
2. számú melléklet 

természeti és kulturális örökségek 
a BALATON-FELVIDÉKen 

 

2022. június 9-10. (2 nap/1 éjszaka) 

A programot Balaton-felvidék szülötte, geográfus egyetemi docens vezeti 
 

 

1.   nap: Pécs – BALATON-FELVIDÉK: Zánka, a Káli-medence kapuja (Gyógynövény-   

völgy – Látogató- és Oktató-központ) – Balaton-felvidéki Nemzeti Park: Káli-medence: 

Hegyestű, geológiai bemutatóhely (az egykori bazaltvulkán belseje – csodálatos 

panoráma a medencére) – Szentbékkála (kőtenger, ingókő) – Salföld, az építészeti 

hagyományokban bővelkedő falu (Természetvédelmi major őshonos magyar 

háziállatfajtákkal: rackajuh, bivaly, szürkemarha, mangalica, baromfifajták stb.) – 

Révfülöp (szállás) 
 

2.  nap: Tapolca (Malom-tó a régi vízimalommal, az egyik legbájosabb kisvárosi tér 

hazánkban) – Könnyű, kb. 2 órás gyalogtúra a Szent György-hegy híres bazaltorgonái 

között a koporsó alakú tanúhegy fennsíkjára, pazar panoráma  a Balatonra és a Tapolcai-

medence tanúhegyeire – Szigligeti-vár, a Balaton-felvidék legromantikusabb, felújított 

vára festői kilátással a Balatonra, fakultatív fagylaltozás az ország egyik leghíresebb 

fagyisánál – Balatongyörök, rövid pihenő a Szépkilátónál (a Balaton-part egyik legszebb 

panorámája) – Cserszegtomaj, a Zalai-borvidék központja – Látogatás a gyönyörű 

természeti környezetben lévő – sokak szerint – a Kárpát-medence legöregebb 

boronapincéjébe (a mestergerendán 1644-es évszám szerepel), szőlészeti-borászati 

kiállítás, a cserszegi fűszeres megkóstolása, borkóstolással (5 fajta borból) egybekötött 

egytálételes (zalai pincepörkölt) estebéd (az étkezést tartalmazza az ár, a borkóstolás 

fakultatív) – Pécs (hazautazás vidám hangulatban) 

 
Utazás: légkondicionált autóbusszal, indulás 6 órakor a Domus parkolóból. Utazás 

Dombóvár-Siófok felé.  

Szállás:  panzióban (2-3 ágyas szobákban)  

Ellátás:  1 reggeli, 1 vacsora, 1 estebéd (a borkóstolás fakultatív: 2.000,- Ft/5 féle bor) 

Ár: min. 35 fő esetén: 34.000,- Ft 

min. 20 – max. 26 fő esetén:  39.300.- HUF/fő 

amely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: utazás autóbusszal, úthasználati 

és parkolási díjak, sofőri napidíj, szállás, étkezés, csoportvezetés, szervezési 

költség, belépők és IFA 

A program gyalogos kirándulásokat is tartalmaz és ezért célszerű túrázásra alkalmas cipőt 

viselni.  

Április 11-től lehet befizetni az egyesület székházában. Ha két részletben szeretne fizetni, 

akkor április 30-ig az első részletet, május 27-ig pedig a második részletet kell befizetni. Ha 

egy összegben fizet, akkor április 30-ig a teljes összeget lehet befizetni.  

 


