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evezni, ott ugyanis tarajos hullámok keletkeznek, 
az evezősöknek pedig a fürdőzőket is kerülgetniük kell. 
Egyik partról a másik partra csak a Tihanyi-szorosban 
szabad átkelni, de ott is csak úgy, hogy a komphajók 
útját ne zavarják a vízitúrázók. A kajakozás mellett más 
járművekkel is meg lehet hódítani a vizet, ezek egyike 
a stand-up paddle, röviden SUP, amely a kenuzás és 
a szörfözés keveréke. Az eszköz egy deszka, amelyen 
állva, egyensúlyozva kell evezni, így lehet haladni 
a hullámok között. A SUP kipróbálható Tihanyban, 
Siófokon és Balatonföldváron is.

SZORGOS EVEZŐK
A Balaton a strandolás mellett vízitúráknak is kiváló 
helyszíne lehet: az északi, mélyebb parti sávban 
remekül lehet evezni. A hegyek miatt ez a terület 
szélvédettebb, keletről nyugatra haladva élménydús 
túrákat lehet tenni. A pihenők alatt több helyet is 
fel lehet keresni: Siófokon például a Tojásmúzeumot 
érdemes megnézni, míg Balatonlellén a rádpusztai 
templomromot, Fonyódon a cölöpvárat és a Vár-hegyet, 
Fenékpusztán a Kis-Balaton kutatóházát, a keszthelyi 
pihenő során a Festetics-kastélyt és a Balatoni 
Múzeumot. A déli, alacsony vízű részeken nem tanácsos 

MÉG TÖBB 
BALATON

A balatoni nyár rengeteg lehetőséget kínál, a családi 
strandolást számtalan programmal lehet színesíteni. 
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt széles a választék, 
legyen szó kirándulásról, természetismeretről vagy 
éppen izgalmas kalandokról.

SZÖVEG   —
SZABÓ EMESE

SUP a tihanyi SUP Center Balaton pályáján.
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KÖZELI CSILLAGOK
Balatonalmáditól, Balatonfüredtől mindössze 
50 kilométerre található a bakonybéli Pannon 
Csillagda, ahol mintegy 400 négyzetéteres 
csillagászati és űrkutatási kiállítást lehet 
megtekinteni. Láthatjuk itt a híres Gibeon meteoritot, 
de megtekinthetők antik távcsövek, Galilei és 
Newton felfedezései, megismerhetők kísérleteik. 
Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a tengerészek 
csillagászati navigációjába, megismerhetnek 
részleteket az űrkutatás legnagyobb expedícióiról, 
a holdutazásról és a Mars felfedezéséről. Itt található 
hazánk legmodernebb digitális planetáriuma, 
amelynek képét nyolc méter átmérőjű, félgömb alakú 
kupolára vetítik. A látogatók előzetes egyeztetés 
alapján éjszakai távcsöves bemutatókon és esti 
programokon is részt vehetnek a csillagdában. 
A szokásos programok közt van olyan, amely 
a csillagok életútját, fejlődését és pusztulását, 
a különböző csillaghalmazok típusait és galaxisunkat, 
a Tejútrendszert mutatja be.  
A filmben az animációk mellett a Bakony és 
a Balaton-felvidék csillagfényes tájai is feltűnnek. 

ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT
Somogy megyében, Keszthelytől vagy Balaton-
fenyvestől egy órányira van Kaszó. Az erdőkkel teljesen 
körülvett település leginkább vadászati lehetőségeiről 
ismert, ugyanakkor kisvasútjának, játszótereinek 
és tanösvényeinek köszönhetően a kisgyermekes 
családoknak is remek programokat nyújt. Legújabb 
létesítményét, a Lombkorona-tanösvényt idén 
májusban, a madarak és fák napján adták át. Helyszíne 
a település központjától 450 méterre található, tízperces 
sétával könnyen elérhető. Különlegessége, hogy 
az aljnövényzettől a lombokig mutatja be a belső-
somogyi erdők egyik legjellemzőbb erdőtípusát, 
a gyertyános-tölgyest. A tájba illeszkedő, faszerkezetes 
tanösvény a lehető legkevesebb fém alkatrész 
felhasználásával készült, felső szintje a lombkorona 
között vezetett hídszerkezeten halad a talajszinttől 
9,5 méterre. A 124 méter hosszú hídszerkezet 12 méter 
fesztávú elemekből áll, a hidat hosszában több helyen 
megtöri egy-egy pihenő, illetve a létesítményt egy 
függőhíd is izgalmassá teszi. A sétány egy „láthatatlan” 
lesbe torkollik, ahonnét akár vadlesre is lehetőség nyílik. 
A tanösvényen végig interaktív táblákon mutatják be 
az erdő szintezettségét, növény- és állatvilágát.

MESEBELI STÉGEK
Az északi parti Balatongyörök igazi gyöngyszem. 
Hatalmas, homokos strandján megmártózhat a család, 
de remek kirándulások, kerékpáros túrák is indulhatnak 
innen. Keszthelyre egy védett lápon keresztülvezető 
bicikliúton lehet áttekerni, amely az autós forgalomtól 
teljesen el van zárva. Keszthelyre érve a kastélyparkon 
és a sétálóutcán is át lehet kerekezni, de útba ejthető 
a hintómúzeum is. Balatongyörökről olyan hajó 
is indul, amellyel a kerékpárokat át lehet szállítani 
Balatonmáriafürdőre, ahonnan érdemes a zalakarosi 
bivalyrezervátumhoz elkanyarodni. Helyben is 
van látnivaló, ugyanis Balatongyörökön magasodik 
a Szépkilátó, amely a Balaton talán legszebb panorámáját 
nyújtja. A kilátás lenyűgöző, szép időben láthatjuk 
a Tapolcai-medence tanúhegyeit, a Badacsonyt, a Szent 
György-hegyet, a Csobáncot, a Gulácsot, a Tóti-hegyet, 
a Halápot, a Somló-hegyet, a Kis-Somlót és a Ság-hegyet, 
valamint a szigligeti várat. Györök határában a parton 
is találunk fantasztikus helyszíneket: néhány nagyon 

A kaszói Lombkorona tanösvény békaperspektívából
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eldugott stéget, mélyen a nádasban. Ezekről csodálatos 
panoráma nyílik a Tapolcai-medencére a Badacsonnyal – 
igazi elbújós, naplementés, csillagnézős helyszínek. 

VARIÁCIÓK TERMÁLVÍZRE
Ha meguntuk a strandolást, a Kis-Balatontól néhány 
kilométernyire fekvő Zalakarosra is el lehet látogatni. 
A város fürdője termálvizével, családi fürdőjével, 
0-tól 12 éves korig használható gyermekvilágával, 
400 négyzetméteres szabadtéri vízfelületével, kétszintes 
beltéri élménybirodalmával várja a családokat. A több 
mint húszféle vízi attrakció minden korosztály számára 
lehetőséget kínál. Míg a legkisebbek szüleikkel naptól 
teljesen védve, beltéren tartózkodhatnak, addig a 12 évnél 
nagyobbak a kültéri csúszdaparkban virgonckodhatnak. 
Aki más jellegű, nyugalmasabb termálfürdőre vágyik, 
ellátogathat egy-egy napra Hévízre is.

HŰVÖS CSODABOGYÓS
A kánikulából igazi kitörést jelenthet a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Balatonedericsnél található Csodabogyós-
barlangja, amelybe egy mesterséges függőaknán 
keresztül lehet leereszkedni. Igazi kalandtúra várja itt 
a családot: a 400 méteres vezetett alaptúra másfél-két 
órán át tart, és a függőaknán, majd egy négy-, illetve 
egy hétméteres vaslétrán való leereszkedés után 
a barlang Elosztó nevű szakaszán vezet keresztül. Innen 
nagy kőtömbök között négykézláb lehet továbbmenni, 
majd egy könnyebben, állva is járható szakaszon át 
folytatódik az út a barlang egyik legnagyobb, igen 
látványos termébe, az Óriás-terembe. Innen egy három-, 
illetve négyméteres létrán lehet lejutni a következő, 
ismét könnyen járható barlangszakaszba. Ezt a túra 
egyetlen szűkebb pontja követi, amelyen átbújva egy 
ötméteres létrán lehet lemászni a barlang Ötös-termébe. 
Erről a helyről kiváló kilátás nyílik az L-akna felső 
zónájára és a Függőkertre is. Innen rövid, könnyű 
tereplépcsőkön, valamint egy vaslépcsőn lehet lejutni 
a Függőkertbe, ahol a barlang csodaszép képződményeit 
lehet megtekinteni. Aki bátrabb és még többre 
kíváncsi, sportosabb vagy nagyobb gyerekekkel érkezik, 
az a barlang kétféle extrém túrájára is benevezhet.  
Ezek már 900–1000 méteres távon futnak, 3,5–4 óra alatt 
lehet teljesíteni.

A VÁRAK IS VÁRNAK
A balatoni nyaralásba várlátogatások is beiktathatók, 
ezek közül a legkézenfekvőbb a szigligeti. A település 
750 éves erődítményét pár éve újították fel, kapott 
egyebek mellett új falakat, tetőket és tornyokat, 
új kiállítóhelyeket. A várgaléria épülete régen 
tanítóházként funkcionált, ma egy vártörténeti 
tárlatnak ad helyet. A kiállítás két szinten helyezkedik 
el, emeletén fegyverkiállítás tekinthető meg. 
Az egykori tanítóház udvarán – amelyet ma kézműves 
udvarként emlegetnek – egy makett is található, ezen 
Szigliget vára mellett a környező erődítményekkel, 
így Csobánccal, Rezi, Tátika és Hegyesd várával is 
megismerkedhetnek a látogatók. Akik a parttól picit 
messzebbre merész kednének, azok a Füredtől 20 perc 
autóútra lévő Nagyvázsonyig is elmehetnek. Ennek 
erődítménye szintén teljesen bejárható, olyan tornya 
van, ahonnan az egész vidéket át lehet tekinteni. 
Érdemes a falu határában is körbenézni, ott ugyanis 
egy pálos kolostor romjaira lehet bukkanni (Salföld 
határában, az Ábrahám-hegyen egy másik pálos 
kolostorrom is található, arról legutóbbi számunkban, 

„Csak egy hosszúlépés” című cikkünkben bővebben is 
beszámoltunk).

EGYMÁST ÉRŐ AQUAPARKOK
A békés strandolást vízi élményparkokban tett 
látogatással is izgalmasabbá lehet tenni. Jó helyszíne 
lehet ennek Balatonfüred, ahol az Annagora Aquapark 
tizenegy medencével és tizenöt csúszdával várja 
a családokat. A medencék vízmélysége, valamint 
a csúszdák kialakítása minden korosztályt kiszolgál, 
a gyermekeknek külön pancsolót alakítottak ki, 
három csúszda kifejezetten a legkisebbeket várja. 
Az élménymedencékben sodró folyosók, buzgárok, 
örvénykamrák, pezsgőfürdők, nyakzuhanyok teszik 
élvezetesebbé a fürdést. Kissé távolabb, Zalaegerszegen 
az Aquacity élményfürdő is jó választás lehet. Itt 
található az ország legnagyobb, folyamatosan mélyülő, 
25–27 fokos hullámmedencéje, de van 28–30 fokos 
bébimedence, gyerekmedence és olyan ugrómedence 
is, amelynél három különböző magasságú szikláról 
lehet vízbe ugrani. Sokan kedvelik a mászófalat, és igazi 
látványosság a vízi ösvény is.  
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