
BBAALLAATTOONNII  BBRRIINNGGAAKKÖÖRRÚÚTT::
231 km, 4 túranap

BBaallaattoonnaallmmááddii–Alsóörs–Lovas–Csopak–
Balatonfüred–Tihany–Balatonudvari–

Zánka–Révfülöp–Badacsony–
Szigliget – Keszthely – Balatongyörök –

Balatonberény–Fonyód–
Balatonboglár–Balatonlelle–Balatonföldvár–
Siófok–Balatonvilágos–Balatonakarattya–

Balatonkenese–BBaallaattoonnaallmmááddii

A csendes part menti kerékpárúton,

közvetlenül a parton vagy egy kicsit

magasabban – a régi római úton – haladunk,

a csodálatos panorámában gyönyörködve.

A túra során a kerékpárosokat gazdag

látnivalók várják, amelyekrôl bôvebb

információ a településeken kapható.

BBAALLAATTOONN--FFEELLVVIIDDÉÉKK,,  KKÁÁLLII--MMEEDDEENNCCEE
93 km, 2 túranap

BBaallaattoonnaallmmááddii–Balatonfüred–Zánka–

Köveskál–Szentbékkálla–

Mindszentkálla–Káptalantóti–Gyulakeszi–

Tapolca–Diszel–Monostorapáti–Kapolcs–

Nagyvázsony–Tótvázsony–

Nemesvámos–Felsôörs– BBaallaattoonnaallmmááddii.

Változatos terepen vezetett, közepesen nehéz

túra, amit emelkedôk- lejtôk tarkítanak. 

A táj festôi és változatos, a Régió természeti

szépségekben, mûemlékekben, népi építésze-

ti értékekben gazdag.

RRÖÖVVIIDDEEBBBB  KKEERRÉÉKKPPÁÁRROOSS  TTÚÚRRÁÁKK::

11.. BBaallaattoonnaallmmááddii – Balatonfüred – Tihany

(kompátkelés)– Zamárdi – Siófok –

Balatonakarattya – Balatonkenese –
BBaallaattoonnaallmmááddii (62 km)

22.. BBaallaattoonnaallmmááddii – Balatonfüred –

Balatonszôlôs – Vöröstó–Nagyvázsony –

Veszprém – BBaallaattoonnaallmmááddii (60 km)
33.. BBaallaattoonnaallmmááddii–Vörösberény–

Szentkirályszabadja–Veszprém–Márkó–

Herend–Hárskút–Lókút–Zirc (46 km)

KKeerréékkppáárrsszzaakküüzzlleett  ééss  SSzzeerrvviizz::

Kerékpárok, tartozékok, alkatrészek értékesí-

tése, kerékpárjavítás.

8220 Balatonalmádi, Szabolcs u. 15.

KKööllccssöönnzzôô::

Nyári szezonban gyermekkerékpár,

gyermekülések, felnôtt túrakerékpárok a

Yacht Kempingben bérelhetôk.

8220 Balatonalmádi, Véghely D. u.18.

Egyéb idôszakban: www.rentabike.hu

Tel: +36/ 20/9412-176

SSzzáálllláássrróóll,,  nneevveezzeetteessssééggeekkrrôôll és más
hasznos tudnivalókról a térség Tourinform
Irodáiban adnak felvilágosítást.

BBaallaattoonnaallmmááddii  TTuurriisszzttiikkaaii  EEggyyeessüülleett
8220 Balatonalmádi, Városház tér 4.

Tel.: +3688/594-081, Fax:+3688/594-080
www.balaton-almadi.hu

Készült: Tradeorg Nyomda Kft., Balatonfûzfõ, 2013

Kerékpárral 
a városban 

és környékén
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Balatonalmádi a Balaton északi partjának

festôi szépségû részén fekszik,

partszakaszát homokkô dombok kísérik,

ahonnan csodálatos kilátás nyílik a tóra.

Balatonalmádi a negyedik legnagyobb

fürdôváros, a „Balatoni Riviérához” tartozik.

Környékén kerékpárral kirándulni különleges

élvezet. Földrajzi fekvése miatt Balaton-

almádi több túra kiindulópontja. A különbözô

nehézségi fokú túraajánlatok, nevezetes-

ségek alapján mindenki kiválaszthatja

érdeklôdésének és teljesítôképességének

megfelelô útvonalat.

VVáárroossuunnkk  llááttnniivvaallóókkbbaann  ggaazzddaagg,,  iissmmeerrjjee

mmeegg  ÖÖnn  iiss!!  PPaattttaannjjoonn  kkeerréékkppáárrrraa,,  ttaarrttssoonn

vveellüünnkk!!

KKEERRÉÉKKPPÁÁRRRRAALL  AA  VVÁÁRROOSSBBAANN::

Balatonalmádiban 9 km kiépített kerékpárút

és további 10 km kerékpárbarát útszakasz

van. A várost 4 irányból közelíthetjük meg:

1. Budapest–Balatonfûzfô, 

2. Balatonfüred 

3. Felsôörs és

4. Veszprém-Szentkirályszabadja felôl

VVeesszzpprréémmbbôôll  éérrkkeezzvvee rátérünk a

Remetevölgyi, Forrás és Határ utcai, majd a

Kisberényi úti kerékpárútra, balra

kanyarodva a Balázs B. és az Ady E. utca

felé kis hurokkal érintjük a RReeffoorrmmááttuuss

eerrôôddíítteetttt  tteemmpplloommot és a SSzzeenntt  IIggnnáácc  rróómmaaii

kkaattoolliikkuuss  tteemmpplloommot, kicsit lejjebb pedig a

MMaaggyyaarr  BBoorrookk  OOtttthhoonnaa  ééss  BBoorrmmúúzzeeuummot. 

Lefelé tartva a Veszprémi útról, ha

elkanyarodunk az Árpád, Kövesalja és

Balatonfûzfôi úti kerékpárútra, a parton végig

eljutunk a hhaajjóóáálllloommáásshoz és az ÖÖrreegg--

ppaarrkkhoz (ZZeenneeppaavviilloonn,,  SSóóhhaajjookk  hhííddjjaa,,

ÖÖrröökkmmééccsseess,,  éérrttéékkeess  mmeellllsszzoobbrrookk,,  eemmlléékk--

mmûûvveekk, nnöövvéénnyyrriittkkaassáággookk), majd Káptalan-

füred felé tartva elérjük a sszzaabbaaddttéérrii

BBoollddooggaasssszzoonnyy  kkááppoollnnáátt.

Ha a belvárosi túrázást választjuk, akkor

Vörösberénybôl a lejtôs Veszprémi úton

haladva csokorba szedhetjük a látnivalókat.

Elsô megállónk jobbra a SSzzeenntt  MMaarrggiitt

kkááppoollnnaa a Piactérnél, majd a Széchenyi

sétányon át a belvárosba érünk: ZZssáákk--

vveennddééggllôô  eemmlléékkoosszzllooppaaii, MMiilllleenniiuummii  kkeerreesszztt,,

PPaannnnóónniiaa  AAqquuaa  sszzoobboorr, VVöörrööss  HHoommookkkkôô

TTaannöössvvéénnyy iinnddííttóóttáábblláájjaa, MMaaggyyaarroorrsszzáágg

ddoommbboorrmmûûvvee  vvöörröösskkôôbbôôll,,  VVáárroosshháázzaa,,

PPaannnnóónniiaa  KKuullttuurráálliiss  KKöözzppoonntt  ééss  KKöönnyyvvttáárr,,

TToouurriinnffoorrmm. 

Észak felé haladva nézzük meg a Baross G.

úti RReeffoorrmmááttuuss  tteemmpplloommot és HHôôssii

eemmlléékkmmûûvet, a Dr. Óvári F. úton lévô SSzzeenntt

IImmrree  rróómmaaii  kkaattoolliikkuuss  tteemmpplloommot és SSzzeenntt

JJoobbbb  kkááppoollnnáát, végül Káptalanfüreden a

KKööccssii--ttóónál és a ttaannöössvvéénnyynnééll fejezhetjük be

a kerékpározást.

Ha egy kis emelkedôre, no meg szép

kilátásra vágyik, a belvárosból a Veszprémi

út és a Széchenyi sétány keresztezôdésénél

tekerjen fel a BBáánnyyaappaarrkkhoz, ahol kis pihenô

után az ÓÓvváárrii  kkiillááttóó várja csodálatos

kilátással.

BBaallaattoonnaallmmááddiibbaann  kkeerréékkppáárrrraall

11.. RReeffoorrmmááttuuss  eerrôôddíítteetttt  tteemmpplloomm

22.. SSzzeenntt  IIggnnáácc  rrkk..  tteemmpplloomm

33.. MMaaggyyaarr  BBoorrookk  OOtttthhoonnaa  ééss

BBoorrmmúúzzeeuumm

44.. HHaajjóóáálllloommááss

55.. ÖÖrreeggppaarrkk

66.. SSzzeenntt  MMaarrggiitt  kkááppoollnnaa

77.. VVáárroosshháázzaa  ttéérr

88.. RReeffoorrmmááttuuss  tteemmpplloomm

99.. HHõõssii  eemmlléékkmmûû

1100.. SSzzeenntt  IImmrree  rrkk..  tteemmpplloomm,,

SSzzeenntt  JJoobbbb  kkááppoollnnaa

1111.. BBáánnyyaappaarrkk

1122.. ÓÓvváárrii  kkiillááttóó

1133.. MMoozzddoonnyy

1144.. KKööccssii--ttóó

Kerékpárral Balatonalmádiban

és környékén


