne. Az építészeti terv 
megvalósult, hiszen a cél egy távolból is feltűnő, 
érdekes forma létrehozása volt. 
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Amikor a zárt, a környék élővilágát nagyméretű fényképeken bemutató lépcsőházból a rendszerint 
igencsak erős széllel dacolva a nyitott teraszra lépünk, lélegzetelállító 360 fokos panoráma tárul elénk. 
Alattunk Velence házai, a túlparton Gárdony katonás rendben sorakozó nyaralói terülnek el. Észak-
északkeletre az alacsony, de kackiás Csúcsos-hegy előtt a szintezési ősjegyéről híres Nadap uralja a látványt, 
közepén az 1904-ben épült, neogót stílusú Palermói Szent Rozália-templommal. Északkelet felé, a Cseplek-
hegy szelíd lejtőitől balra feltűnnek a Budai-hegység magaslatai, köztük a Nagy-Kopasz és a János-hegy, míg 
jobbra Százhalombatta olajfinomítója. Északra, a Templom-hegy és a Csúcsos-hegy közötti résen átsejlik a 
Vértes keleti szélének kontúrja, északnyugatra pedig a Bakony egy csücskét is megcsodálhatjuk tiszta időben. 

Az est leszálltával közelről s távolról egyaránt lenyűgöző látványt nyújt az egyedi fénymegvilágítás: kék, 
lila, zöld és narancsos színekben fürdik a közel húsz méter magas építmény, köszönhetően a ráirányított színes 
reflektoroknak. 

 

 
fotó: Kupi László 
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Velence Korzó 
 

A Velencei-tóhoz érkezve a látogató elé tárul a Velencei-tó kapuja, a 20 hektár területen kialakított 
turisztikai attrakció, komplex, többfunkciós közösségi tér, városközpont. 

A homokos partszakaszok több pontján is közvetlenül a sekély vízbe lehet besétálni, távolabb gondozott 
pázsit és kellemes sétányok várják a strandolókat. 

Területén két modern játszótér épült, kínálatuk szerint két különböző korosztály szórakoztatására 
felkészülve. Új sportpályák kerültek kialakításra, melyek rekreációs, szabadidős jelleggel is alkalmasak 
funkciójuk betöltésére, illetve hivatalos versenyek lebonyolítására is megfelelőek. A Velencei-tavi hajózás 
kikötővel csatlakozik a területhez, melyet hangulatos sétányon és gyaloghídon lehet megközelíteni, a 
kikötőhöz színvonalas fogadóépület készült közönség- és vendéglátási szolgáltatásokkal. 

 
A belső, klimatizált korzón kávézó, fagylaltozó, étterem, valamint elegáns, széles választékot nyújtó 

üzletek és szolgáltatók várják a vendégeket. Gyönyörű kilátás nyílik a tóra a nyitott teraszokról és a 
körpanorámás díszteremből. Zenélő szökőkút kapott helyet a külső rendezvénytér mellett, ahol számos 
színvonalas program várja a szórakozni vágyókat. A Velence Korzó épületében látható Péter Ágnes, Velencén 
élő Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása, az Életfa című fényplasztika. 

A megújult kikötőből sétahajóval fedezhetjük fel a tavat és a tókörnyék településeit, élővilágát. 
Varga Norbert, a pázmándi fafaragó „életre keltette” a Velence Korzó kivágott fatörzseit, legújabb 

különleges alkotása a „Nagyapó mesefája”. 
 

Honlap: https://velencekorzo.hu/ 
 

 
 

https://velencekorzo.hu/
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Koncertsorozattal, kiállítással 
kapcsolódik be a kulturális életbe a 
kápolnásnyéki Halász-kastély 
 

Dabasi Halász Gedeon az 1910-es 
években építette át a család 
kápolnásnyéki klasszicista kastélyát. A 
neobarokk stílusban átalakított épületet 
1945-ig a Halász família lakta. 1945 után 
termelőszövetkezeti tulajdonba került az 
épület: a Vörösmarty TSZ irodái 
működtek a falai között. Az épület 
ezekben az időkben felújításra nem 
került, állapota folyamatosan romlott. 

 
Az igényes felújítási munkának és a 

Velencei-tavi Kistérségért Alapítványnak 
köszönhetően a 2016-ban újjáépített 

kastély és a különleges kastélypark ismételten élettel telt meg, és egész évben színes és izgalmas kulturális 
programok várják az ide látogatókat.  

A kastélyban modern látogatóközpontot rendeztek be, állandó és izgalmas időszaki kiállítások tekinthetők 
meg. Az állandó kiállítás betekintést ad a kastély múltjába, építéstörténetébe, és egykori lakóiról is képet 
kaphatunk. Feltétlenül szánjanak időt a park bejárására is, ahol különböző műalkotások, szobrok és 
domborművek tekinthetők meg, a nemzetünk nagyjait ábrázoló szobrok mellett még Frakkot és Labdarózsát, 
a Bálint Ágnes felejthetetlen mesehőseit ábrázoló domborművet is megtalálják a kastély játszótere melletti 
falrészen. 

Nagyszerű programokkal és élményekkel gazdagodhatunk, a teltházas Kastélykoncertek, a sikeresen zajló 
Kastélymesék című sorozat és a sűrűbben váltakozó kiállítások látogatottsága mind azt igazolják, hogy a 
Velencei-tó partján is egyre nagyobb az igény a színvonalas kulturális kínálatra, érdemes akár Budapestről is 
ellátogatni a rendezvényekre. Új sorozattal is jelentkezik a Halász-kastély: gyermekeknek, családoknak szóló 
koncertsorozat indul FÜLEmüle címmel. A Halász-kastély arra törekszik, hogy összművészeti kulturális 
központként minden művészeti ágat a lehető legszínesebben és igényes módon mutasson be minden 
korosztálynak. Ezt igazolja a programfüzetük is, amelyben mindenki talál kedvére való rendezvényt, nem is 
egyet. Forgassák örömmel, és legyenek a Halász-kastély vendégei! 

A Halász-kastély sokszínű és színvonalas időszaki és állandó kiállításoknak ad otthont. 
 

Halász-kastély  
Cím: 2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.Telefon: +36 21 292 0471 
E-mail: info@halaszkastely.hu Honlap: http://www.halaszkastely.hu/ 
 

mailto:info@halaszkastely.hu
http://www.halaszkastely.hu/
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Várpark és skanzen – „A világ egyetlen, anyag-hűen megépített vármakett parkja!”, Dinnyés 
 

 
Alekszi Zoltán, a Várpark megalkotója: 
 
„2012 februárjában kezdtem el komolyabban foglalkozni a Várpark megvalósításának gondolatával. 

Hosszú előkészítő munka előzte meg, mely magában foglalta a történelmi anyagok felkutatását, a megfelelő 
helyszín kiválasztását, a kivitelezés megtervezését. A célom az volt, hogy középkori magyar várakat mutassak 
be, egyedülálló módon. Az egyediségük abban rejlik, hogy az épületek eredeti anyagokból készültek, fából és 
kőből, a legvalósághűbb megjelenés érdekében. 38 vár készült el, eredeti tájolással. A várakat egy sétány 
övezi, mely Nagy-Magyarország formáját ölti magára, így a várak eredeti helyükön körbejárhatók. A sétányt 
emlékoszlopok övezik, melyek mindegyike egy-
egy magyar királynak, kormányzónak, 
fejedelemnek állít emléket. A dinnyési 
Hagyományőrző Központtól néhány lépésnyire, 
saját udvaromon építettem fel a kuriózumnak 
szánt látványosságot. A makettek minden 
korosztály számára élményt jelenthetnek, a 
tárlatvezetés lehetőséget ad a történelmi 
ismeretek elmélyítésére.” 

 
Skanzen 

 
2019-ben Árpád-kori témájú skanzennel 

bővült a kiállítás, amelyben az épületek 
(fatemplom, veremházak, műhelyek, gazdasági 
épületek, gémeskút) eredeti méretükben lettek felépítve, és régi mesterségek művelői gyakorolják 
szakmájukat: kovács, nemezelő, bőrös, szövő, fonó, táltosdob-készítő, fazekas. Megépült egy Árpád-kori 
fatemplom rekonstrukciója is. A templomban megtalálható Szűz Mária és 17, az Árpád-házhoz köthető szent 
szobra is. A templom mellett harangláb is helyet kapott. A templom és a szobrok is a világon egyedülállóak. 

A Várpark felkerült a Guinness-rekordok közé. 
 
2485 Dinnyés, Kossuth u. 17. 
Telefon: +36 20 928 7156 Honlap: www.varpark.hu E-mail: info@varpark.hu 
 

  
 
 
 

http://www.varpark.hu/
mailto:info@varpark.hu
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A Pákozd–Sukorói Arborétum és Vadaspark 
 

A Velencei-tó legszebb táján elterülő arborétumban 96 hektáros területen 250 féle fa és cserje, valamint 
számtalan lágyszárú növény tárul a látogatók elé, akik az arborétum kilátójáról még a velencei tájban is 
gyönyörködhetnek. A tájmúzeum betekintést nyújt a környék kultúrtörténetébe, bemutatja a vidék természeti 

képét, nyomon követi földtörténeti kialakulását, éghajlati, geológiai és 
talajviszonyait, vízrajzát. A gyűjtemény ízelítőt ad a rendkívül gazdag és 
változatos növény- és állatvilágról is. Az érdeklődök megismerkedhetnek 
az erdő, valamint az arborétumot létrehozó erdészek szerepével. 

A belső kis tó mentén található színvonalas fa játszótéren és füves 
sportpályákon lehetőség nyílik szabadtéri játékra és sportolásra. A 
látogatók kényelmét fedett pihenőhelyek, kiépített ivóvíz- és tűzrakó-
helyek szolgálják. A 150 férőhelyes nyitott szín kiválóan alkalmas 
szabadtéri rendezvények, majálisok lebonyolítására. 

A múzeumtól másik irányba indulva, egy pihenőhely és forrás 
mellett elhaladva, a vadaspark területére érkezünk. A több, mint 7 
hektáros területen pihenő- és tűzrakó-helyeket is találunk, de a szellős, 
gyönyörű növényzetű környezetben már csak sétálni is nagyszerű 
program, miközben hol a Velencei-tóra, hol Sukoróra látunk rá. A 
vadaspark lakóit testközelből figyelhetjük meg. 
 
Az arborétum és vadaspark jelenlegi látványosságai, szolgáltatásai: 
 
- vadaspark (szarvasok (gím, dám, szika), muflonok, vaddisznók, emuk); 
- madárröpdék (fácánok, pávák, gerlék, vadpulykák); 
- vízi világot megfigyelő pont (tőkés récék, nyári ludak); 
- interaktív tájékoztató táblák; 

- kilátó; 
- tájmúzeum; 
- halászati kiállítás; 
- kalandjátszótér; 
- erdészeti tanösvény; 
- fedett esőbeálló; 
- erdei pihenőhelyek; 
- tűzrakó-helyek; 
- tűzifa; 
- erdei iskola, szakvezetés; 
- büfé. 
 
Facebook: https://www.facebook.com/arboretum.pakozdsukoro/ Honlap: http://www.vadex.hu 
 

   
 

https://www.facebook.com/arboretum.pakozdsukoro/
http://www.vadex.hu/
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Kerékpár 
 

A tavat megkerülő kiépített kerékpárúton 
csupán néhány óra alatt látnivalókban és 
élményekben gazdag túrát tehet együtt az egész 
család. A tó körüli kerékpárút újabb biztonságos 
szakasszal bővült, a déli parton Dinnyés és 
Velence között két sávos bicikliúton 
kerekezhetünk12 km-en keresztül, többször 
közvetlenül a tóparton. Az útszakaszt sétányok 
kísérik, görkorcsolyával, rollerrel, gyalogosan is 
érdemes a Velencei-tó látványát megcsodálni. 
Az északi-parti kerékpárút a pákozdi Császár-
víztől a velencei Északi strandig tartó útvonalat 

öleli fel, miközben áthalad a Mészeg-hegyen, illetve lekanyarodik a Szúnyog-szigetig. Pákozdnál a hegységbe 
térve terepkerékpárral kitűnően járható, jelzett turistaút mentén találjuk a pákozdi Ingóköveket, melyek 
látványa páratlanul lenyűgöző élmény.  https://funiq.hu/1432-velencei-t%C3%B3-k%C3%B6r-33-km 
 

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 fejlesztések jelenleg is 
folytatódnak, Budapestről a Váli-völgyön át a Vértes 
felől kerülve el lehet majd kerekezni a Velencei-tóra. 
Már nemcsak álom, hanem terv, hogy a Velencei-tó 
körüli kerékpárút kapcsolati eleme a leendő Budapest–
Balaton, illetve az erre merőleges Etyek–Bicske–
Csabdi–Tarján közötti szakasztól Esztergomig vezető 
kerékpárútvonalnak. 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 tókörnyéki településeken futó tematikus sétányokon és a kitáblázott természeti tanösvények mentén, a 
Velencei-hegységben vagy a Dinnyési-fertőn kijelölt terepkerékpáros útvonalakon is bárki bátran nekiindulhat 
átlagos fizikai állapotban, nem fogja magát riasztóan meredek kaptatón találni. A bringás kirándulás 
programját fürdőzéssel, hajókázással, madármegfigyeléssel, helyi termékkóstolóval, múzeumlátogatással 
vagy számos más, vidám programmal szakíthatjuk meg egy-egy pihenőre. A kerékpáros túrázókat ingyenes 
túra-térképekkel, túraajánlatokkal és sokféle további hasznos kiadványokkal várják a környékbeli 
szálláshelyeken és az információs pontokon. 
 

Klasszikus Velencei-tó kör kerékpárral 
(32,7 km, összes szintemelkedés 176 m) 

 
Bringás túra: Velencei-tó körül, kitérőkkel 

(50-55km, összes szintemelkedés 180 m) 
Gárdony–Pákozd–Gránit tanösvény–Mészeg-hegy, KEMPP–Szúnyog-sziget–Sukoró–Szilvás sor–Nadap–Velence–Bence-hegy–

Panoráma út–Velencefürdő–Gárdony 
 

Átjárás a Váli-völgyből: 
Vál–Vereb–Pázmánd–Kajászó–Vál 

(28 km, összes szintemelkedés 255 m) 
Aktív Túra: 

Pázmánd–Vereb–Lovasberény–Nadap–Pázmánd 
(22,2 km, összes szintemelkedés 305 m) 

 

https://funiq.hu/1432-velencei-t%C3%B3-k%C3%B6r-33-km
https://www.feol.hu/cimke/velencei-to
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Kiváló időtöltés a Velencei-tó nádasait bebarangolva kikapcsolódni! 

Nádasok mélyén, úszólápok a tavon  https://velenceitohajozas.hu/ 
Ritka értéke a tónak a kiterjedt nádrengeteg, labirintusnak beillő szűk átjáróival, belső öbleivel. Külön 

érdekesség, hogy a tavon minden nádasnak és tisztásnak saját neve van. Ezek az elnevezések a tavon járók 
eligazodását segítették, és jelentős részük a mai napig is fennmaradt (Hosszú-tisztás, Égett nád, Kárászos, 
Kuti-csapás, Gallér stb.). 

 

https://velenceitohajozas.hu/
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Hajóval, kenuval a Velencei-tavon 
A Velencei-Tavi Fejlesztési Nonprofit Kft. több éve hajózik a 
Velencei-tavon. Szolgáltatásuk bővítéseként szakvezető 
kíséretével felfedező kenutúrákat szerveznek, melyek célja a 
tó vízi világának megismerése, az ősi halászcsapások, titkos 
ösvények felfedezése. 
 
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.  
TAKARÍ-TÓ TÚRA: 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. 
 
ÉJSZAKAI KENUEXPEDÍCIÓK: A 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. 

 
 
EXPEDÍCIÓS KENUTÚRÁK A VELENCEI-TAVON 
 

A vízitúráinkhoz használt 4-7-8 személyes csapatkenuk kiválóan alkalmasak arra, hogy programjok 
résztvevőinek egyedülálló élményt nyújt az ősi halászcsapások, titkos ösvények felfedezése, a tó vízi 
világának megismerése. 

Felfedező útjaikat biológia szakirányt végzett, a tavat jól ismerő túravezető irányítja, aki az egyes 
állomáshelyeken természetismereti előadást tart.  
 
CSAPATÉPÍTŐ SÁRKÁNYHAJÓZÁS A VELENCEI-TAVON 
 

20+1 fős sárkányhajók bejárják a Velencei-tó összes hajózható részét. A sárkányhajó evezése könnyen 
elsajátítható, a lényeg az együtt evezés élménye. A csoportokat a Velencei-tavat jól ismerő kormányosok 
kísérik. 
H2O Akváriumház az agárdi hajóállomáson 

Érdemes betérni az agárdi hajóállomásnál található Akváriumházba. Megfigyelhetjük a tó jellegzetes halait, 
szitakötő-lárvákat, csigákat, vízi poloskákat fedezhetünk fel az akváriumokban. Jó kikapcsolódás, a gyerekek 
imádni fogják! 
 
Velencei-Tavi Fejlesztési Nonprofit Kft. 2484 Gárdony (Agárd), Tópart u. 1. 
Simon György, telefon: +36 30 271 3292 E-mail: to@velenceitohajozas.hu 
velenceitokenuzas@gmail.com https://velenceitohajozas.hu/ 

mailto:to@velenceitohajozas.hu
mailto:velenceitokenuzas@gmail.com
https://velenceitohajozas.hu/
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Dinnyési Fertő Természetvédelmi Terület 
 

A nagyobbrészt nádassal borított vadvízi országban számtalan védett növény és állat él. A fertő szó eredeti 
jelentése ingovány, mocsár, süppedékes terület, és ezek jellemzőek a Dinnyés határában található tóra is. A 
töltésről és a védett terület határán felállított toronyból jól megfigyelhető az elmocsarasodó tavon kialakult 
élővilág. A terület védett botanikai értékei a kosborfélék, a fátyolos nőszirom, a szártalan csüdfű. A nyílt 
víztükrökkel tarkított nádas kitűnő életteret biztosít a nyári ludak, szárcsák, récék csapatai, a nagy kócsag és 
a kanalas gémek, a ragadozó madarak közül a barna rétihéja és a vörös vércse számára. A nyári ludak, búbos 
vöcskök, récék között feltűnik a kék vércse és a kabasólyom is. 
 
Sokszínű madárvilág 
A Velencei-tó délnyugati része összefüggő, nagy nádasainak gazdag, szinte páratlan fészkelőmadár-faunája 
már Herman Ottó idejében is híres volt. Magyarország egyik legnagyobb vízimadár-közössége él a tó védett 
nádasaiban és láprétjein, így nem is csoda, hogy tavasztól őszig közel ötvenféle madárfaj „beszélgetésétől” 
hangos a nádas. Felfedezni való akad bőven, hiszen az év különböző szakaiban más és más szárnyas lakók 
népesítik be a nádszigetek közt megbúvó madárlakta tanyákat. 

A nádasokban kanalasgémek, nagykócsagok, bölömbikák, bakcsók, szürke- és vörösgémek, 
selyemgémek stb. élnek nagy számban, a kis belső tavakon nyári lúd, cigány- és tőkésréce, valamint több 
vöcsökfaj fészkel. A nádszélek és mocsaras területek fészkelője a guvat, a vízi tyúk, több nádi énekes, a 
barkóscinke, a kékbegy, a tücsökmadarak több faja; a nedves réteken, tocsogósokban bíbic, haris, piroslábú 
cankó költ – még felsorolni is nehéz. 

És amiben szintén egyedülálló a Velencei-tó, hogy e ritka madarak többsége egy jó távcső segítségével 
valóban látható.  
 
Velencei-hegység 
A térség természeti és táji értékei nem merülnek ki csupán a Velencei-tóban, hiszen a települések életéhez 
ugyanúgy hozzá tartozik a Velencei-hegység is (közvetlenül, vagy akár a látvány révén is), mely az ország 
„legalacsonyabb hegysége”. Ebben a sokáig mozdulatlannak vélt kőzetben helyezték el a híres nadapi 
szintezési alappontot, mely máig jelentős turisztikai látványosság. Turisztikailag a hegység azonban nemcsak 
a geológia iránt fogékony embereknek nyújt látnivalót egyedi kőzetei és kőzetformái (pl. ingókövek) által, 
hanem a szépséget és a túrázást kedvelőknek is, hiszen páratlan látvány tárul a térség magasabb pontjairól 
nemcsak a Velencei-tóra, hanem annak környezetére is. 
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Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti 
Emlékhely (KEMPP) 
 

A Nemzeti Emlékhely nemcsak a 
TÖRTÉNELMET kedvelők számára nyújt 
kitűnő kirándulási célpontot, de a 
KALANDOT, az ÉLMÉNYT és a 
KULTÚRÁT keresőknek is nagyszerű 
helyszín. Az interaktív elemekkel bővített 
kiállítások mellett a modern digitális 
tárlatvezető alkalmazás (KEMPP) 
segítségével barangolhatják be a parkot és a 
kiállításokat. Az 1848-tól napjainkig a 
magyar hadtörténelem főbb eseményeit 
kísérik végig az Emlékpark egyes elemei, 

melyek meglátogatását élményekkel teli katonai akadálypálya és Raptor lézerharc egészíthet ki. Az 
Emlékparkban megrendezésre kerülő események alkalmával múzeumpedagógiai foglalkozások, bemutatók, 
tematikus programelemek várják a kicsiket és nagyokat! 

A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely az 1848. szeptember 29-i, pákozd–sukorói csata 
tiszteletére és emlékére 1951-ben állított Obeliszk környezetében került kialakításra a Mészeg-hegyen, 
Pákozdon. 

Jelen formájában az Emlékhely 2010-ben nyitotta meg kapuit, és célja, hogy bemutassa az 1848-ban 
alakult Magyar Honvédség történetét, az elmúlt 170 év főbb katonai eseményeit, és emléket állítson e korok 
ismert és ismeretlen katonahőseinek. 

Ha körülnéz, egy csodálatos – a Velencei-tó és a Velencei-hegység között fekvő – földrajzi környezetet, 
s benne egy szépen kialakított parkot lát számos emlékművel, kiállítási felülettel és interaktív lehetőséggel. 
 
Az év során kulturális és a katonai hagyományokat felelevenítő programokkal, koncertekkel, kiállításokkal, 
előadóestekkel és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket: 

• „Emlékparki Nyár” – kulturális programsorozat; 
• kiállítások, katonazenekari koncertek, előadóestek, „Azimutuló”, gyermekprogramok; 
• „Honvédfesztivál” a pákozd–sukorói csata tiszteletére; 
• honvédelmi versenyek, a Szárazföldi Haderő Napja, megemlékezések, „Csatatéri sokadalom”, „Ifjú 

Nemzetőrök”, katonai- és huszár hagyományőrzők bemutatója. 
 
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. 
8095 Pákozd, Mészeg-hegy, hrsz.: 087. 
Telefon: +36 22 200 204 
E-mail: kempp@kempp.hu 
Honlap: http://www.kempp.hu/ 
 
Honvédfesztivál Pákozdon 
(Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely, szeptember 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 pákozd–sukorói csata 
emléknapját katonai hagyományőrzők találkozójával, látványos történelmi kavalkáddal. 

   

mailto:kempp@kempp.hu
http://www.kempp.hu/
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Miskahuszár, a világ legnagyobb huszárszobra 

Új magyar turisztikai látványosság a maga nemében 
egyedülálló alkotás, amely 100 tonna betonból készült és 13,01 m 
magas. A huszárhagyományok ápolása, művészet és tradíció! 
Ezek a gondolatok teremtették a Miskahuszárt megálmodó és 
létrehozó magyar alkotói összefogást. A monumentális 
huszárszobor az M7 autópálya mellett áll, Pákozdon, az ún. 
Bogárhalmon, ott, ahol a mondák szerint Jellasics, horvát bán és 
császári-királyi táborszernagy állt 1848 szeptemberében. 

A Miskahuszár-szobor a magyar huszár szimbóluma, ennek a 
magyar katonai hungarikumnak az emlékműve, amely a magyar 
katona hősiességét és bátorságát hivatott megörökíteni. A szobor 
a győztes magyar katona jelképe is egyben, hiszen a pákozdi diadal 
helyén és arra emlékeztetve a huszár egyik kezében a győzelmi 

zászlót tartja, a másik kezét viszont a kardján nyugtatja, jelezve, hogy készen áll bármikor a harcra, hazája 
védelmére. Honlap: www.miskahuszar.hu 
 
 
 
 
 
 
Classic-Horse lovarda és lovasterápiás központ 
Pákozdon 
 

Ha valaki a Velencei-tó környékén jár, érdemes 
ellátogatnia a pákozdi Classic-Horse lovardába. A 
lovaglási lehetőségek széles tárháza vár itt kezdőt és 
haladót 3–103 éves korig. Friss levegő, mesés 
környezet! Kezdőknek és a lovassporttal 
ismerkedőknek futószáras oktatás, gyermekeknek 

pónilovon, felnőtteknek magyar félvér lovakon; haladóknak lovasoktatás karámban, tereplovaglási és 
túralovaglási lehetőség képzett oktatók, túravezetők segítségével a pákozdi dombság mesés tájain, többek 
között a pátkai víztározó és annak madárvilágának megtekintése.  

Aki nem érez annyi bátorságot, hogy lóra üljön, azt pónisimogató várja, ahol két tüneményesen apró mini 
shetlandi póni várja a puha kezek érintését. A lovasterápiás központ azzal a céllal alakult, hogy a lovakkal 
való kapcsolat által segítsen a lelki gondokkal vagy magatartási problémákkal küzdőknek, a hátrányos 
helyzetűeknek és a fogyatékkal élőknek, legyenek akár gyermekek, akár felnőttek, hogy ők is megismerhessék 
a lovakat, részt vállalhassanak a lovassport adta örömökből és kihívásokból. 

A lovasterápia kedvező pszichológia és szociális hatásairól bővebben olvashatnak a honlapon. 
Classic Horse 1975 Kft. 
Telefon: +36 70 243 7466 E-mail: classichorsekft@gmail.com Honlap: http://www.lovasterapia.eu/ 

   

http://www.miskahuszar.hu/
mailto:classichorsekft@gmail.com
http://www.lovasterapia.eu/
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Velencei-tavi borrégió 

 
A Velencei-tó nevét hallva az embernek 

először a susogó nádas, a fürdőzés, a nyár és a 
kirándulás jut eszébe. Kevésbé ismert tény, 
hogy a Velencei-hegységben a szőlőtermesztés 
a kiváló adottságoknak köszönhetően több, 
mint kétezer évre vezethető vissza. A 
napsugárzásban egyébként is gazdag déli lejtők 
közvetlenül a Velencei-tóra tekintenek, így a tó 
víztükre révén kettős besugárzást kapnak. 
Kitűnő borászok dolgoznak fáradhatatlanul 
egész évben, hogy munkájuk gyümölcsét 
megmutathassák és megoszthassák a 
pincéjüket meglátogató borbarátokkal. A 
csodálatos természeti adottságokkal 
rendelkező Velencei-tónál eltöltött kellemes 
napnak méltó befejezése lehet egy pohár 
zamatos bor elfogyasztása egy történelmi 
borospincében. Az arany- és ezüstérmes borok 
különleges zamat- és ízvilágot kínálnak. A 
borászatokat és a helyi borokat vezetett 
bortúrán vagy kirándulások során is 
megismerhetik az érdeklődők. 

Nemrég új idegenforgalmi tájékoztató 
táblákat helyeztek ki a Velencei-tó körüli 

közutak bevezető szakaszaira, melyek az Etyek–Budai borvidék déli hegyközségének területeit jelölik. Bár az 
Etyek–Budai borvidék csak 1990-ben kapott borvidéki rangot, a szőlőtermelésnek több évszázados 
hagyományát őrzi. Ökológiai adottságai révén minőségi borok készülnek ezen a területen, melyek közül ötöt 
egy izgalmas Velence-koncepcióba csomagolva ismerhetünk meg. 
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Lics Pincészet 
 
Pákozdi pincészetük a Budapest–Balaton 

útvonalon kb. félúton van, 10 percre az M7-es 
autópályától, Pákozd és Sukoró között. 
06 30 385 6627 
Weboldal: http://www.licspince.hu 
E-mail: vino@licspince.hu 

 
Ezt a pincét a jezsuita rend építette az 1700-

as években, majd sokáig a fehérvári püspökség 
dézsmapincéje volt. 2005-ben a fehérvári 
püspök ismét felszentelte. Az 1990-es évek 
elején vásárolták meg, igyekeztek eredeti 

állapotában felújítani, és két 50-50 fős kóstolóteremmel, illetve egy nyitott terasszal bővítették, ahol 100-150 
fő is leültethető, és innen gyönyörű panoráma nyílik a Velencei-tóra és Székesfehérvárra. 25 hektáros pákozdi 
ültetvényük a Velencei-tó északi partján, a Meleg-hegy déli lejtőjén található. 

 
 
L. Simon Borászat 

 
A borászat az Etyek–Budai borvidéken, a Velencei-tó déli partján, Agárdon található. Boraikra jellemző 

a zamatgazdagság és frissesség, a fajtajelleg mellett érezhető bennük a Velencei-tó közelségének köszönhető 
speciális mikroklíma hatása is. A palackos borok címkéit a Velencei-tó nádasaiban, partvidékén, valamint a 
Dinnyési-fertőn fészkelő madarak művészi kidolgozású képei díszítik (például bölömbika, zöldike, sárgarigó, 
billegető cankó, vörös gém stb.), míg az elsősorban nyári fogyasztásra szánt frizzantéik fantázianeveiket a 
Velencei-tó vizén rendszeresen feltűnő vitorlás hajókról kapták (kalóz, laser, finn). 

A borászat előre egyeztetett időpontban kóstoló programot tart 8 fő feletti csoportoknak. Az akár hideg 
vagy meleg ebéddel, vacsorával összeköthető alkalmak során a vendégek megtekinthetik a 800 
négyzetméteres, sóskúti mészkőből épített reprezentatív pincében a régi fahordókkal és az új koracél 
tartályokkal felszerelt tárolótereket, valamint a korszerű feldolgozó csarnokot és a palackozó üzemet is. 

A borászat mellett panzió is üzemel. 
2484 Agárd, Bikavölgyi út 2. +36 22 570 085, +36 22 579 096 
Honlap: http://www.lsimon.hu/ E-mail: titkarsag@velencei.hu  

 

http://www.licspince.hu/#_blank
http://www.lsimon.hu/
mailto:titkarsag@velencei.hu
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Bálint Borárium és múzeum 
 

A több mint 200 éves történelmi múltú jezsuita rendház 
felújított dézsmapincéjében és annak tovább bővített 
pincerendszerében kialakított Boráriumban a Velencei-tavi 
térség borászatai mellett hazánk különböző borvidékein, a 
környezettudatos gazdálkodást képviselő kézműves 
borászatok kiemelkedő minőségű borai is megtalálhatók. A 
látogatókat a minőségi borok kóstoltatásán túl a tradicionális 
vidéki életet felidéző – sparhelten és kemencében készült – 
ételekkel kínálják, melyek készítéséhez a környéken 
fellelhető helyi alapanyagokat használják fel. Programjaik 
között kiemelt szerepet kapnak a már-már feledésbe merült 
népi hagyományokhoz kötődő események, rendezvények 
(szüreti nagy lakoma, pinceszerek, farsangolás, borfejtés, 
újbor ünnepe stb.). A gyerekeket különleges népi játszótér 
várja a gyönyörű környezetben. 

  

2476 Pázmánd, Szerelemvölgyi út 1026/1 hrsz. 
Telefon: +36 20 9218 311 
E-mail: info@balintborarium.hu Facebook: http://facebook.com/balintborarium 
 
Nagy Gábor és Társa Kispincészet 
 
2476 Pázmánd, Fő út 123. 
Telefon: 30 407 5308 

mailto:info@balintborarium.hu
http://facebook.com/balintborarium


17 
 

Kápolnásnyék 

 
Mai területén már a késő bronzkortól kezdve laktak emberek. A 

későbbi századok során a Magyarországra jellemző népcsoportok itt 
is éltek, többek között a kelták, rómaiak, longobárdok, avarok, majd 
a magyarok telepedtek le a 900-as évek eleje körüli időkben. 1800. 
december 1-jén itt született a Szózat halhatatlan költője Vörösmarty 
Mihály, s 11 éves koráig itt, Nyéken élt és tanult. 

Nagy szülöttjének, Vörösmarty Mihálynak emlékét méltón 
ápolja a falu közössége. A költő gyermekkori lakóházában, a volt 
ispánlakban egy új kiállítás mutatja be a Szózat költőjének életútját 
és munkásságát. 

A községben a Kupi család helytörténeti kiállítása bemutatja a 
falu történelmét, s ugyancsak itt látható a Velencei-tóval 
kapcsolatos kiállítási rész, amely betekintést nyújt a tó élővilágába, 
halászhagyományaiba. Az udvaron egy épületben látható a 
kovácsmúzeum, amelyben nyaranta alkalmanként kovácsbemutatót 
is tartanak. Egy másik épületben lehet megtekinteni az ásványvilág 
csodálatos példányait, darabjait, s itt láthatók a Velencei-hegység 
bányászati múltjának eszközei, dokumentumai, valamint 

őskövületek, ősmaradványok. Újabb érdekessége a kiállításnak a Velencei-tó környékének szőlőművelését és 
borászatát bemutató szabadtéri részlege, valamint az udvaron álló Vörösmarty Borkút, amelyből a tájegység 
borait lehet megkóstolni. 

Az ide érkezőknek is bizonyára megtetszik a falu szépülő központja, a Polgármesteri Hivatal előtti 
Vörösmarty-park, de a még meglévő régebbi településrészek is sok érdekes látnivalót tartogatnak. 

 
Forrás: www.kapolnasnyek.hu 
Helytörténeti, kovács- és ásványkiállítás Kápolnásnyéken. A kiállítások megtekintéséhez tárlatvezetést 
biztosítanak. 

Bejelentkezés: Telefon: 06 20 390 4865 
Kápolnásnyék, Gárdonyi u. 13. 
https://www.facebook.com/Kapolnasnyekmuzeum/ 

 

http://www.kapolnasnyek.hu/
https://www.facebook.com/Kapolnasnyekmuzeum/
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Zichyújfalu  
 

Zichyújfalu, a Velencei-tó háttértelepülése a Velencei-tótól 10 km-re fekszik, és kedvelt kirándulóhely. 
Első okleveles említése 1239-ből való, amikor villa Nowa (Nova) a Csákok vértesi birtokaihoz tartozott. 1447-
ben említik nemesi előnévben, Wyfalw (Újfalu)-ként. 

A névben a megkülönböztető „Zichy” előtag az egykori földesurakra, a gróf Zichy család tagjaira utal, 
amely földesúrként már a török időkben Újfalun. A török után egy ideig a seregélyesi jobbágyok bérelték a 
helységet. 1784-ben a puszta birtokosa gróf Zichy Ferenc fia, Zichy János kastélyt épített Újfalun és 
vadaskertet létesített. 

A településen megtalálható a grófi család egykori vadászkastélya, amelyben jelenleg a polgármesteri 
hivatal működik, így az épület csak kívülről tekinthető meg. A kastélyhoz tartozó park és parkerdő aktív 
pihenéshez nyújt lehetőséget. 

A település a kastély mellett korszerű sportpályával rendelkezik, kedvelt ifjúsági táborozóhely és a 
kerékpártúrák egyik állomása. 

 
Honlap: www.zichyujfalu.hu 
 
 
 
Gárdony-Agárd-Dinnyés 
 
LEADER-forrás felhasználásával és Önkormányzati támogatásból valósult meg a dinnyési Sarvajc körösztje melletti 
kilátó, kerékpáros pihenőpont, mely csatlakozik a  tóparti kerékpárúthoz. Innen könnyedén betekintést nyerhetünk 
a Dinnyési-fertő és a Velencei-tavi Madárrezervátum madárvilágának életébe. 

   
Gárdonyi rönkvár 
 

A gárdonyi rönkvár az egri vár, az „Egri csillagok” c. regény helyszínének kicsinyített mása, Gárdonyi 
Géza szülőháza mellett épült meg Agárdpusztán. 

A Velencei-tavi Galéria mellett felépült, egri várat mintázó létesítmény tárt kapukkal, színes 
programokkal várja a kalandra vágyó vendégeket. 

Kicsiknek, nagyoknak egyaránt élményt nyújt, hiszen közelebb kerülhetnek egy régmúlt kor embereihez, 
Gárdonyi Géza méltán elismert regényének, az „Egri csillagoknak” eseményei valóságosabbá válnak a 
rönkvárbeli kalandok után. 

A gárdonyi várkapitány végigkalauzolja a látogatókat a váron, a kazamatarendszeren, és bepillantást 
nyerhetnek a várvédő vitézek életébe is. 
 
2484 Gárdony–Agárd 
Sigray u. 1. 
 
 

http://www.zichyujfalu.hu/


19 
 

 
Szent Anna-kápolna, Agárdpuszta 
2484 Agárd, Gárdonyi Géza u. 23. 

Agárd – és egyben a Velencei-tó déli partjának – első templomát 1814-ben az akkori földbirtokos 
Ürményi Miksa Szent Anna tiszteletére építtette román stílusban. A Hess János Mihály, a XIX. század 
elejének ismert nevű, bécsi származású művésze által készített oltárkép Szent Annát a kis Szent Szűzzel és 
Szent Joachimmal együtt ábrázolja. Itt keresztelték meg Gárdonyi Gézát 1863. augusztus 4-én. A keresztelő 
kút márvány betétje eredeti, a kápolnában látható. 
 
Velencei-tavi Galéria 
2484 Agárd, Sigray u. 1. 

Agárdpusztán, az egykor romos magtár felújított épületében, a Gárdonyi Géza Emlékház 
szomszédságában található a 2010. májusában megnyílt Velencei-tavi Galéria. Az új művészeti 
központ értékeket megőrző és teremtő kulturális létesítményként, alkotó- és bemutató térként működik, 
különféle kiállításoknak és kulturális rendezvényeknek ad otthont. 
 

  
 
Gárdonyi Géza Emlékház 
2484 Agárd, Sigray u. 3. 

Gárdonyi Géza (1863–1922) romantikus regényírónk, eredeti nevén Ziegler Géza, a szülőfaluja 
tiszteletére vette fel a „Gárdonyi” nevet. Életútját prezentálja a korabeli bútorokkal berendezett, fotókat és 
kéziratokat bemutató ház, amely helytörténeti kiállításként is funkcionál, ahol a velencei-tavi halászat és 
nádvágás múltját elevenítik fel. 
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Bikavölgyi Panzió 
 

A gyümölcsösöktől körülölelt panzió és borászat épületegyüttese a város zajától távol fekszik, már-már 
tanyavilágot idéző hangulatot áraszt. A panzió az agárdi termál- és gyógyfürdőtől, illetve a Velencei tótól 2 
vagy 4 keréken mindössze néhány percnyi távolságra található. Az épület mögött kemence és tűzrakó hely 
várja a sütni-főzni vágyókat. Közvetlenül a panzió mellett található az L. Simon Borászat, mely több 
nemzedék óta szőlőt termeszt, zamatgazdag, frisses borokat készít. Kellemesen szénsavas gyöngyöző borok, 
fehér és rozé frizzanték, valamint könnyed stílusú és hagyományos, fahordós érlelésű testes vörösek várják az 
ide betérőket. A sóskúti mészkőből épített, rusztikus hatást keltő boltíves pincében és a hozzá kapcsolódó 
teraszon tavasztól őszig a borkóstolási lehetőség is biztosított akár 80-100 fő részére. 
 
2484 Agárd, Bikavölgy út 2. Telefon: +36 22 570 085 
E-mail: info@bikavolgyi.hu Honlap: http://www.bikavolgyipanzio.hu/ 
Facebook: https://www.facebook.com/bikavolgyipanzio/ 
 

  
 

 
 
Agárdi Pálinkafőzde és Látogatócentrum 
2484 Agárd, Sreiner tanya 

Az Agárdi Pálinkafőzde Látogatócentruma egész évben várja a minőségi pálinka, a tradicionális magyar 
fogások és a kulturális élmények híveit. Az igényesen berendezett „kulináris szentély” konyhájának 
ínycsiklandó fogásaival és meghitt hangulatával egyedülálló kikapcsolódási lehetőséget kínál. 

https://www.velencei-to.hu/l.-simon-boraszat-p-4210.html
mailto:info@bikavolgyi.hu?__xts__=
http://www.bikavolgyipanzio.hu/
https://www.facebook.com/bikavolgyipanzio/
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Irány a strand! 
 
TóParty Strand, Velence 
 

Pihenjen meg egy fa árnyékában, 
és élvezze a Velencei-tó természetes 
szépségét! A TóParty rendezvénystrand 
igényes kikapcsolódást, vendégbarát 
szolgáltatásokat nyújt az ide látogatók 
számára. A szépen kialakított füves 
strandon kerékpáros pihenő- és 
szervizpont, kerékpártárolók, 
értékmegőrző szekrények, röplabda- és 
focipálya,  játszótér  segítik a felhőtlen 
szórakozást. Ha nemcsak strandolni 
szeretne, de igényes kikapcsolódásra és 

vendégbarát szolgáltatásokra vágyik, jó helyen jár. A megújult TóParty rendezvénystrandon zenés estékkel, 
gyermek- és sportprogramokkal is várják a nem csupán fürdőzni vágyókat. 

 
Facebook: https://hu-hu.facebook.com/toparty.strand Honlap: http://toparty.hu/ 
E-mail: info@toparty.hu Telefon: +36 70 600 1949 
 
Sport Beach Strand, Gárdony 
 

A gárdonyi Sport Beach az ország első ökoszemléletű strandja, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a megújuló 
energiák használatára (napelem, szélkerék), a szelektív hulladékgyűjtésre és a környezettudatosságra. 
Gyermekes családok számára ideális helyszín, a strandon van külön pelenkázó és szoptató helyiség, melyet 
bárki ingyenesen használhat, az ökojátszótéren kedvükre játszhatnak a kicsik, és a pancsolóban élvezhetik a 
víz örömeit is. 

Fontos megemlíteni, hogy nem dohányzó résszel is rendelkezik a strand, hiszen a „füstmentes szigeten” 
tilos a dohányzás. 
 
2483 Gárdony, Harcsa u. 2. 
Telefon: 36 22 355 044 Honlap: sportbeach.hu E-mail: sportbeach@sportbeach.hu 
 

https://hu-hu.facebook.com/toparty.strand
http://toparty.hu/
mailto:info@toparty.hu
http://sportbeach.hu/
mailto:sportbeach@sportbeach.hu
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Napsugár Strand, Agárd 
 

A barátságos környezettel, valamint homokos 
stranddal is rendelkező gyerekbarát Napsugár Strand 
350 m hosszú homokos partszakasszal rendelkezik, a 
gyerekeknek sekély, árnyékolt részekkel, 
gyerekcsúszdával és játszótérrel.  
 
2484 Agárd, Chernel István u. 1. 
E-mail: napsugarstrand@gvu.hu 
Honlap: https://agardinapsugar.hu/ 
 
 

 
 
BicSurf Tesztcentrum a Tóparty Rendezvénystrandon és a Napsugár Strandon 
 

A tó változatos élővilága teszi feledhetetlenné a kirándulásokat. A tavon 2 db geocaching láda is el van 
helyezve! Egy nap alatt körbe lehet járni a tavat: megnézni a Dinnyési-fertőt, ebédelni Pákozdon, fagyizni 
Velencén, vacsorázni a lemenő nap fényében Gárdonyban vagy Velencefürdőn! A BIC Sport kajakjai és SUP 
deszkái májustól szeptember végéig várják az evezni vágyókat! A BIC kajakok úgy vannak megépítve, hogy 
szinte lehetetlen felborulni velük, mégis fürgék, barangolva is el lehet érni 4-6 km/órás átlagsebességet! 

A sit-on-top kajakok a kajakozásban teljesen járatlanokat vezetik be a vízi világba. Biztonságosak, 
szélesek, trimarán testüknek köszönhetően egyenesen futnak és nagyon-nagyon stabilak. Ha 2-3 fő jönne 
egyszerre, akkor kívánság szerint előre megbeszélt időpontot és turát is tudnak biztosítani! (Pl. hajnali evezés 
a felkelő nap fényénél, vagy fürdőzés a lemenő nap sugarainál.) 
 
Honlap: https://bicsurf.hu/ 
Facebook: https://www.facebook.com/bicsurf.hu/ 
E-mail: info@bicsurf.hu 
Telefon: +36 70 322 8350 
 

  
 
 
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. 
 

A VVSI több mint 40 éves múltra visszatekintő sportintézmény, amelyet társaságunk, a Pro Rekreatione 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2011 októbere óta működtet. Az iskola egyedülálló módon három vizes olimpiai 
sportágban (kajak-kenu, evezés, vitorlázás) 8–18 éves korú fiatalok utánpótlás-képzésével foglalkozik. A 
létesítmény helyet és szaktudást biztosít az említett sportágakban a tömeg- és a szabadidősport részére minden 

https://agardinapsugar.hu/
https://bicsurf.hu/
https://www.facebook.com/bicsurf.hu/
mailto:info@bicsurf.hu
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korosztályban, valamint egyéb sportrendezvényeket, edzőtáborokat, pihenési lehetőségeket kínál. A Társaság 
kezelésében lévő VVSI a hazai sportéletben évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be, és továbbra is az egyik 
legsikeresebb utánpótlás-nevelési központja hazánknak. 

  
 
 
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. 
 
2484 Gárdony, Tópart u. 17. 
+36 22 870 960 
E-mail: info@vvsi.hu 
Honlapok: http://vvsi.hu/ 
http://prorekreatione.hu/ 
 
Velence Korzó, a család- és gyermekbarát strand 
 

Területén két modern játszótér épült, kínálatuk szerint két különböző korosztály szórakoztatására 
felkészülve. Új sportpályák kerültek kialakításra, melyek rekreációs, szabadidős jelleggel is alkalmasak 
funkciójuk betöltésére, illetve hivatalos versenyek lebonyolítására is megfelelőek. A Velencei-tavi hajózás 
kikötővel csatlakozik a területhez, melyet hangulatos sétányon és gyaloghídon lehet megközelíteni, a 
kikötőhöz színvonalas fogadóépület készült közönség- és vendéglátási szolgáltatásokkal. 
 
2481 Velence, Tópart utca 47. 
Honlap: https://velencekorzo.hu/ 
 
Agárdi Popstrand 
 

Színes koncertpalettával gazdagítja a programkínálatot a könnyűzenei rendezvényeiről ismert Agárdi 
Popstrand. A Strandon téli fagyos hétvégéken kijelölt koripályák és szórakoztató programok várják a 
vendégeket. 

Az ikonikus Agárdi Popstrand több mint 40 éve közkedvelt nyári koncerthelyszín, amely mindig remek 
koncertekkel, változatos programokkal várja nemcsak a fiatalokat, de az idősebb generációk tagjait is. 
 
2484 Agárd, Chernel I. utca 1. 
Telefon:+36 22 579 999 
Honlap: http://www.agardipopstrand.hu/ 
 

http://vvsi.hu/
http://prorekreatione.hu/
https://velencekorzo.hu/
http://www.agardipopstrand.hu/
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Vereb 
Vereb község a Velencei-tó alig 800 lakosú 

háttértelepülése, gazdag történelmi múlttal. A 
Velencei-tó turisztikai kínálatába illeszkedve átjárást 
biztosít a Vértesbe és a Váli-völgybe, igazi kerékpáros, 
bakancsos, lovas paradicsom. Igazi közösség, az itt élő 
emberek köszönnek egymásnak, ismerik a kalákában 
végzett munka örömét, segítenek a rászorulókon, és 
szorgalmasan dolgoznak. A jól végzett munka után 
asztalra kerül az ősöktől örökölt pincékben tárolt saját 
termésű bor, és születnek a beszélgetések alkalmával, 
ha a világot megváltó gondolatok nem is, de a falu 
sorsát alakító ötletek. A település lakóinak, 

hagyományaik megőrzése mellett, céljuk a különleges történelmi értékeik megismertetése az ide látogatókkal. 
Földrajzi fekvésénél fogva Vereb ősidők óta letelepedésre csábító hely volt. 
 
Honlap: www.vereb.hu 
 
Háromszájú kemence 

2009-ben a falu lakói téglánként hordták össze a verebi háromszájú kemencét, ahol az egyedi készítésű 
„verebi pompost” is el lehet készíteni. Kialakítottak egy kellemes pihenőhelyet, ahol a kirándulók, baráti 
társaságok is süthetnek, főzhetnek, és kivételes természeti környezetben kóstolhatják meg a falu borát is. 
 
Pogánykő 

Ezt a követ egy honfoglaló lovas temetkezési helyén állította 1858-ban Végh János földbirtokos. Az 
obeliszk alakú, feliratos emlékkő parkosított környezetben áll. A Pázmándi úti dűlőben került elő az ún. verebi 
kincs, amit a tatárjárás idején rejtettek el. A feltáráskor 1719 darab ezüstdénár, a középkorból és a török korból 
származó gazdag leletanyag került elő. A verebi lovas vitéz sírja az első olyan honfoglalás kori lelet, amelynek 
helyét megjelölték, előkerülését kőbe vésett felirattal örökítették meg; az országban pedig a második, 
amelynek darabjai múzeumba kerültek. Az értékes lelet megmentése, szakszerű feltárása a község 
földbirtokos urának, Verebi Végh Jánosnak és barátjának, Érdy Jánosnak, az MTA tagjának köszönhető. A 
honfoglalás millecentenáriumára felújították a Pogánykövet. 
Helytörténeti gyűjtemény – a „Váradi Biblia” történeti háttere és jelentősége 

2006. augusztus 12-én a verebi B. Kiss Gyula bácsi és Zsuzsi néni a családi házuk padlásáról ajándékba 
adtak a könyvtár számára egy kötés nélküli, a rossz tárolástól erősen szennyezett, rovarrágta, szamárfüles és 
vízfoltos, valamint hiányos állapotban lévő Bibliát. Kívánságuk az volt, hogy a Biblia restaurálás után 
mindenki számára megtekinthető legyen. A restaurálás után így lett Verebnek „Váradi Bibliája”. Nyomtatása 
1657-ben, tízezer példányban kezdődött Nagyváradon Bethlen István, I. Rákóczi György és felesége, 
Lorántffy Zsuzsanna, Rhédey Ferenc és Barcsay Ákos, valamint néhány tiszántúli református egyházmegye 
adományaiból. 
Programok: „Vereb Vitéz Napja”, „Zene a hagyományok útján – Végh János Zenei Napok” a római katolikus 
templomban, Jurtaszállások. 

   

http://www.vereb.hu/
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Sukoró 
 

Sukoró a Velencei-tó északi partján, a Velencei-hegység déli lábánál elhelyezkedő, festői környezetben 
található üdülőfalu. 

Az 1848-as szabadságharc során a pákozd–sukorói győztes csata is megalapozta a település hírnevét. Az 
ütközetet megelőző főhaditanács színhelye a sukorói református templom volt, ahol ma is őrzik az emlékeket. 

A település gyönyörű panorámája, műemlék református temploma mellett az országos turista-útvonal 
részét képező Ingókő, az Olasz-kőfejtő, a Likas-kő, az Angelika-forrás, az Éva-forrás, a Pákozd–Sukorói 
Arborétum olyan látvány, amit leírni nem is lehet, azokat látni kell! 

A jó ételre és italra vágyók megkóstolhatják a jó hírnek örvendő Velencei-hegység borait a sukorói 
pincékben, és nívós ellátást biztosít a Boglya csárda, valamint a szép környezetű és panorámájú Gémeskút 
étterem is. 
Honlap: www.sukoro.hu 

  

Gémeskút étterem 

A Gémeskút étterem hangulatos környezetben, a névadó gémeskút szomszédságában található, csodálatos 
panorámával a Velencei-tóra. 

Az étterem hangulatos ebédek és vacsorák, de nagyobb, akár több száz fős rendezvények lebonyolítására 
is remek helyszín. 
 
8096 Sukoró, Fehérvári út 25/a 
Telefon: +36 22 476 079 
E-mail: info@gemeskut.hu 
Honlap: http://gemeskut.hu/ 
Facebook: https://hu-hu.facebook.com/sukoroigemeskut/ 
 
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. 
 
Honlap: http://szn.parokia.hu 
 

http://www.sukoro.hu/
mailto:info@gemeskut.hu
http://gemeskut.hu/
https://hu-hu.facebook.com/sukoroigemeskut/
http://szn.parokia.hu/
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Ingókövek – természetes geológiai múzeum 
 

A Velencei-hegység kontinensünkön is ritkaságnak számító nevezetességei közé tartoznak az ingókövek, 
amelyek több helyen is előfordulnak. A hegység lepusztult felszínéből előbukkanó, nagy szilárdságú 
gránittömbök ellenálltak az eróziónak, és lekerekített élű, egymásra halmozódó sziklákból álló, sajátos 
tornyokként tárulnak a szemünk elé. A népnyelv a gömbölyded sziklaformációkat „gyapjúzsák” néven 
emlegette. 

A Pákozd északi előterében mintegy 44 hektár kiterjedésű, természetvédelmi oltalom alatt álló területen 
található ingókövek legnevezetesebb darabjai a Pogány-kő, az Oroszlán-szikla, a Kocka-kő és a Pandúr-kő. A 
nevezetesség Pákozd felől több, akár kerékpárral is járható turistaúton közelíthető meg. Az ingókövek 
szomszédságában érdemes felkeresni a 90-es években kialakított Gránit földtani tanösvényt is. 
 

A szomszédos település, Sukoró határában található a Gyapjaszsák. További kisebb sziklacsoportokkal, 
ingókövekkel találkozhatunk Sukoró és Nadap között is. Ezek közül a legfigyelemreméltóbb a hegység 
legmagasabb pontja, a Meleg-hegy gerincén álló Likas-kő, amelynek anyaga a többi ingókőtől eltérően nem 
gránit, hanem kvarcit. 
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Nadap 
 

A Velencei-hegység keleti végének lankáin elhelyezkedő település rendkívül szép fekvésével méltón 
sorakozik a Velencei-tó északi részének másik két – a történelmi tanulmányokból jobban ismert – 
településéhez, Pákozdhoz és Sukoróhoz. Találó mondás szerint Nadapon minden telek panorámás. A település 
méltón őrzi a hagyományos népi építészet megmaradt emlékeit. 

A Velencei-tó településeit Vörösmarty Mihály szelleme lengi körül. Ezek közé tartozik Nadap község is, 
ahol a költőt megkeresztelték 1800. december 3-án. A keresztelő medence a templomban ma is megtalálható. 
A nadapi templomot 1740-ben Palermói Szent Rozália tiszteletére építették a Czirákyak. 

Nadapon van a térképészet és az építészet egyik legfontosabb meghatározójának, a magasságmérésnek 
magyarországi legfőbb viszonyító pontja, a nadapi szintezési ősjegy, amely gyönyörű környezetben kedvelt 
kirándulóhely és nyári rendezvények hangulatos színtere. A Nadapon obeliszkkel jelzett ősjegy még az 
Osztrák–Magyar Monarchia idejéből, 1875-ből származik, ekkor az alappontot az Adriának a trieszti 
kikötőben mért szintjéhez mérték. 

A nadapi erdő kedvelt kirándulóhely, gombászni is lehet benne, persze csak úgy, ha a termést hozzáértő 
gombavizsgálóval ellenőriztetjük. 

Érdekesség: a polgármesteri hivatalban megtekinthető a település egyedülálló térképe, amelyen minden 
ház fotója látható, ezzel is a hagyományos építkezési mód megörökítését segítve. 
 
Honlap: www.nadap.hu 
 
Pázmánd 
 

Hazánk legősibb része, a 
Velencei-hegység valamikor 
szigetként emelkedett ki a Pannon-
tengerből, melynek legkeletibb 
részében, a Zsidó-hegy tövében 
épült fel Pázmánd. 

A település és környéke – 
kedvező fekvésének 
köszönhetően – már a vaskorban 
is lakott helynek számított. Ezt 
bizonyítják a település 
belterületén feltárt kora vaskori 
temető leletei, valamint az itt átmenő 
római hadiút és római kori település 
nyomai is. A környéken talált régészeti leletek római kori lakottságról tanúskodnak. A falu neve az 
államalapítás korából származik. A területet mint nyári szálláshelyet valószínűleg Pázmány lovag kapta 
adományként. Az 1700-as években a falu a jezsuiták birtoka, akik kastélyt, templomot és plébániát alapítottak, 
a XVIII. század elején rendházat is építettek. 
 

 
Honlap: www.pazmand.hu 
A pázmándi kálváriaának több különlegessége van: egyrészt a helyszín, a Zsidó-kőhegy, a sziklaalakzatok 
lenyűgözőek, a fáradságos kapaszkodóért a fentről elénk táruló panoráma bőségesen kárpótolja az embert. A 
másik különlegesség bizonyosság arra, hogy egy település lakói közösen, összefogással, saját erőből hogyan 
menthetnek meg az utókor számára egy több mint százéves, szívüknek kedves létesítményt. 

Pázmándon, a településtábla után (Kápolnásnyék felől érkezve) balra indul a piros turistajelzés, amely 
végigvezet a védett kvarcitsziklák szorosán. Az út erősen emelkedik, szinte kőről kőre kell kapaszkodni, de a 
hegy tetejére érve pazar a kilátás. Itt egy egyszerű kálvária tövében megpihenhetünk, majd egy lankásabb 
úton, a hegyet megkerülve tudunk visszatérni a faluba. Az út teljes hossza 5-6 km. 
 

http://www.nadap.hu/
http://www.pazmand.hu/
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Természet- és Vadvédelmi Ökoturisztikai Központ, 
Pázmánd 

 
Aki a Velencei-tó nyüzsgése után csendet, nyugalmat, 

ugyanakkor maradandó élményt szeretne, annak ajánljuk a 
tótól mindössze néhány kilométer távolságra, a Nadap és 
Pázmánd közötti erdőben található Természet- és 
Vadvédelmi Ökoturisztikai Központot (röviden 
Zöldközpont) élményprogramjait. 

A központot létrehozó család „a kevesebb néha több” 
minőségi szolgáltatás híve: nem a tömegturizmust kívánják 
kiszolgálni. A terület zavarásának elkerülése érdekében 
kevés látogatót fogadnak egyszerre, nekik pedig családias 
hangulatú, személyre szabott élményt adnak a túráikon. 

A Központ  tanerdő és örökerdő besorolást kapott az 
eltelt években. 

Saját területük és a Velencei-tó környékének természeti 
értékeit bemutató szakvezetéseik során a hazai erdők élővilágát megismerni szándékozó ökoturistákat, iskolai 
és óvodás csoportokat fogadják kis létszámban. 

Bejelentkezést követően szeretettel várnak mindenkit! 
 
Honlap: http://www.zoldkozpont.hu 
Természet- és Vadvédelmi Ökoturisztikai Központ 
2476 Pázmánd, 0225 hrsz. Telefon: 06 20 960 4832 
E-mail: info@zoldkozpont.hu Honlap: https://www.facebook.com/Zoldkozpont/ 
 

  
 

 

http://www.zoldkozpont.hu/
mailto:szp@mail.com
https://www.facebook.com/Zoldkozpont/
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Velence 
 

A Velencei-tavi térség legnagyobb beruházásainak egyike volt a Velencei-tó kapuja, a Velence Korzó és 
Szabadstrand turisztikai beruházás. A létesítmény magában foglalja az ország egyik legszebb, legkellemesebb 
család- és gyermekbarát szabadstrandját. Itt a homokos partról több ponton sétálhatunk bele a vízbe, így a 
legkisebbek is bátran pancsolhatnak a part menti sáv sekély vízében. A sportpályák igazi aktív kikapcsolódást 
kínálnak a sportkedvelőknek. 

A szabadstrand közvetlen közelében található a Velence Korzó Szolgáltatóház, melynek díszterme az 
ország egyik legszebb környezetében lévő esküvői ceremónia és fogadás helyszíne. Az üzletekben 
meghosszabbított nyitva tartással, sokrétű kínálattal várják a vásárlókat, az éttermek, kávézók, fagylaltozók 
pedig gondoskodnak a kulináris élvezetekről, mindezt elérhető áron. A Velence Korzó épületében látható 
Péter Ágnes, Velencén élő Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása, az „Életfa” című fényplasztika. 

A megújult kikötőből sétahajóval fedezhetjük fel a tavat és a tókörnyék településeit, élővilágát. 
Velence a Velencei-tó és a Velencei-hegység által övezett kedves, hangulatos üdülőváros. A tó körül 

kiépített kerékpárúton a szomszédos települések könnyen megközelíthetők, de a gyönyörű tavat körbe is 
tekerhetik a vállalkozó kedvű kirándulók. 

Méltán népszerűek az ide érkező vendégek körében a közvetlenül a tó partján elhelyezkedő gyönyörű 
szálloda- és fürdőkomplexum, a színvonalas vendéglátóhelyek, az extrém sportokat kedvelők számára 
létrehozott vízisípálya, és természetesen a Velencei-tó kapuja, a Velence Korzó, amely sétányával, 
szolgáltatóházával, üzleteivel, valamint tengerpartot idéző, hangulatos homokos partjával nyaranta nap mint 
nap több ezres, az igazán forró hétvégéken nem ritkán tízezres strandoló tömeget vonz a településre. 

A Korzó egész évben remek közösségi tér, mindemellett különböző tematikájú, közönségvonzó 
rendezvények helyszíne. A télűző Velencei Karnevál, a báli szezon színes eseményei és a gazdag adventi 
programok egyaránt remekül példázzák, hogy nemcsak főszezonban, hanem télvíz idején is egyre népszerűbb 
célpont e település. 

Érkezzék akár rendezvényre, akár nyaralni, pihenni, akár kirándulni vagy sportolni, szeretettel fogadják 
Önt a velencei lakosok és vállalkozók, akik minden igyekezetükkel azon lesznek, hogy az itt töltött napok 
felejthetetlenül kedves emlékké váljanak. 

Velencén sétálva megtekinthetők az ófalusi rész hangulatos kis házai, szép templomai, műemlék-épületei, 
s a Bence-hegyről gyönyörködni lehet a páratlan velencei-tavi panorámában. 
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Örömmel köszöntöm a Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület nevében! 
 
Az Egyesület 9 település összefogásával alakult, azzal a céllal, hogy közösen, együttműködve segítsük 

területfejlesztési elképzeléseinket, együtt gondolkodva fogalmazzuk meg közös céljainkat és feladatainkat, és 
azokat megvalósítva a Velencei-tó az itt élők és az ide látogató turisták számára valóban a „Velencei-tó a 
Természetes Egészség” rekreációs területe legyen. 

Ismerkedjenek meg velünk, látogassanak el hozzánk, tekintsék meg azt a sok kincset, amivel 
rendelkezünk. Településeink, szolgáltatásaink az elmúlt években teljesen megújultak. 

Bármely évszakban szívesen látjuk, hogy megmutathassuk műemlékeinket, kivételes természeti, táji 
értékeinket, a Velencei-hegység egyedülálló képződményeit, a dinnyési Madárvártát, irodalmi 
hagyományainkat, az 1848-as csata emlékeit. 

Sokszínű programkínálattal várjuk, érdekes rendezvényekkel, termálfürdővel, wellness-paradicsommal, 
és nem utolsó sorban a Velencei-tó simogató vizével, ahol hajóról, kenuról csodálhatja a szép környezetet. 
Kirándulás, aktív pihenés, tartalmas kulturális kikapcsolódás, kellemes vendéglők, jellegzetes velencei borok 
és vendégszeretet várja az ide látogatót. 

Látogasson el Ön is hozzánk! Töltse szabadidejét nálunk. Pihenjen a minősített szálláshelyeinken, keresse 
fel kiváló éttermeinket családjával, barátaival együtt. 

Várjuk szeretettel! 
 

 
 

www.hellovelence.hu 

http://www.velence.hu/, http://www.gardony.hu/, http://kapolnasnyek.hu/ 

http://www.nadap.hu/, http://www.pakozd.hu/, http://pazmand.hu/ 

http://www.sukoro.hu/, https://www.vereb.hu/, https://zichyujfalu.hu/ 

https://www.velencei-to.hu/ , https://www.velenceturizmus.hu/ 

https://www.facebook.com/velenceitoleader, info@velenceitoleader.t-online.hu  
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