
„Tour de Tihany” 
Október 13. péntek – Tihany 

Gyalogtúra a Kövesdi templomromhoz (11 km)  

Fakultatív program: kitérő az örvényesi vízimalomhoz (+ 4 km) 

Szállásunktól, az Erdei iskolától a Sárga jelzésű turistaúton indulunk, a Balaton fölé magasodó 
hegyormokon kilátóhelyeket és Sobri Jóska barlangját érintve haladunk a vadlevendulásig - Tihany 
egyik nevezetessége az utóvulkáni tevékenységnek köszönhető sok gejzírszikla és barlang, a másik a 
levendula – de erről majd később! 

Tovább a sárga jelzésen ereszkedünk az Apáti templomig – a Balaton felvidéken nagyon sok 
középkori templom(rom) található, ezt ma is használják.  Aszófőig 1 km-t az országút mellett kell 
megtennünk a kerékpárúton, de cserébe a falutól tovább nyugatra haladva az árnyas ligetben lévő 
Kövesdi templomromhoz érünk - pihenőpadokkal, forrással, alkalmas hely a magunkkal hozott ebéd 
elfogyasztására (eddig 6 km-t jöttünk). 

 

 

Fakultatív program: kitérő az örvényesi vízimalomhoz (+ 4 km) 

Örvényes látnivalója a ma is működő vízimalom. Értékes ipartörténeti emlék, 
idegenforgalmi látványosság. Ez hazánk legősibb, a XI. századból származó vízimalma, 
mely máig működőképes.  http://orvenyes.hu/vizimalom/elerhetoseg/ 

Telefon: +3687/449-360   Nyitva tartás: május 1-
október 31.  kedd-vasárnap: 9.00-16.00 

 

A Kövesdi templomromtól Örvényesre nincs jelzett út, 
mezei út megy egy darabig, utána toronyiránt a réten át 
(egy rövidebb úton…) 

 

 

 

 



A Kövesdi templomromtól vissza Tihanyba nem a kerékpárúton jövünk, hanem a nádas szélén egy kis 
ösvényen. Sajkodra érve megkeressük Németh László író emléktábláját (Mályva Utca és Kárász Utca 
sarok) – aki 1956 után ide vonult önkéntes száműzetésbe. Abban az időben nem volt még köves út, 
ha esett az eső, a sárban csak csizmában lehetett közlekedni az állomásra – na, pont azon a kis 
ösvényen ahol mi is jövünk majd vissza! (remélem nem lesz eső :-) 

 

 

 

 

 

 

Október 14. szombat – Tihany 

Gejzír-mező, templomromok, 
szürkemarhák, visszhang, barlangok, egy árpádházi király sírja és az utolsó 
magyar király emléke… gyalogtúra sok-sok látnivalóval (12 km) 

Az Erdei iskolától (szállásunktól) a Sárga jelzésű turistaúton indulunk (ezúttal a másik irányba), a 
Balaton fölé magasodó „hálóeresztő” hegyre érünk, innét irányították a halászok a tavon lévő 
társaikat. Az erősebbek leereszkedhetnek az Újlaki templomromhoz, de utána mindenképp érdemes 
visszakapaszkodni: gejzírmező következik!   Jó, jó, nem egy Yellowstone… azazhogy pontosan az: a 

Örvényes, vízimalom 

Aszófő, templomrom 

Sajkod, templom 

Levendulás 

Erdei iskola 

Kilátóhelyek 



kénes víz nyomán az egykori gejzírkúpok „sárga kövek” de a magyar nyelv ezt mennyivel szebben 
mondja: „Aranyház”. 

Ha körbejártuk az összes egykori vulkánok emlékét idéző gejzírt, a Tihanyi félsziget belsejében lévő 
Belső-tóhoz ereszkedünk a szürkemarha gulya legelőjéhez. Találós kérdés: hol van a Külső-tó?   
Nem, az nem a Balaton! Keresd meg a térképen! 

Hamarosan beérkezünk Tihany falucskába, melynek legnagyobb nevezetessége a Tihanyi bencés 
apátság – „hodi utu rea” – igen, igen az alapító levélben lévő töredék az egyik első magyar 
nyelvemlék. Az apátság altemplomában nyugszik I. Endre királyunk, talán ez az egyetlen épen maradt 
királysírunk?  Ezt nem tudom, de hogy ez a legszebb az szinte biztos! 

 
https://bfnp.hu/hu/tihanyi-felsziget 

 

Erdei iskola 

visszhang 

Újlaki templomrom 

Gejzírmező 

Tihany apátság 

Barátlakások 



 

 

Az apátság mellett találunk még egy forrásbarlangot, majd felkeressük a visszhang-dombot és utána 
leereszkedünk a remeték emlékét őrző barátlakásokhoz.  

A visszaúton a Belső-tő és a Külső-tó között (na ugye megvan?) jövünk el, a szélmarta sziklák mellett. 

 

TIHANYI BENCÉS APÁTSÁG 

NYITVATARTÁS ŐSSZEL ÉS TÉLEN 

2017. október 1. – október 31. 

Hétfő – szombat 10.00-tól 17-ig (a pénztár zárása: 16.30) 

Vasárnap és ünnepnapokon 11.15-től 17-ig (a pénztár zárása: 16.30) 

BELÉPŐJEGYEK A TÉLI SZEZONBAN 

http://www.tihanyiapatsag.hu/Tihanyi_Bences_Apatsag.html 

 

Teljes árú belépőjegy 600 HUF 

Diák és felsőoktatási hallgató 

érvényes nappali tagozatos diákigazolvány bemutatásával 

400 HUF 

Csoportkedvezmény: minden 15 fő után 1 fő ingyenes  

  



Október 15. vasárnap – Balatonfüred  

Séta a reformkorban és gyalogtúra a Tamás-hegyre (7km) 

 Balatonfüred - itt nyílt meg az egyik első magyar színház, reformkori Anna bálok, Jókai, Blaha Lujza 
villája, Széchenyi gőzhajója és a 2017. évi Vizes Világbajnokság nyíltvízi versenyszámainak színhelye. 

Az üdülővároska központjából a Balaton partig árnyas park húzódik, benne savanyúvíz forrással (ez is 
a vulkánok öröksége!) és megnézhetjük a nyári lakot ahol Jókai az Aranyembert írta. 

http://balaton.varosom.hu/latnivalok/muzeum/Jokai-Mor-Emlekhaz.html 

A vasútállomás környékén tesszük le az autókat, a rövid belvárosi séta után irány a város fölött 
magasodó Tamás-hegy!
 

 

 

 

 

 

gyalogtúra a Tamás-hegyre  

autók a vasútállomás környékén 

séta a reformkorban 



  

 

Gyalogtúra a Tamás-hegyre – a kék jelzésű turistaúton indulunk, Tímár Mihály, Ali Csorbadzsi, Timea 
lábnyomán… ismerős? 

A csúcson a Jókai kilátóról körbe tekintve búcsúzunk el a balatoni panorámától.  

Lefelé a kék+ majd zöld + turistaúton jövünk, a városhoz közeledve a Lóczy barlang mellett haladunk 
el. (Ha szerencsénk van, akkor véletlenül nyitva lehet, de októberben már zárva tart). 

 

Jó túrázást! 

 

aratocsongor(kukac)gmail.com 

 

 


