
„Tour de Délvidék” 

Badacsonyi tavasz 2018. április 28.- május 1. 

 

 

 

    
Nemrég a Keszthelyi hegységben túráztunk, az egyik kilátóból szépen látszott a 2018. évi  

„Tour majális” túra színtere, a Tapolcai medence a vulkáni tanúhegyekkel: 

 

 

 

 



Érkezés szombaton (április 28-án) délután 

A szállás jó helyen van, Badacsony központjában, a hajóállomás, üzletek a közelben vannak és a 
hegyre is itt megy föl az egyik turistaút. A cím Római út 204., itt van: N46.78828 E17.50247 

További infók, olvassátok el:  http://www.zimmerinfo.hu/badacsony/badacsonyhostel/hu.htm 

 

A Római útról le kell menni ehhez a nagy épülethez: 

 

Esti program: séta a kikötőben és a badacsonyi borok megkóstolása… 



Vasárnapi túra (április 29.): a Badacsony vulkán körbejárása 

kb. 11 km-es túra sok látnivalóval. 

A háztól indulunk, Kisfaludi Károly a Balaton költőjének felesége, Szegedi Róza présháza mellett 
megyünk föl a vulkáni bazaltsziklákhoz. A piros turistaút nem véletlenül vezet körbe a hegyen: erről 
látszanak a legjobban a „bazaltorgonák” vulkáni kőoszlopok. Utána persze a hegytetőre is fölmegyünk, 
itt érdemes a kilátóhelyeket fölkeresni. 

 

 

  a „bazaltorgonák” 

 



Hétfő (április 30.) egész napos túra: Tapolcai tavasbarlang és a Szentgyörgy-hegy  (5 vagy 7 km)  
Választható: Csobánc vára (5 km) 
 

 

Autóval Tapolcáig, Tavasbarlang (időpontot előre kell foglalni!) nagy attrakció, de nem olcsó, díj 
kedvezmények:  https://www.bfnp.hu/hu/tapolcai-tavasbarlang-latogatokozpont  (kb. 1 órás program) 

  

és utána megnézzük ahol kijön a víz: a Malom-tó, az egyik  
legszebb városi tó Magyarországon (10 perc): 

 

 

 

Belépőjegyek: 

felnőtt: 2000 Ft  
kedvezményes (diák, nyugdíjas): 1800 Ft 
gyermek: 1500 Ft 
családi jegy (szülők és min. 2 gyermek 
14 éves korig): 5.500 Ft 

 



Szentgyörgy-hegy 

Autóval Kisapátiig, Szentgyörgy-hegy megmászása 5 km a csúcsra és vissza, illetve 7 km a körút, 
bazaltorgonák, pazar kilátás a környező hegyekre… 

 

 

 

Csobánc vára 

Autóval Gyulakesziig, gyalogtúra a várhoz,  5 km a csúcsra és vissza 

 



Kedd (május 1.) délelőtti túralehetőségek, látnivalók: 
(délután hazautazás) 
 
 Szigligeti vár 

 

 Szigliget vára  

Magyarország egyik leglátványosabb hegytetőre épült vára.  

A vár alatti parkolóig autóval lehet elmenni. 

http://www.szigligeti-var.hu/ 

Várbelépő: felnőtt: 800 Ft, gyerek (6-18): 400 Ft. 

 

 

 

 

 



Hegyes-tű a félbevágott vulkán 

 

Indulás haza autóval a Káli medencén keresztül (vulkáni eredetű bazaltláva-tavak), megálló 
Kékkúton az utóvulkáni tevékenységből származó Kékkúti szénsavas ásványvíz Theodora forrásnál 
(kb. olyan mint a „Knjaz Milos” - palackot lehet tölteni)!   Kékkút K-i végén GPS: 46.8546795524, 
17.5669915335 
 

    Hegyes-tű 

 
A Káli medencét (piros kör középen) leginkább autóból nézzük meg, úticélunk a monoszlói Hegyes-
tű, a félbevágott vulkán, geológiai bemutatóhely és kiállítás, föl lehet menni a tetejére is. 
 



  
 
 
 
 
 Nyitva tartás, belépőjegy: 

http://www.bfnp.hu/hu/hegyestu-geologiai-
bemutatohely-monoszlo 

 

Felnőtt jegy:                              800 Ft 
Gyermek jegy (3-14 éves):       500 Ft 

 
Kékkút és a Hegyes-tű között választható lehetőség: Szentbékkálla kőtenger látogatása (útvonal 
hossza 3 km - megfontolandó, hogy belefér-e a napba? 
 

 
 
 
Rossz idő esetére: 
 
Badacsony: Egry József a „Balaton festője” képkiállítás 

Badacsonytördemic: Herczeg Ferenc présháza 

Balatonederics: Afrika múzeum (Nagy Endre vadász magángyűjteménye) 

Keszthely: Festetics kastély és vadászati kiállítás, kocsimúzeum, autó- és rádió múzeum 

Badacsonyi borospincék látogatása… 

 

Egy extrém túra lehetőség: 

Balatonedericsen csodabogyó barlang - overallos lámpás-mászós barlangtúra, előre 

szervezett csoportok részére: 

http://csodabogyos.hu/ 

 

 Jó túrázást!        aratocsongor@gmail.com 


