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      Belépő:  

      Felnőtt:                                         2500 Ft 

      Diák: (6-18), nyugdíjas:            1500 Ft 

      6 éves kor alatt                          ingyenes 

     (a belépőjegy nem tartalmazza az étkezést, 

csak a kóstolókat)   

A Levendula Nap rossz idő esetén elmarad, a Kövi Szabolcs koncertet a major melletti evangéli-

kus templomban megtartjuk. 

PROGRAMOK 
 

Június 15: 10:00-19:00 

 Vezetett kertlátogatás: 11:00 12:00 

14:00 15:00 

 Látványlepárlás: 11:00 14:00 

 „Varázsoljunk levendulaszörppel!” 

11:00-16:00 

 Levendulaszörpünk izgalmas ételekben 

mutatja meg arcát. Halmos Mónika az 

ehető virágok szakértője fog ízelítőt 

adni. 

 Kövi Szabolcs zeneszerző, aki saját mű-

veit adja elő egzotikus fuvolákon, pánsí-

pon, furulyákon: 17:00-19:00 

 

Június 22: 10:00-19:00 

 Vezetett kertlátogatás: 11:00 12:00 

14:00 15:00 

 Látványlepárlás: 11:00 14:00 

 Varázsoljunk Egészséges desszerte-

ket levendula és egyéb illóolajokkal, 

könnyen elkészíthető, tápláló édessé-

get tanulhatunk Demján Judittól 

11:00-16:00  

 Cseke Szabolcs hegedűs, tündérdo-

bos előadását hallgathatjuk 14-17 

óráig: Hangölelés-Hangbient… 

 A levendula Nap zárásaként Mana-

man (Szilágyi Sándor) szólókoncertjét 

hallhatjuk 18 órától. Egy óra a Nyuga-

lom Szigetén, amikor megengeded 

magadnak, hogy teljesen elengedd 

magad. 

 

Egyéb programok mind két nap: 

 Arcfestés gyerekeknek 

 Levendula „Szedd magad!” az új ültet-

vényben saját eszközzel (arató táskák a 

helyszínen vásárolhatók) 

 Kézműves sarok 

Konyha ajánlata mind két nap: 

 Vegetáriánus/pelao ebéd 

 Aromaterápiás, vegán desszertek 

 Bio kovászos saját sütésű tönkölykenyér 

különböző feltétekkel 
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VENDÉGLÁTÁS 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Nagyi Kertje Teaház  
 

8241 Aszófő, Remete út 2. 

+36 30/247-2260 

nagyikertjetea-

haz@gmail.com 

www.nagyikertjeteahaz.hu  
 

Kalóz Strandbisztró 
   
8242 Balatonudvari –  
Fövenyes strand, Strand u. 
1. 
+36 30/749-7847 
nagy.attila@drport.hu 

 

Huszár Vendéglő  
 

8242 Örvényes, Malom u. 

2.  

+36 20/309-3513 

huszar@huszar.info 

www.huszar.info 
 

Fék Étterem, Cukrászda és Ká-
vézó 
 
8243 Balatonakali, Pacsirta u. 2. 
+36 30/320-9911 
davidtoth@t-online.hu 
www.fekabc.hu 
 

Ferenc Pince Csárda 

8237 Tihany, Cser-hegy 9. 

+36 20/922-6292 

tihany@ferencpince.hu 

www.ferencpince.hu  

 

mailto:nagyikertjeteahaz@gmail.com
mailto:nagyikertjeteahaz@gmail.com
http://www.nagyikertjeteahaz.hu/
mailto:nagy.attila@drport.hu
mailto:huszar@huszar.info
mailto:davidtoth@t-online.hu
http://www.fekabc.hu/
mailto:tihany@ferencpince.hu
http://www.ferencpince.hu/
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A Pántlika Pincészet mind a két hétvégén szeretet-

tel várja a látogatókat. 

Menü:  

 Ropogós kacsacomb, levendulás lilahagymalekvárral 

 Vasalt csirkemell/comb levendulás egres chutny-val 

 Eperkrémleves levendula felhővel 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Zománc Bisztrócska 

8245 Vászoly, Vazul u. 8. 

+36 30/787-3968 

zomancva-

szoly@gmail.com 

www.zomancbiszt-

rocska.hu  

 

Tündérsziget-Art Kft. 

8237 Tihany, Kossuth u. 29. 

+36 30/861-6991 

info@tundersziget.hu 

www.tundersziget.hu  

 

Tagyon Birtok 

 8272 Tagyon, Petőfi Sándor u. 

7. 

+36-20/455-5808 

program@tagyonbirtok.hu  

www.tagyonbirtok.hu  

 

Régi Idők Udvara Skanzen és Étterem 

8237 Tihany, Batthyany u. 3. 

+36 70/284-6705 

keklev@t-online.hu 

www.tihanyinfo.com  

 

Pántlika Pincészet és Porta Étte-

rem  

8244 Dörgicse, Fő u. 67. 

+36 70/636-3967 

pantlikamarketing@gmail.com 

www.pantlikapinceszet.hu 

mailto:zomancvaszoly@gmail.com
mailto:zomancvaszoly@gmail.com
http://www.zomancbisztrocska.hu/
http://www.zomancbisztrocska.hu/
mailto:info@tundersziget.hu
http://www.tundersziget.hu/
mailto:program@tagyonbirtok.hu
http://www.tagyonbirtok.hu/
mailto:keklev@t-online.hu
http://www.tihanyinfo.com/
mailto:pantlikamarketing@gmail.com
http://www.pantlikapinceszet.hu/
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BORÁSZATOK 
Aradi Pince 

 
8237 Tihany, Csokonai u. 12. 

+36 30/245-0606 

ifjaradi@gmail.com 

www.sarokhaztihany.hu  

 

Barátcsuha Borház 

8243 Balatonakali, Orgona utca 3. 

87/444 025; 70/318-2070 

baratcsuha@freemail.hu 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gergely Borház  

8272 Balatoncsicsó, Szent-Balázs  

hegydűlő 0223-21 

+36 30/266-7528 

gergelyborhaz@t-online.hu 

www.gergelyborhaz.hu  

Dobosi Pincészet és Vendég-

ház 

 

8272 Szentantalfa, Fő u. 81. 

+36 30/640-2770 

info@dobosipinceszet.hu 

www.dobosipinceszet.hu 

Fodorvin Családi Pincészet 

8241 Aszófő, Hunyadi u. 9. 

+36 30/560-2629 

info@fodorvin.hu 

www.fodorvin.hu   

mailto:ifjaradi@gmail.com
http://www.sarokhaztihany.hu/
mailto:baratcsuha@freemail.hu
mailto:gergelyborhaz@t-online.hu
http://www.gergelyborhaz.hu/
mailto:info@dobosipinceszet.hu
http://www.dobosipinceszet.hu/
mailto:info@fodorvin.hu
http://www.fodorvin.hu/
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Gyukli Pince 

8230 Balatonfüred,  

Lapostelek dűlő 4049 

+36 20/981-0484 

info@gyukli.hu 

www.gyukli.hu 

 

Hollósy Pince 

8272 Tagyon, Tagyon-hegyi dűlő 609/5 

+36 30/393-0699 

hollosy.zsombor@gmail.com 

www.hollopince.hu 

 

Lídia Borház 

8251 Zánka, Rákóczi u. 112. 

+36 30/544-2238 

varga.andras@lidiaborhaz.hu 

www.lidiaborhaz.hu  

 

Mörk Pincészet 

8243 Balatonakali, Szőlő-hegy 803 Hrsz. 

+36 20/575-4693 

mork.andras@gmail.com 

www.morkpince.hu  

Pántlika Pincészet 

8244 Dörgicse, Fő u. 67. 

+36 70/636-3967 

pantlikamarketing@gmail.com 

www.pantlikapinceszet.hu  

mailto:info@gyukli.hu
http://www.gyukli.hu/
mailto:hollosy.zsombor@gmail.com
mailto:varga.andras@lidiaborhaz.hu
http://www.lidiaborhaz.hu/
mailto:mork.andras@gmail.com
http://www.morkpince.hu/
mailto:pantlikamarketing@gmail.com
http://www.pantlikapinceszet.hu/
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Salánki Családi Borgazdaság 

8241 Aszófő, Tihanyi u. 1. 

+36 30/939-5093 

salanki@canet.hu 

www.salankiborpince.hu  

 

Skrabski Pince 

8242 Balatonudvari hrsz. 1206 

+36 70/590-8626 

info@skrabski.hu 

www.skrabski.hu  

 

Tagyon Birtok  

8272 Tagyon, Petőfi Sándor u. 7. 

+36-20/455-5808 

program@tagyonbirtok.hu  

www.tagyonbirtok.hu  

 

Tánczos Pince  

8251 Zánka, Tagyonhegy dűlő 2407 

+36-20/344-7300 

tanczospince@gmail.com 

www.tanczospince.hu  

 

mailto:salanki@canet.hu
http://www.salankiborpince.hu/
mailto:info@skrabski.hu
http://www.skrabski.hu/
mailto:program@tagyonbirtok.hu
http://www.tagyonbirtok.hu/
mailto:tanczospince@gmail.com
http://www.tanczospince.hu/
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KÉZMŰVESEK 
 

Csicsó Fazekasház és Galéria 

8272 Balatoncsicsó, Fő u. 16. 

+36 70/386-0310 

kerartika@gmail.com 

www.csicsogaleria.hu  

 

 

Monoszlói Fazekasház 

8273 Monoszló Fő u. 10. 

+36 30/852-7883 

gaalkeramia@gmail.com 

www.monoszloifazekas.extra.hu  

 

 

OD Kerámia – Ottmár Dóra 

8271 Mencshely, Fő u.tca 31. 

+36 70/451-9497 

ottmardora@yahoo.com 

www.od-ceramics.com  

 

 

Pécsi Krisztina  

8230 Balatonfüred, Tamási Á. u. 27. 

+36 30/388-1736 

krisztinapcs1@gmail.com  

 

 

mailto:kerartika@gmail.com
http://www.csicsogaleria.hu/
mailto:gaalkeramia@gmail.com
http://www.monoszloifazekas.extra.hu/
mailto:ottmardora@yahoo.com
http://www.od-ceramics.com/
mailto:krisztinapcs1@gmail.com
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SZÁLLÁSHELYEK 

 
Kis-Pál Miklós 

8244 Dörgicse, Fő u. 6. 

+36 30/448-8478 

kispalmiki52@gmail.com  

 

 

Németh Birtok Családi Vendégház 

8273 Monoszló, Fő u. 23. 

+36 30/374-1268 

planteus@planteus.hu 

www.planteus.hu   

 

 

Sárffy Uradalmi Vendégház  

8244 Dörgicse, Diófa u. 14. 

+36 70/770-6945 

sarffyhaz@gmail.com 

www.sarrfyhaz.hu  

 

 

Sarokház – Aradi István  

8237 Tihany, Csokonai u. 12. 

+36 30/245-0606 

ifjaradi@gmail.com 

www.sarokhaztihany.hu  

 

mailto:kispalmiki52@gmail.com
mailto:planteus@planteus.hu
http://www.planteus.hu/
mailto:sarffyhaz@gmail.com
http://www.sarrfyhaz.hu/
mailto:ifjaradi@gmail.com
http://www.sarokhaztihany.hu/
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Várpanoráma Vendégfogadó  

8291 Nagyvázsony, Temető u. 9. 
+36 20/274-7376 

fabry.nagyvazsony@gmail.com  
www.varpanorama.hu  

 

 

Villa Szent Jakab 

8245 Vászoly, Kossuth u. 21. 

30/789-9863 

villaszentjakab@gmail.com 

www.villaszentjakab.hu 

 

 

  

mailto:fabry.nagyvazsony@gmail.com
http://www.varpanorama.hu/
mailto:villaszentjakab@gmail.com
http://www.villaszentjakab.hu/
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TÚRAAJÁNLÓ 
 

Ha szeretnétek a levendula aratás után kirándulni 

és felfedezni a Balaton-felvidék rejtett csodáit, 

ajánljuk figyelmetekbe a következő két túra lehe-

tőséget. Dörgicséről lehetőségünk van a Balaton 

felé indulni, Vászolyon és Aszófőn keresztül Ti-

hanyt érintve egészen akár Zánkáig. Van egy má-

sik lehetőség is, aki esetleg nem a Balatont vá-

lasztja, elindulhat Nagyvázsony felé, hiszen ez a 

vidék is tartogat gyönyörű látnivalókat.  

Dörgicsétől a Balatonig: 
 

Vászoly felé indulunk, ahol érdemes ellátogatni a Vászolyi Sajt-

manufaktúrába, ahol igazán minőségi és korszerű módszerekkel 

készült sajtokat vásárolhatunk. A falun belül több látnivaló is akad, 

például az Alsó forrás és a Szent Jakab forrás. Ha szeretnénk há-

zias ételeket kóstolni a Zománc Bisztrócska az egyik legalkalma-

sabb ilyen hely. Szálláshely lehetőséget is tudunk ajánlani a tele-

pülésen: Villa Szent Jakab.  

Ha a kirándulást Aszófő irányába folytatjuk, térjünk be 

a településen található borászatok legalább egyikébe: 

Fodorvin Családi Pincészet, Salánki Borgazdaság, 

Kecze-Hady Kézműves Pincészet. A falu felett elterülő 

Vásárhegy és a domboktól körülvett település már a ró-

maiak idején is lakott volt. A településen található a Na-

gyi Kertje Teaház, ahol finomabbnál finomabb étele-

ket, süteményeket kóstolhatunk. Aszófőn folyik át a 

Vékény vagy Séd patak. Vize ma is ott csobog a házak 

falánál, egykor számos malmot hajtott.  

A kirándulás során térjünk be a csodálatos félszigetre. 

Messziről látható az Apátság kéttornyú temploma, 

amely mára a Balatont szimbolizáló jelkép lett. Tihany 

rengeteg látnivalóval rendelkezik, amit érdemes felfe-

deznünk. Ezen településen is van lehetőség borászatok 

felkeresésére: Ferenc Pince Csárda, Ifj. Aradi István, 

Sárai Mihály borászata. Ha megpihennénk és szeret-

nénk valami finomat kóstolni, térjünk be a Tündérszi-

getbe vagy a Régi Idők Udvarába.  A túrából kihagyha-

tatlan állomás Örvényes. A településen megcsodálhat-

juk az Örvényesi vízimalmot, a falumúzeumot. Ha már itt járunk érdemes meglátogatni a Huszár 

Vendéglőt, ahol rengeteg finom étellel várják a vendégeket. A Balaton mentén haladva ajánlott a 

túrát Balatonakalin keresztül folytatni. A település szintén bővelkedik borászatokban: Barátcsuha 
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Borház és Mörk András pincészete. Érdemes betérni a Fék Étterem, Cukrászda és Kávézóba, ahol 

az igazán finom ételek mellett, finom süteményeket és kávékat is fogyaszthatunk. 

Dörgicsétől Nagyvázsonyig a Halom-hegyen keresztül: 
 

A másik lehetőségünk, ha a Balatont kicsit magunk mögött 

hagyva Nagyvázsony irányába indulunk. A túra során akár 

több települést és érinthetünk, hiszen mindegyiknek meg 

van a saját szépsége. Dörgicse közelében már is egy igazán 

különleges településsel Tagyonnal találkozhatunk, mely-

nek határában gyönyörű bortermő hegyek húzódnak. Érde-

mes megkóstolni a helyi borokat akár a Tagyon Birtokon, 

akár a Hollósy Pincénél.  

A következő településen, Szentantalfán szintén egy remek he-

lyen, a Dobosi Pincészetnél kóstolhatunk helyi borokat. Ha 

szeretnénk különböző fűszerezésű kemény, félkemény vagy 

lágy sajtokat kóstolni, vásárolni, térjünk be Dobossy Károly-

hoz. A viharos múlttal rendelkező falu, híres a Szent Balázs 

templomromról. Szent Balázs a legenda szerint kivette egy 

gyermek torkából a megakadt szálkát – azóta torokbetegségek 

ellen védő szentként tisztelik. Ez a templomrom már Balaton-

csicsó határához tartozik, szóval érdemes ezt a települést is körbejárnunk. Betérhetünk a Kerartika 

Műhelybe, Schmidt Ferenc keramikushoz. Megcsodálhatjuk különböző dísztárgyait, kerámia virá-

gait és még számos alkotását.  

Mencshely a következő állomás, a hagyomány szerint 

Szent István király alapította Koppány legyőzése után, és 

ide menekítette Gizellát, innen ered a Mencshely név. A te-

lepülést körbejárva felfedezhetjük helyi értékeit, továbbá 

egy bortúrán is részt vehetünk a Halom-hegyen. Itt talál-

ható a nem rég felújított Kos-

suth kilátó, 399 méter magas-

ságban. A településen lehető-

ségünk van ellátogatni Ott-

már Dórához, aki egyedi ke-

rámia ékszereket és használati tárgyakat készít. Ha betérünk műhelyébe 

kipróbálhatjuk a korongozást, formázást, díszítést. Ha utunkat Nagyvá-

zsony irányába folytatjuk, akkor az Igásló Központ jóvoltából egy külön-

leges lehetőséggel élve lovaskocsin is megtehetjük a túrát. Nagyvázsony-

ban megpihenhetünk, hiszen itt található a Várpanoráma Vendégfo-

gadó. Mivel a szálláshely a Kinizsi vár mellett található, érdemes egy na-

pot rászánni, hogy megismerjük a várat és történetét.  

(Fotókat készítették: Mészáros Norbert, Holczer Balázs) 
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Ha szeretnétek igénybe venni az Igásló Központ 

lovaskocsis túráit itt találhatjátok az elérhetősé-

güket: 

Igásló Központ 

8291 Nagyvázsony külterület 082/1 

082/2 hrsz. Szent Jakab-rét 

+36 20/263-1347 

info@igaslokozpont.hu  

www.igaslokozpont.hu  

 

 

 

 

 

 

 

A falutúrákról részletesen olvashattok a 

http://balatonfelvidekitura.hu/ oldalon! 

 

 

mailto:info@igaslokozpont.hu
http://www.igaslokozpont.hu/
http://balatonfelvidekitura.hu/

