1.

hagyoMányoK hegye

történelmi, néprajzi és helyismereti
Központ
Kilátó, avar sírok, jurta, palánkvár, természet
ösvénye, történelmi programok, lovas bemutatók 8,3 Ha területen

deR BeRg deR tRaditionen

historisches, ethnisches und ortskundisches
zentrum
aussichtspunkt, awarenfriedhof, Jurten,
Palisaden, spur der Natur, historische
Programme, ritterspiele

heRitage hill

historical, ethnographical and local studies
Center
lookout tower, avar graves, yurts, palisade,
the path of nature, historical programs, horse
shows

2.

esteRházy-Kastély

a megújult kastélyban megismerheti a
barokk főúri élet hétköznapjait és a barokk
pompa fényűző világát...

esteRhazy-sChloss

Im schloss esterházy können sie mit uns in
den alltag des Hochadels, in die wundervolle
Pracht der barockwelt eintauchen...

esteRházy Castle

In the esterházy castle you can explore with
us the everyday life of the high nobility, the
wonderful splendor of the baroque world...
tel: +36 70 3141959
www.esterhazykastely.papa.hu
Cím /address: 8500 Pápa, Fő tér 1.

tel: +36 20 918 4266,
+36 20 260 7880
+36 30 620 0075
www.hagyomanyokhegye.hu
Cím /address: Pápa, Öreghegy alsó utca,
gPs: 47.313661º, 17.499154º

13 templom, amely fölénk magasodik és
megszólaltatja a történelmet
a legfontosabbak: református templom (március 15 tér), református Öregtemplom (Fő u. 6)
evangélikus templom (Gyurátz F. u), bencés
templom (Fő u. 12), Ferences templom (barát u. 1),
zsinagóga (Petőfi u.), Kálvária templom (Kálvária
u. 13), szent anna-templom (anna tér 9), Pápa
meghatározó jelképe a Nagytemplom (Fő tér
10). templomlátogatás, toronylátogatás, marcialis kápolna, panoptikum megtekintése: 30/330
2084, szentmisék időpontja: www.miserend.hu,
Istentiszteletek időpontja: Vasárnap 10 óra

PáPa, die stadt deR KiRChen

13 Kirchen erheben sich über der stadt
und jede Kirche berichtet über unsere
geschichte
maßgebendes zeichen der stadt ist die
Grosskirche (Fő tér 10). Kirchenbesichtigung,
turmbesichtigung, marcialis Kapelle, Panoptikumbesichtigung: +36 30/330 2084 Heilige
messen: www.miserend.hu Gottesdienst:
sonntag 10 uhr

PáPa, the City of ChuRChes
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PáPa, a teMPloMoK váRosa

váRKeRtfüRdő

a Pápai Gyógy- és termálfürdő 18 szabadtéri
és benti medencével, 7 óriás és 4 gyermekcsúszdával, széles körű fittness, valamint gyógyászati szolgáltatásokkal várja vendégeit.

das heil- und theRMalBad
PáPa

das Heil- und thermalbad erwartet seine Gäste
mit 18 becken, 7 riesen und 4 Kinderrutschen,
zahlreichen Fitness und Kurdienstleistungen.
schwimmhalle, thermalgebäude, Kurhaus,
thermalgarten, 4,0 ha großer außenbereich mit
vielen attraktionen. Ganzjährig geöffnet.

the theRMal Bath and sPa
of PáPa

awaits guests with 18 outdoor and indoor
pools, 7 giant and 4 children’s slides, wideranging fitness and medical facilities.

tel: +36 89 512 600, +36 89 512 616
www.varkertfurdo.hu
Cím / address: 8500 Pápa, Várkert út 5.
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13 Churches rise above the town and tell us
about our history
Pápa’s defining symbol is the Great Church
(Fő tér 10). Church and church tower visits,
marcialis Chapel, Panopticon tour: +36
30/330 2084 schedule of masses: www.miserend.hu time of worship: sundays, 10 am
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5.

KéKfestő MúzeuM

Közép-európa egyik legszebb és legérdekesebb
ipartörténeti kiállítóhelye. legjelentősebb állandó
kiállítása: a Kluge család 200 éves története, a
kékfestés technikájának bemutatása.

MuseuM des BlaudRuCKs

darstellung der Geschichte des blaudrucks mit
der Hilfe von betriebsfähigen maschinen, Geräten und einrichtungen aus der zeit um 1870.
die 200 Jahre alte Geschichte der Familie Kluge.

Blue dyeing MuseuM

one of the most beautiful and interesting industries
of historical exhibition space in Central europe.
the museum’s most significant permanent exhibition: the history of the 200-year-old Kluge family
and presentation of the blue dyeing technique.

tel: +36 89 324 390, +36 30 7915 797
www.kekfestomuzeum.hu
Cím /address: 8500 Pápa, március 15 tér 12.

8.

PáPai RefoRMátus gyűJteMényeK

a dunántúli Református egyházkerület és
a közel 500 éves Pápai Református Kollégium gyűjteménye
Kiállítások: egyházművészeti, Petőfi és
Jókai, egyiptomi koporsó és múmia

RefoRMieRte saMMlungen
von PáPa

sammlung der transdanubischen reformierten Pfarrkirche und des 500 Jahre alten
Reformiertes internat in Pápa
ausstellungen: Kirchenkunst, Petőfi und
Jókai, ägyptische totenlade und mumie

PáPa’s RefoRMed ColleCtions

the Collection of the Reformed Church of
transdanubia and the Collection of the nearly
500-year old Protestant College of Pápa
exhibitions: Church art, Petőfi és Jókai,
egyptian mummy and coffin

Bejelentkezés / anmeldung / Reservation:
tel: +36 89 324 240
www.papacollege.hu
Cím / address: 8500 Pápa, március 15 tér 9.

Petőfi Mozi

7.

Napi 3 előadás, 3d-s filmek, bemutatók, büfé,
szolid jegyárak

Kino Petőfi

täglich 3 Vorträge, 3d Filme, Premiere,
büffet, günstige Preise

Petőfi Movie theateR

three movies daily, 3d movies, shows, buffet,
reasonble ticket prices

tel: +36 89 313 484
info@papamozi.hu, www.papamozi.hu

Jegyrendelés / ticketvorbestellung /
ticket reservation:
www.papamozi.hu/jegyrendelés

Cím /address: 8500 Pápa, deák Ferenc u. 8.

8

5

6

villa ClassiCa hotel****
& RestauRant

a város szívében / im herz der stadt
in the heart of Pápa

32 négycsillagos szoba és apartman, orientális wellness világ, étterem, rendezvénytermek, safari klub, mediterrán terasz,
büféreggeli, WIFI és parkolás, esküvők, konferenciák, osztálytalálkozók, családi és céges
rendezvények szervezése.

32 Viersterne - zimmer und apartements,
Wellnessbereich im orientalischen stil, restaurant, Konferenzräume, safari-club, billiard,
mediterrane terrasse, Frühstücksbüffet,
WIFI, kostenlose Parkplätze.
32 four-star rooms and suites, oriental wellness – area, Wi-Fi, free parking, restaurant,
conference rooms, safari club, mediterranean terrace. Weddings, meetings, class
reunions, corporate and family events.

tel: +36 89 512 200, +36 30 467 9395
www.classicahotel.hu, info@villaclassica.hu
Cím /address: 8500 Pápa, bástya u. 1.
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9.

magyarország egyetlen ötcsillagos kempingje
közvetlenül a Várkertfürdő mellett. egész
évben nyitva!

Ganzjährig geöffnet! direkt am Heil- und
thermalbad.

Hungary’s only five-star campsite right next
to the Várkertfürdő. open all year round!

tel./fax: +36 89 320 735
www.thermalkemping.hu
www.thermalcamping.de
info@thermalkemping.hu
Cím / address: 8500 Pápa, Várkert út 7.
gPs: 47.337971º, e17.473674º

R

BBEST
2015
von der fachzeitschrift CaraVaNING , wurde
thermalcamping Papa , im heft 1/2015 Camping –
Bestenliste – thermalcampings , unter die
toP-ten in europa gewählt.

Készült a ProsPeKtus NyomdábaN!

teRMal CaMPing PáPa

K

a.

Kisvonattal a BaKonyBan

a csodálatos bakony bejárása kisvonattal,
gyalogtúrákkal kiegészítve 3 órás, félnapos
vagy egész napos program keretében, idegenvezetéssel. a bakonyalja és a magasbakony természeti és történelmi értékeinek
megismerése

Mit deM Kleinzug duRCh das
BaKony-geBiRge

besuchen sie das wunderschöne bakonyGebirge, fahren sie mit dem Kleinzug. Wanderungen für 3 stunden, halber tag oder
ganzer tag mit Führungen. erkennen sie die
Werte der Natur und die Historie von diesem
Gebiet!

With sMall naRRoWgauge tRain
in the BaKony hills

discover the amazing bakony hills with the small
narrowgauge train, guided 3-hour excursion,
half-day or full-day tours. explore the natural and
historical values of the bakonyalja and the High
bakony
indulás /abfahrt / departure address:
8581 bakonyjákó, arany János u. 2.
Forrás vendégháztól
Forrás guest house
Bejelentkezés / anmeldung / Reservations
tel: +36 30 956 4211
+36 30 527 4926
www. forrasvendeghaz.hu
gPs: 47.220439º, 17.610180º

herend: In der manufaktur erhalten die
besucher einen interessanten einblick in die
Geheimnisse der Porzellanherstellung. Im
imposanten Gebäude des Porzellaniums wird
die Geschichte des weltberühmten luxusporzellans präsentiert.
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egyház- és rendtörténeti kiállítás, Könyvtár,
apátsági templom, Középkori romkert, Kripta.

zisteRzienseR aBtei und
touRistenzentRuM in ziRC

Kirchenhistorische ausstellungen, museum,
ausstellung mit Gebrauchsgegenständen aus
dem mittelalter, Krypta, berühmte bibliothek

CisteRCian aBBey visitoR
CentRe in ziRC

Church and order historical exhibition, library,
abbey church, medieval ruins, Crypt.
tel.: +36 88 593 675
www.zirciapatsag.hu
Cím/address: 8420 zirc, rákóczi tér 1.
gPs: 47.263162º, 17.873402º

heRend PoRCelain ManufaCtoRy –
PoRCelaniuM visitoR CenteR

C.

BaKonyi teRMészettudoMányi
MúzeuM

MuseuM deR natuRWissensChaften
iM BaKonygeBiRge
BaKony MuseuM of
natuRal histoRy
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exciting presentation of the flora and fauna of bakony
Giant ice age animals, trophy exhibition, special minerals

In the impressive Porcelanium Visitor Center
visitors can learn about the history of the
world-famous luxury porcelain, whereas the
manufactory gives an insight into the Porcelain
production.
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a bakony növény- és állatvilágának izgalmas
bemutatása. Jégkorszaki óriás állatok, trófea kiállítás, különleges ásványok

Vorstellung der Fauna und Flora vom bakony.
riesentiere vom eiszeitalter, trophäen, spezielle,
besondere mineralen

az impozáns Porcelánium látogatóközpontban
megismerheti a látogató a világhírű luxusporcelán történetét. a porcelánmanufaktúrában pedig
annak készítését követhetik nyomon az érdeklődők.

ungaRns WeltBeRühMte
PoRzellanManufaKtuR

o

ziRCi CiszteRCi aPátság
látogatóKözPont

l.

heRendi PoRCelánManufaKtúRa–
PoRCelaniuM látogatóKözPont

tel: +36 88 523 190
www.herend.com
Cím/address: 8440 Herend, Kossuth l. u. 140.
gPs: 47.131469º, 17.754821º

d
a

M.

KeMenes vulKánPaRK
látogatóKözPont

minden, amit a tűzhányókról tudni lehet, és tudni
érdemes. Vezetett vulkántúrák a ság-hegyre.

„KeMenes” vulKanPaRK
BesuCheR zentRuM

alles, was man über Vulkan- und Geysierausbrüchen wissen kann. Geführte Vulkantouren auf
den „ság” berg.

„KeMenes” volCano PaRK
visitoR CentRe

B
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everything you need to know about volcanoes and
volcanic activities „ság” hill – Guided volcano tour
inside the crater.

Cím / address: 9500 Celldömölk, sághegyalja
körút 1.
tel: +36 95 777 400
www.kemenesvulkanpark.hu
gPs: 47.233105º, 17.128630º

tel: +36 88 575 300
+36 30 388 7613
www.bakonymuzeum.nhmus.hu
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Pannon Csillagda

ziRCi aRBoRétuM

Pannon oBseRvatoRiuM

aRBoRetuM in ziRC

Magyarország első számú komplex csillagászati
ismeretterjesztő központja
Planetárium, távcsőpark, csillagászati kiállítás.
éjszakai távcsöves bemutatók
sternkundenzentrum, die nr.1. in ungarn
Planetarium, teleskop Park, astronomische ausstellung, Vorführungen z.b. teleskop in der Nacht

Pannon oBseRvatoRy

hungary’s first complex, educational center
for astronomy
Planetarium, telescope park, astronomy exhibition. Night telescope shows
tel: +36 88 461 245 (nyitvatartási időben)
www.csillagda.net, info@csillagda.net
Cím/address: 8427 bakonybél, szt. Gellért tér 9.
(bejárat a Petőfi utca felől)
gPs: 47.253050º, 17.728012º

a közel 250 éves angolkert 20 ha-on terül el. Fenyőmatuzsálemek, 600 fa- és cserjefaj, növénykülönlegességek a világ minden tájáról. Nyitva:
március közepétől november közepéig.

27 km
Hazánk legkisebb történelmi borvidéke egyben
kedvelt kirándulóhely is. Kilátó, várrom, kápolnák, taposókút, hangulatos pincék várják az ide
látogatókat!
Kitaibel tanösvény:
a szent margit-kápolnától induló (GPs:
47.141604º, 17.376646º) és a somlói várat is
érintő tanösvény a vulkanikus hegy védett természeti szépségeit mutatja be

Ca.200 Jahre alter englischer Garten auf 20
ha.tannenmethusalem, 600 baum und Gebüschsorten, sonderkulturen aus der ganzen Welt.
Geöffnet: mitte märtz – mitte Nov.

ziRC aRBoRetuM

the nearly 250-year-old english garden is situated on 20 hectares, methuselah pines 600 different sorts of trees and shrubs from all over the
world. open: mid march – mid November
tel: +36 88 414 569, +36 36 88 593 675
www.zirciarboretum.hu
Cím/address: zirc, damjanich u. 9.
gPs: 47.261539º,17.878140º

nagyteveli-tó

f.

12 km
34 hektáros tó a horgászat szerelmeseinek,
Fövenyes strandfürdő, Fürdés, csónakázás, vízi
bicikli, büfé, zuhanyzók, camping

see in nagytevel

12 km
eine angenehme Fahrradtour, angelsee von 34
ha, Freibad, baden, bootfahren, rudern, tretboot, büffet, duschen

laKe nagytevel

12 km
Nice bike tour, 34-acre lake for fishing enthusiasts.
sandy beach, swimming, boating, paddle boat, bar,
showers, camping

tel: +36 30 532 5044, +36 89 353 696
Cím/adress: 8562 Nagytevel, Külterület
gPs: 47.279003º, 17.584157º

g.

BoRsosgyőRi stRandi
hoRgásztó
4 km

Napijegyes horgászat, büfé, horgászbolt, játszótér,
WC, főzési lehetőség

angelsee in BoRsosgyőR

angelmöglichkeit mit tagesticket, büffe, angelgeschäft, spielplatz, toiletten, Kochmöglichkeit
im Freien

fishing laKe in BoRsosgyőR

Fishing with a full day ticket, buffet, fishing shop,
playground, toilets, cooking facilities
tel: +36 30 378 6062, +36 30 665 9669
www.strandito.hu
Cím/address: Pápa- borsosgyőr, borsosgyőri u. 88.
gPs: 47.311894º, 17.423811º

soMló BeRg, soMlóeR
histoRisChes WeingeBiet

27 km

das kleinste, aber einer der schönsten historischen
Weinbaugebiete in ungarn, beliebter ausflugsort.
aussichtsturm, burgruine, Kapellen, stimmungsvolle
Weinkellereien erwarten die touristen.
Kitaibel lehrpfad (Wanderweg):
Von der st. margit Kapelle (GPs: 47.141604º,
17.376646º, an der somlóburg vorbei, erleben
sie die geschützten Naturschönheiten des vulkanischen Gebietes.

soMló hill, soMló histoRiC
Wine Region
27 km

the smallest historic wine region of Hungary is
also a popular tourist destination with a lookout,
ruins, chapels and cozy cellars.
Kitaibel trail: starting at the st. margaret Chapel
(GPs 47.141604º,17.376646º) the trail leads by
the somló fortress presenting the protected natural beauty of the volcanic mountain.

esteRházy MauzóleuM

P.

gannai KeReKteMPloM és
esteRházy MauzóleuM

PannonhalMa. PannonhalMi
BenCés főaPátság

16km
Felejthetetlen élmény! a különleges építészeti
stílusú templom altemplomába temetkeznek
évszázadok óta az esterházyak.

a világörökség része. a csodálatos épületegyüttesben megtekintheti az apátsági bazilikát, kerengőt
és könyvtárt, az apátsági major látogatóközpont
kiállításait. tehet egy sétát a Gyógynövénykertben
és az arborétumban. ebédelhet a Viator étteremben, kóstolhat bort az apátsági Pincészetben.

i.
Magas-BaKony – BoRoszlán
tanösvény (7 KM)

az odvaskői- barlangot és a Kőris- hegyet érintő
tanösvény az odvaskői autóspihenőtől indul
(gPs: 47.283732º, 17.709937º) és a Gerencepatak valamint a szarvas-árok völgyét is megjárva ugyanoda tér vissza.

Magas-BaKony – BoRoszlán
lehRPfad (WandeRWeg) (7 KM)

Vom Parkplatz odvaskő ausgehend (gPs:
47.283732º, 17.709937º), durch die Höhle odvaskő bis zum Kőrisberg. der rückweg geht
durch das tal des Gerence Flüßchens und des
szarvas deiches.

high BaKony – BoRoszlán
tRail (7 KM hiKe)

starting from the odvaskő parking site (gPs:
47.283732º, 17.709937º), the trail leads by the
odvaskő cave and the “Kőris” Hill and returns to
the same location by passing through the Gerencestream and the “szarvas – árok” (Valley).

BenediKtineR aBtei in
PannonhalMa, WeltKultuReRBe

J.

szaRvasKő váRa döBRöntén

15 km – a romjaiban is impozáns középkori vár
a bájos bakonyi falu felett magasodik, ahonnan
pompás kilátás nyílik a bakonyra és a somlóra.
döbröntéről kellemes túraútvonalak indulnak
Gannára, az Ödön-forráshoz vagy a híres
magyarpolányba.

BuRg szaRvasKő in döBRönte

die burgruine aus dem mittelalter erhebt sich
über dem schönen bakonyer dorf döbrönte.
Wunderschöne aussicht auf das bakonyGebirge und auf den somlóberg. schöne
Wanderwege von döbrönte: nach Ganna, zur
Ödön-Quelle, oder nach magyarpolány.

szaRvasKő Castle in döBRönte:

the imposing ruins of the medieval castle tower
above the charming bakony village of döbrönte,
offering a spectacular view of the Hills of
bakony and somló Hills and hiking trails from
döbrönte to Ganna, the Ödön well or to the
famous magyarpolány.
gPs: 47.229887º, 17.548523º

a park 30 ha területen működik, az attrakciók egy 2
ha-os tó körül vannak letelepítve. Jelen pillanatban
közel 50 játék kínál felhőtlen szórakozást az idelátogatóknak. Vendéglő, pizzéria, büfé is található az
ország talán legnagyobb kalandparkjának területén.

soBRi JósKa aBenteueR- und
eRleBnisPaRK in deM BaKony geBiRge

erholung pur für die ganze Familie. 30ha großer
Natur- Park. aktive erholung, abenteuerpark, Wandern, Klettern, restaurant , Kiosk usw.

soBRi JósKa BaKony
adventuRe PaRK

the “sobri Jóska” adventure park offers pure entertainment and recreation with nearly 50 games
on 30 ha for the whole family. the perhaps largest
adventure park of the county has also a restaurant, pizzeria, snack bar on site.
tel: +36 20 397 1093, +36 88 246 017
www.sjk.hu
Cím / address: 8446 Kislőd, Vashámor
gPs: é 47.13134°, K 17.62893°
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soMló hegy, soMlói
töRténelMi BoRvidéK

Fotó: zábrák Károly

Fotó: bárány lászló

n

n.

soBRi JósKa BaKonyi Kalandés élMényPaRK

einer der schönsten abteien in ungarn. Künstlerische u. wissenschaftliche sammlungen. die
größte benediktiner bibliothek der Welt. arboretum
mit ca 400.000 Pflanzensorten. Weinverkostung
in der abtei-Kellerei. ein erlebnis für die ganze Familie. deutschprachige Führung.

PannonhalMa
aRChaBBey.
WoRld heRitage site

the abbey basilica, the cloister, the library with
more than 300.000 volumes, and the exhibitions
of the major abbey Visitor Center are all parts of
this magnificent building complex. take a stroll in
the herb garden and in the arboretum. Visitors can
dine in the restaurant Viator, and taste wine at the
abbey’s Winery.

tel: +36 96 570 100
www.bences.hu
Cím / address: 9090. Pannonhalma, Vár 1.
gPs: 47.554614º, 17.760001º

die RundKiRChe in ganna und
das esteRházy MausoleuM

stüszi lőtéR

o.

Koronglövészet
(trap, skeet, compact sporting)
Nagygolyós lövészet
(belövés, álló cél, 150m pálya)
Kispuska lövészet
(Futóvad, bukó cél, álló cél, 50m pálya)
Pisztoly lőtér, íjászat

stüszi lőtéR / sChiess –
anlage / shooting gRound

skeet shooting, trap shooting, Compact sporting
shooting. Klein-und Großkaliberschießen / smalland high caliber shooting

tel: +36 20 377 1126, + 36 30 683 7519
www.stusziloter.hu
gPs: 47.343203º, 17.231402º
vadászbolt / huntingshop
Pápa, Czuczor G. u. 1.

ein unvergeßliches erlebnis. die Kirche verfügt
über einen besonderen baustil. In der unterkirche, im mausoleum, wurden die Grafen von esterházy
seit
Jahrhunderten
bestattet.
besichtigung ausschließlich nach Voranmeldung.

the Round ChuRCh of ganna and
the esteRhazy MausoleuM

an unforgettable experience! the church has
a unique architectural style and its church
crypt has been the burial ground of the esterházy family for centuries. Visits by appointment only.

látogatás kizárólag előzetes bejelentkezéssel
tel: +36 30 304 3362
gPs: 47.232577º, 17.53451º

R.

taPolCafői foRRás tanösvény

a tapolca – patak mentén kialakított tanösvényen
végighaladva megcsodálhatja a különleges forrástavakat és a malomkereket, amely a tapolcán
egykor működő 33 vízimalomnak állít emléket.
Indulás a református templom mellett található
információs táblától.

lehRPfad an deR taPolCaQuelle

ein 600 m langer Wanderweg, wo sie die einzigartigen Quellen bewundern können. bestens geeignet für Familienausflüge. das aufgebaute
mühlenrad ist ein denkmal für die 33 mühlenräder, die hier früher funktioniert haben. der lehrpfad beginnt an der reformierten Kirche (siehe
hierzu das Info-schild)

taPolCafő Well tRail

en route of the 600 m long trail along the tapolca
– stream, hikers can admire and enjoy special
wellsprings, and the mill wheel, which commemorates the 33 fomerly operating water mills of the
area. starting point: the information board of the
Presbyterian Church.

gPs: 47.281275º, 17.521277º

