Hosszú hétvége az üdülőben – a legszebb látnivalók, amiket egy
badacsonyi hétvégén vétek kihagyni

A pazar panorámára vágyóknak, akik szeretik a természetet, és nem vetik meg egy
kellemes séta/túra végén a jó pohár bort vagy házi szörpöt akkor a
Badacsonyörsi Folly Arborétumban a helyük! Ez az elvarázsolt hely a Balaton egyik
legcsendesebb szeglete, ahol ciprusok és cédrusok között sétálva szippanthatnak
természet kedvelői a friss levegőből. A gyönyörű, több száz éves fákat felsorakoztató,
3,6 hektáron elterülő arborétum a Kisörsi - hegy déli oldalán található. Több mint
száz évvel ezelőtt alapította dr. Folly Gyula, aki külföldi faiskolákból rendelt
példányokat, hogy Magyarország egyik legkülönlegesebb gyűjteményét hozza létre.

A fákat ma családjának negyedik generációja
gondozza. Folly Réka és Judit, az alapító
dédunokái még egy borászatot is létrehoztak
a birtokon, amivel szintén egy családi
hagyományt
őriznek.
A
park
fogadóépületében ezekből a borokból és házi
készítésű szörpökből is kóstolhatnak a
látogatók.
Kellemes lugas alatt fogyaszthatjuk el a
kiválasztott nedűnket.
Az arborétum
borászata a belépő jegy mellé több borkóstoló
csomagot is összeállított az érdeklődők
számára.
Szinte minden napra jut valami meglepetés, kellemes élőzenés programok várják a
látogatókat.
És ha a park bejárása közben elfáradtak, pihenjenek meg
az egyik kis pavilonban, vagy menjenek fel a cédrus
terméséhez hasonló alakra tervezett kilátóba, és
gyönyörködjenek a panorámában. Attól sem kell tartani,
hogy a gyerekek ebben az arborétumban unatkozni
fognak: a jó levegő és a játszótér például kifejezetten
alkalmas arra, hogy levezessék a még megmaradt
energiájukat.
Elérhetőségek:
8257, Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25.
+36-70-338-7377
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Nyitvatartási idő: a hét minden napján 8-tól 17 óráig. (évszakonként változhat,
kérjük, ellenőrizze az arborétum honlapján: www.follyalboretum.hu)
Belépőjegy árak: - felnőtt: 1.200 Ft
- nyugdíjas: 700 Ft
- tanuló (6-18 év): 700 Ft
- családi: (2 felnőtt+ 2 tanuló): 3.000 Ft
- “Ismerkedés”: 3 fajta bor kóstolása + snack – 1.200 Ft/fő
- “Tapasztalás”: 5 fajta bor kóstolása + snack – 2.000 Ft/fő
- “Felfedezés”: 5 fajta bor kóstolása + snack + arborétumi belépő
– 4.000 Ft/fő (1-1,5 órás kóstoló, mely során vendégeink részletes
bemutatást kapnak a kínált tételekről)
- Szörpkóstoló: 5 fajta szörp kóstolása + arborétumi belépő +
snack – 2.000 Ft/fő
Meleg étkezési lehetőség: étkezést csak szörp vagy borkóstoló mellé tudunk
biztosítani.
Az arborétumban SZÉP kártyát és Erzsébet Plusz kártyát is elfogadnak!

Szigliget várába gyalogosan is könnyedén fel lehet jutni, a panoráma viszont talán
innen a legszebb a környéken. Az erődöt még a pannonhalmi bencések emelték az
1260-as években, amit később többször is kibővítettek. Történelméről talán annyit
mindenképp érdemes tudni, hogy ez az egyetlen balatoni vár, amelynek pusztulását
nem a török, hanem egy súlyosabb villámcsapás okozta. És bár 150 évig sikerült
megtartania függetlenségét az oszmán időkben, végül a Habsburgok robbantották fel
falait 1702-ben.
Még ha jártak is itt korábban, akkor is érdemes újra meglátogatni a romokat. 2013ban megújult a vár, egész évben látogatható lett, új falakat, tetőt, tornyokat kapott, de
összességében is jobban fest és látványosabb képet ad egykori állapotáról. Van már
benne
kápolna,
kialakítottak
egy
kovácsműhelyt,
és
a
felújítás
során akadálymentesítették.
És bár a helyet mindennel felszerelték, ami egy középkori erődtől elvárható - a
várjátékokhoz kialakított színpadtól kezdve a barokk konyháig, sőt, még büfé is
található -; a legjobb tulajdonsága mégiscsak az, hogy falairól befotózhatjuk a
Tapolcai-medence összes tanúhegyét és legalább a Balaton felét.
Nyitvatartási idő: a vár egész évben látogatható, de novembertől február végéig csak
reggel tíztől délután négyig
Belépő: felnőtteknek 800, gyerekeknek 6-tól 18 éves korig 400 forint
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A Káli-medence Balaton felé nyíló kapujában található Salföldi Major a Balatonfelvidéki Nemzeti Park része. A park igazgatósága Salföld falu határában egy olyan
helyet akart létrehozni, ahol majorsági környezetben mutathat be őshonos magyar
háziállatokat, amelyekkel ma már vidéken is egyre ritkábban lehet találkozni. Itt
aztán biztosan láthat majd a gyerek rackajuhot, bivalyt, szamarat és pásztorkutyákat.
A majornak van egy külön fűszer- és gyógynövénykertje is, amely egész évben
igyekszik illatos élményeket kínálni a látogatóknak.
Ugyanakkor a major mezőgazdasági gépkiállítása inkább az elmúlt idők eszközei
iránt érdeklődőket fogja majd inkább felvillanyozni. Ha sikeresen bejárták a major
minden látogatható négyzetméterét, a kiskorúak a bejárat közeli játszóteret vehetik
birtokba, vagy a családdal közösen a közeli fogadóépület büféjében bivaly szalámis
szendviccsel és házi szörppel tölthetik vissza készleteiket.
Salföld falucskában is érdemes egy sétát tenni csodaszép nádfedelű házacskák
fogadják a látogatót és itt található a település déli határában a Kőtenger elnevezésű
vulkánikus képződmény is.
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Nyitvatartási idő:
Március 15. - április 30.: 9:00 - 17:00
Május 1. - augusztus 31.: 9:00 - 19:00
Szeptember 1. - november 17.: 9:00 - 17:00
November 18. - Március 14.: előzetes telefonos egyeztetés szerint!
Belépő: felnőtteknek 500, gyerekeknek 14 éves korig 300 forint
Kocsikázás 1 óra:
Felnőtt- 2000 Ft
Gyermek- 1000 Ft
Kalandvágyóknak, természetkedvelőknek javasoljuk a Majorból induló lovas kocsi
túrákat a Pálos kolostor romjához. Magyarország 5 lenyűgöző pálos kolostorának
egyike. A lovas kocsikat egyenletes időközönként indítják a major udvaráról
helyfoglalás, információ az árakról a pénztárban kapható. Aki önállóan is elindulna
az Salföld település határában, a temető mellett elhaladó földúton autóval is
megközelítheti a romokat, majd a piros vonallal jelzett turistaúton 2-3 km
gyalogtúrával érheti el őket.
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Egy újabb misztikus hely a Balaton környékén a Monoszlói Hegyestű, amelyről
kevesen tudnak, pedig ott áll már egy ideje. 1998-ban egy geológiai bemutatóhelyet is
szerveztek köré, ahol egy külön épületben a környék köveiből kiállítást nyitottak, a
hegy lábánál pedig egy szabadtéri kőtár látható. A geológusok szerint a 337 méteren
magasodó képződmény pár millió évvel ezelőtt még vulkánként működött,
jellegzetes kúp alakjában pompázva. A hegy északi oldalát azonban fokozatosan
lefejtette a bányászat, de ennek köszönhető az is, hogy ma ennyire jól megfigyelhető
az évmilliók során megszilárdult bazalt. A vulkán kráterében megdermedt láva
sokszögletű, függőleges oszlopokra vált el, ezek adják az 50 méter magas bányafal
különleges látványát.
Érdemes megmászni a hegyoldalt a Hegyestű tetejéről csodálatos kilátás nyílik a Káli
medencére.
A Tapolcát Zánkával összekötő főút mentén található hegy Tapolca felől
megközelítve könnyen észrevehető, de a Balaton felől érkezők csak egy szabályos,
erdővel borított vulkáni csúcsot látnak majd.
Nyitvatartási idő: november 12-ig látogatható 9-től 17 óráig, utána március
közepéig zárva tartanak
Belépő: felnőtteknek 700, gyerekeknek 400 forint
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Forrás:
www.travelo.hu
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