
KITTENBERGER KÁLMÁN NÖVÉNY- ÉS VADASPARK
Kittenberger Kálmán u. 15-17. T.: 88/566-140
A neves Afrika-utazó, Kittenberger Kálmán nevét viselõ
Növény- és Vadaspark a Fejes-völgy festõi környezetében
talált otthonra. A veszprémi vadasparkban olyan zoológiai
ritkaságok is megtalálhatók, mint a szumátrai tigris, a
karakara vagy a Dávid-szarvas. Az utóbbi néhány évben
korszerû fejlesztések történtek: a kamcsatkai medvék új
kifutót kaptak, gyönyörû madárház, valamint természet-
védelmi mentõközpont és bemutató épült. Az Állatkerti Lovasiskolában lehetõség
nyílik a lovaglásra is. Az állatkert változatos kulturális programokkal várja a helyieket
és a turistákat. A Gulya-dombon õshonos magyar állatfajok és külterületen tartható
állatok láthatók, a belépés ingyenes. Nyitva: egész évben • www.zoo.hu/veszprem

Balácapusztai Római
Kori Villagazdaság és
Romkert
T.: 88/265-050
Nemesvámos hatá-
rában a XVIII. szá-
zadban kerültek elõ a Magyarország
egyik legnagyobb villáját, Balácát
méltán ismertté tevõ mozaikpadlók és
a rekonstrukciók öszeállítására alkal-
mas falfestménytöredékek. Ma a villa-
gazdaság épületein kívül megtekinthetõ
a 600 m-re északra megépített temet-
kezõhely, az ún. Likas-domb is.
Nyaranként színes, a római idõk
hangulatát idézõ programokkal várják a
látogatókat. • www.vmmuzeum.hu

Ve s z p r é m f a j s z
egyetlen utcából
álló kisközség.
A falu alapítójáról,
Fajszról - Árpád
fejedelem unoká-
járól, Jutas fiáról
kapta nevét. A tö-
rök idõk alatt a község elpusztult, utána
német telepesekkel népesült be.
A község Balaton felé esõ végén emel-
kedik a Kálvária-hegy, melynek kereszt-
jei mellõl szép körkép élvezhetõ.
Parkerdõ és turistaút:
Baláca-Veszprémfajsz-Csopak 

Régészeti leletek
és középkori ok-
levelek tanúsága
szerint a mai
Márkó helyén több
település, többek
között Szent Márk
falva állhatott. Az
elpusztult és elnéptelenedett falvak
helyén csak a XVIII. században indul-
hatott újra az élet, amikor Padányi Bíró
Márton püspök és a veszprémi kápta-
lan német telepeseket hívott erre a
vidékre, akik megalapították és felépí-
tették Márkót.

Kálvária és stációk Márkó észak-nyugati
részén • T.: 88/271-297

Bánd már az Árpád-
korban is lakott te-
lepülés volt. Német
telepesek érkeztek
a faluba, magukkal
hozva saját hagyo-
mányaikat, melyek
új színnel gazdagí-
tották a vidék építészetét és folklórját.
Jellegzetes tornácos házaik sok helyütt
még most is állnak és karácsonykor
elevenen él a kedves sváb népszokás:
népviseletbe öltözött lányok, „Christ-
kindlik” járnak házról házra és boldog
karácsonyt kívánnak lakóinak.
Essegvár romjai:
Egész évben bármikor megtekinthetõk.
Szabadtéri látnivaló, nem szükséges
elõre bejelentkezni.
Sváb parasztház: az Essegvár lábánál
(magántulajdon)
Bándi Udvarház: magyar borok, eredeti
házi ízek, lovak, háziállatok, lakodal-
mas játék. • T.: 88/272-424
Ny.: hétfõ kivételével naponta 1200-2200

P o r c e l á n i u m :
Kossuth u. 137.
T.: 88/523-100
Minimanufaktúra:
A Porcelanium épü-
letegyüttesében a
világon egyedülálló,
különleges kirán-
dulás várja a látogatókat. Elsõként
filmvásznon követhetik végig a mítosszá
vált Herendi porcelán világhódító útját
az érdeklõdõk. A Minimanufaktúrában
öltenek testet a filmen látottak és hallot-
tak. A látogató is szemtanúja lehet,
miképp lesz a nehéz masszából könnyû,
törékeny porcelán, miképp formázzák,
korongozzák és festik a fürge ujjak a
megelevenedõ anyagot.
Porcelánmúzeum: Kossuth u. 137.
T.: 88/523-200 • www.herend.com

A Bakony szívé-
ben, a Séd patak
forrásvidékén,
erdõs hegyektõl
közrefogva, már
régtõl szabad ki-
rályi vadászok lakták Szentgált. A víz-
mosásoktól szabdalt fennsíkon, s a
tölgyek, bükkök, kõris- és fenyõfák
között az erdõkben gombák és gyógy-
növények tenyésznek. A falu szülötte
Lõrincze Lajos nyelvész, akinek emlék-
szobát rendezett be a falu a tájházban.
Tájház: Malom u. 8. T.: 88/238-558
Tiszafás: Szabadon megtekinthetõ, a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóságnál külön vezetés kérhetõ.
www.bfnpi.hu

A község a Kab-
hegy lábánál
fekszik. Az erdõ-
ben és vadban
bõvelkedõ tér-
ség kedvelt ki-
rándulóhely és
vadászterület. Úrkút lakossága õrzi
német hagyományait, ennek ápolója
a Nemzetiségi Asszonykórus. 
Falumúzeum: Csokonai u. 1.
T.: 88/230-003
Csárdahegyi Õskarszt • Vezetés:
igényelhetõ a Kulturális Faluvédõ
Egyesületnél • T.: 88/230-888

Kislõd az egyik
legrégibb lakott
település Ma-
gyarországon.
A település ha-
tárában haladt
el a Rómából
Pannónia tartományba vezetõ római
hadi út. A faluba látogató turisták a
Bakony csodálatos természeti
környezetében tett kiránduláson
kívül a kevés helyen látható hason-
lóan gazdag egyház- és kegytárgy-
történeti kiállítást, valamint a XVII.

században épült templom barokk
stílusú oltárát tekinthetik meg.
Egyházi Múzeum: Zrínyi u. 5.
T.: 88/246-230
Keresztmajor (kereszt és hársfák) a
falutól kb. 1 km-re található
T.: 88/246-996
Kilátópont a Vashámorban a falu
határában • T.: 88/507-510

A faluba érkezõ turista sok, jó állapot-
ban fennmaradt, régi, szép épületet
láthat. Közülük, a Kossuth u. 157-es
épület ad otthont a Falumúzeumnak,
amely egyben nemzetiségi tájház is. 
Tájház: Kossuth u. 157. T.: 88/507-220
A városlõdi Kerámia majd kétszáz
éves hagyományai, a különféle dísz-
és használati tárgyak, valamint a
gyártási folyamat látható a Keramika
Városlõd Kft. épületében. Keramika:
Kossuth u. 21. T.: 88/240-220
Tanösvény az Iglauer Parkban: 1,2
hektáron 31 különleges növényfaj.
T.: 88/240-021 www.iglauerpark.hu

Kis település a Magas-Bakonyban,
megkapóan szép környezetben, a
Torna patak erdõktõl övezett völgyé-
ben. Városlõd és Csehbánya között
csaknem félúton, alig száz méterre a
bekötõúttól találhatók a hajdani
Hölgykõ várának nyomai. Az Újtelep
és a falu közötti erdõben bújik meg
egy kis kápolna, mely Mária tisztele-
tére épült búcsújáróhely.
Erdei Kápolna T.: 88/241-042
Római katolikus templom
T.: 88/241-042, 241-009

SZENT MIHÁLY 
SZÉKESEGYHÁZ
Vár u. 18-20.
T.: 88/328-038
A neoromán stílusú
Szent Mihály Székes-
egyház a Vár meghatározó épülete, 1996-
tól itt õrzik Boldog Gizella karereklyéjét.
ÉRSEKI PALOTA
Vár u. 16-18. T.: 88/426-088
A Veszprémi Vár másik ékessége a késõ
barokk stílusban épült Érseki Palota.
GIZELLA KÁPOLNA
Vár u. 18. T.: 88/426-088
A XIII. század elején épült gótikus
stílusban, Boldog Gizella emlékére.
Apostolfreskóiról híres.
GIZELLA KIRÁLYNÉ MÚZEUM
Vár u. 35. T.: 88/426-088/202
Az egyházi mûkincseknek otthont adó
múzeumban püspöki-fõpapi hagyatékok,
királynéi adományok és értékes kõtár
láthatók. • www.ersekseg.veszprem.hu

MODERN KÉPTÁR
- VASS LÁSZLÓ
GYÛJTEMÉNY
Vár u. 3-5-7.
T.: 88/425-204
Az eklektikus stílusú épületegyüttes
kiállítótermeiben az európai hírû
mûgyûjtõ, Vass László kortárs képzõ-
mûvészeti gyûjteményének folyama-
tosan megújuló tárlata tekinthetõ meg.
www.vasscollection.hu

LACZKÓ DEZSÕ MÚZEUM ÉS
BAKONYI HÁZ
Erzsébet sétány 1-3. T.: 88/564-330
A múzeum 1925 óta várja az érdeklõ-
dõket. Az állandó helytörténeti kiállítá-
sok több mint százéves gyûjtõmunka
eredményét szemléltetik. Az 1935-bõl
származó Bakonyi ház egy XIX. századi
öcsi lakóház mintájára épült. Hazánk
egyik legkorábbi szabadtéri néprajzi
kiállítóhelye. • www.vmmuzeum.hu
MAGYAR ÉPÍTÕIPARI MÚZEUM
Szent István u. 7. T.: 88/578-310
A múzeum az építõ- és építõanyagipar
történeti emlékeit gyûjti közel két
évtizede hazánk minden tájáról.
DUBNICZAY-HÁZ - László Károly
Gyûjtemény: Vár u. 29. T.: 88/425-204
A Dubniczay-házban található a Magyar
Építõipari Múzeum Téglagyûjteménye.
Az épület felújítás alatt áll, elkészülte
után új városi funkciót kap. 2006 au-
gusztusában itt nyílik meg a Baselben élõ
mûgyûjtõ, László Károly gyûjteménye.

TÛZTORONY
Vár u. 9. T.: 88/425-204
Veszprém egyik jelképe, melyet eredeti-
leg õrtoronynak szántak, majd tûzfi-
gyelési célokra építettek újjá.
VIADUKT
A város híres jelképe a
Fejes-völgy felett átívelõ
Szent István völgyhíd. A
Séd fölött 50 méteres
magasságban emelt híd a
Szent László templom-
hoz vezet.
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További kérdéseivel kérjük, keresse irodánkat:  Tourinform Veszprém • 8200 Veszprém, Vár u.  4.  • T./F.:  88/404-548 • tourinform@veszprem.hu • www.veszpreminfo.hu

Egyházi értékek

Múzeumok, galériák

Kilátópontok

NEMESVÁMOS-BALÁCA

VESZPRÉMFAJSZ

MÁRKÓ

BÁND

HEREND

SZENTGÁL

ÚRKÚT

KISLÕD

VÁROSLÕD

CSEHBÁNYA



Tourinform Veszprém
Információs iroda és ajándékudvar
8200 Veszprém, Vár u. 4. • T./F.: 88/404-548

tourinform@veszprem.hu • www.veszpreminfo.hu

• Szezonban információs pont és segélykérés a sétálóutcán
(Kossuth utca)

• 24 órán át üzemelõ érintõ képernyõs információs tornyok
Veszprém három pontján:

Posta elõtt · Szabadság téren · Piac mellett
• eMagyarország pontok - ingyenes internetezési lehetõség

az iroda nyitva tartási idejében
• Jegyértékesítés helyi és belföldi, külföldi rendezvényekre

Készült a Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány támogatásával
Kiadja: Tourinform Veszprém

Magyar

Hasznos linkek:
www.veszprem.hu

www.veszpremmegye.hu
www.delbakony.hu

www.bakony.info.hu
www.kd-regio.hu
www.itthon.hu


