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Vidéki Vendégváró
Balaton

Nagyvázsony

Ki ne ismerné egyik legkedveltebb
turisztikai régiónkat, amely KözépEurópa legnagyobb tavát, a Balatont
veszi körül. A Balaton és környéke
számtalan vonzó kikapcsolódási lehetőséget
kínál. Az ezerarcú táj szépsége, a természet
csodálatos békéje, a romantikus kastélyok,
várak, egyházi emlékek, múzeumok, kedves
kis falvak, borospincék hangulata mellett
rendezvények, fesztiválok és a számtalan
sportlehetőség ejti rabul az itt pihenőket.

Balaton, az
ezerarcú táj
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télen-nyáron egyaránt igéző, hatalmas víztükör,
a Balaton jelenti a régió fő vonzerejét, ám koránt sem
kizárólag. A szépséges tótól kicsit eltávolodva is
találhatunk izgalmas látnivalókat, programlehetőségeket.
A látnivalók közül a múlt titkait őrző Festetics vagy
Hunyadi kastély, az egykori ostromokról regélő szigligeti,
nagyvázsonyi, rezi vár romjai, vagy egyházi emlékeink,
a Tihanyi Bencés Apátság épülete, a somogyvári Bencés
Apátság, az avasi, dörgicsei, ecséri, mámai templom
romjai repítik ejti ámulatba az erre járót.
A múltról, hagyományokról mesél a keszthelyi Balatoni
Tihanyi bencés apátság
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Múzeum, Babamúzeum, a balatonkenesei Tájház, a Kájel
Csipkeház, a balatonfüredi Vízimúzeum, a Zamárdiban
található Néprajzi Gyűjtemény, a tihanyi, nagyvázsonyi
Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Különlegességnek számít
a Kis-Balaton élővilágát, bivalytörténetet is bemutató
kiállítás a balatonmagyaródi Bivalyrezervátum, a Tihanyi
Barátlakások, a Csopaki Vizimalom.
A Balaton régió természeti szépségeiben gyönyörködni
kívánók számtalan túraútvonal és népszerű kirándulóhely
közül választhatnak. Ezek közül ne hagyjuk ki a
balatonfüredi Lóczy Barlang, a Tapolcai Tavasbarlang,
Hegyestű

Nordic walking

a balatonedericsi Csodabogyós Barlang, a badacsonyörsi
Folly Arborétum, a Hegyestű vulkáni kúpja, a KisBalaton, a Pécselyi medence, a Káli-medence, a Töreki
Természetvédelmi Területe, a Salföld, Szentbékálla
kőtengerének megtekintését. A Tihanyi félsziget
nevezetessége a Külső-tóval szembeni héthektáros
levendulás, ami nyáron lilában pompázva fogadja az
autóút mellett a Tihanyba érkezőket.
A balatoni ételek között elsőbbség illeti meg a halakat,
főként a balatoni fogas süllőt, de külön említést érdemel
a balatoni halászlé. A Balatonnál a vadétkeket is érdemes
megkóstolni. A népi ételek közül a gyümölcsös rétesek,
a tócsni és prószafélék váltak a vendégek állandó
kedvenceivé.
A gasztronómia igen szoros kapcsolatban van a borral.
A helyi ételekhez helyi bor illik. A régióban öt borvidék
– a Badacsonyi, a Balatonfüred-Csopaki, a Balatonfelvidéki, a Balatonboglári, Balaton-melléki – található.
A meleg nyári estéken érdemes engedni a hűs borospincék
csábításának a hegyek lábához húzódó kis falvakban.

Csopaki malom
Az egész tó alkalmas a vizisportokra, horgászatra: partról,
csónakból, vitorlásról egyaránt élmény kapásra várni. A
tavat kiépített kerékpárúton lehet körbe biciklizni, nordic
walking útvonalak vezetnek itt, aki pedig a túrabakancsát
is használni kívánja, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
tanösvényeiből választhat: a túraútvonalak elvisznek
minket a Balaton-felvidék idilli békét sugárzó kis falvaiba,
a Nyugat-Balaton mesés panorámájú hegyteteire, vagy a
Kis-Balaton vadregényes vidékére.

levendula mező
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