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Balatonrégió 

A Balaton Kiemelt Térség területi lehatárolását a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) adja. A 

BKÜ-ben 180 település van, melyek közül 18 városnak minősül. A régió területén 3 megye 

(Somogy, Veszprém, Zala) osztozik. A térség 2000-től önálló területrendezési tervvel és 

szabályzattal rendelkezik, turisztikai térségnek 2017 óta számít. A régió állandó népességének 

száma meghaladja a 274 ezer főt. A Balaton Közép-Európa legnagyobb tava és Budapest után 

az ország legjelentősebb turisztikai központja.  

 

Aktuális fejlődések 

Folyamatosan fejlesztve lesz, a cél az, hogy a térség környezetbarát és versenyképes 

üdülőhellyé váljon, kikapcsolódást biztosítva az utazóknak és támogatást a helyben élőknek. 

Utóbbi időben a térség kilátói és kilátópontjai közül Balatonbogláron a Gömbkilátó és 

környezete újult meg. A Balatoni Múzeumban izgalmas tematikájú szabadulószoba jött létre, 

Gyenesdiás egyik Látogatóközpontjában pedig VR-szobát alakítottak ki.  

 

Legnagyobb forgalom 

Balaton turisztikai térséghez tartozó települések közül a legnagyobb szálláshelyi forgalom 

Siófokon tapasztalható (14%), ezt követi Balatonfüred, Hévíz, Zalakaros, Balatonlelle és 

Zamárdi. Ez a hat település adja a teljes turisztikai térség szálláshelyi forgalmának közel felét.  

 

Turizmus fajtái 

A fő vonzerője a Balaton part, a fürdőzési és vitorlázási lehetőségekkel. Míg északi partján 

gyorsabban mélyülő partokkal találkozunk, a déli parton a víz sekélyebb, lassabban mélyül. De 

nem csak a pihenő üdülőturizmusnak van hely, a  terület a magyarországi lovaglás egyik fő 

központja, itt az aktív üdülő is megtalálja a szabadidőtöltését. A borturizmust sem szabad 

kihagyni, a borvidékek gazdagok a különböző szőlőfajtákban, mint a kéknyelű, szürkebarát, 

olaszrizling, muskotály vagy a chardonnay. A régió borútjain hűvös pincékben érdemes 

megkóstolni a karakteres helyi borokat, melyek a modern technológia és a tradicionális 

borkészítés együttes alkalmazásából születnek. Az egészségi okokból érkező vendégnek 

számtalan Gyógyszálló és Gyógyfürdő áll rendelkezésre. Aki kultúrát keres is megtalálja, 

színházak fesztiválok, kiállítások, régies piacok es sokkal több várja a vendégeket. A nyári 

szezonban a közlekedést segíti a MÁV és a Bahart közös jegye. érvénytartamon belül korlátlan 

számú utazás tehető a Balaton körüli vasútvonalakon és a Bahart menetrend szerinti 

hajójáratain.  

 

Rendezvények 

Híres művészeti fesztivál, a Művészetek Völgye, amely július végén, augusztus elején egy 

héten át zajlik hat településen (Kapolcs, Vigántpetend, Taliándörögd, Monostorapáti, Öcs és 

Pula), mindig megér egy látogatást. Szintén híres a Balaton Sound, híres előadókkal.  



Tapolcai-tavasbarlang 

Fekvése 

A Közép-Európában egyedülálló látványosság, a karsztvíz által kialakított Tavasbarlang, 

Tapolcába a város szívében található. A Balatontól 12 km-re, a Balaton-felvidék nyugati szélén, 

a Tapolcai-medence közepén helyezkedik el Tapolca. A várost bazalthegyek veszik körül 

amelyek nagy szerepet játszottak a barlang kialakulásánál. Az autóbuszpályaudvartól 10 perc 

séta a barlangig. A vasúttól 40 perc, így a busz jobban megéri.  

 

Tapolca Története 

A település már az újkőkorban jött létre. A rómaiak által épített 6 méter széles, kőből készült 

utak a város több pontján is megtalálhatóak. Tapolca első említése 1182-1184 tájáról való, III. 

Béla király oklevélben. A török hadak az 1554. évi hadjáratukkal foglalták el a várost. A 17. 

században, ismét kiépítették a védelmi rendszert. A második világháborúban a település 

hatalmas veszteségeket szenvedett: nyolcszáz zsidó lakosát deportálták. 1902-ben fedezték fel, 

hogy Tapolca városa alatt a Balaton-felvidék szarmata mészkövében barlangrendszer van. 

1966-ban a bauxitbányászat központja lett. Ekkor a város fejlődése új lendületet vett, kiépült az 

Y-házairól ismert Bauxitváros lakóterület. Azóta a városban és környékén található turisztikai 

látványosságok a kirándulók körében is ismertté tették nevét.  

 

Fő látványosságok Tapolcán  

A Malom-tó a város központja, a ma is látható kerék már csak dekoráció.. A Fő térről egy 

hangulatos belső udvaron keresztül jutunk hozzá, Marton László alkotása, a Négy évszak 

mellett kell elhaladni. A Templom-dombon található várbástya körülveszi a templomot, amely 

a XIII. században román stílusban épült egy régebbi kápolna helyére. A török pusztítás után 

1756-ban barokk stílusban építették újjá. A protestáns templom 1935/36-ban épült. A 

templomot az evangélikus és református gyülekezetek manapság már közösen használják. A 

volt kántorházból kialakított Iskolamúzeum (Városi Múzeum) a Dunántúl legnagyobb 

pedagógiatörténeti gyűjteményét őrzi. A város híres embereinek két emlékmű is található 

Tapolcán. A olimpiai emléktábla, és a malom-tó mellet található emlékező táblák a kőfalon.  

 

Tavasbarlang 

Története: 

1902-ben kútásás során fedezték fel, majd tíz évvel később a látogatók előtt is megnyitották. 

1938-ban tették lehetővé a csónakos felfedezést a barlangban. A barlang a Nyirádi 

bauxitbányászat vízszintsüllyesztése miatt sokáig vízmentes volt, és le is zárták. A bányászat 

befejezése után a karsztvíz szintje helyreállt. A szakemberek bizonyították, hogy Tapolca több 

feltárt barlangja közös rendszert alkot, ezzel Magyarország negyedik leghosszabb 

barlangrendszere. A Tavasbarlang teljes hossza 3280 méter, melyet a mészkő repedéseibe 

bejutó víz alakított ki. 



Látogatóközpont: 

2015. januárban megnyitott a Tapolcai-tavasbarlang látogatóközpont, melynek megtekintése a 

tavasbarlangban való csónakázást is magában foglalja. A kiállítás 10 teremben interaktív 

kiállítással mutatja be a karsztvidékek csodálatos világát. Főleg gyerekeknek nagyon sok 

lehetőséget nyújt sok interaktív feladattal. A végén egy 3D-s vetítés várja a vendégeket. 

Összesen kb. 1,5 órát kell beszámítani a látogatása. A rendkívüli népszerűségé miatt gyakran 

előfordul, hogy akár egy-két órát is várakozni kell, először a bejutásra, a fogadó épület előtt, 

aztán pedig a barlangban, üres csónakra várva. A barlangi csónakázás végén a kis belső udvaron 

játszótér és mászófal várja a kicsiket.  

Csónakázás: 

Egy-egy csónakba hárman ülhetnek, a jármű 220 kg-ig terhelhető. A barlang vize 18-20 fokos, 

a hőmérséklet a barlangban egész évben 20 fok körüli, a relatív páratartalom 90%-os. A 

hajózható részen a víz mélysége 70-120 centiméter. Néhány helyen csak kézzel lehet tovább 

lökni a csónakot, a vízben lehet látni a vizalatti alagutakat amelyek nagyobb termekbe vezetik 

a búvárokat. 

Gyógyhatása: 

1973-ban a tapolcai barlangrendszer egy részében légúti megbetegedésben szenvedők 

kezelésére alkalmas területet alakítottak ki, amely 1982-től hivatalos gyógybarlangként üzemel 

az Egészségügyi Minisztérium engedélyével. A barlangi klíma gyógyhatása többek közt 

csökkenti a légzési problémákat, erősíti a légzőizmokat, növeli a légzés hatékonyságát és 

megakadályozza a mellkas merevvé válását. 

 

Hotel Pelion  

A 2003 óta működő szálloda egy négyhektáros parkban helyezkedik el. Az egész szállodában 

ingyenes Wifi van kiépítve. Egyedülálló a Barlangkúra (felár ellenében) amely súlyos 

légzőszervi betegségek kezelésére ideális. A szálloda parkjában fúrt saját termálvízkút adja a 

medencék vizét. A szálloda gyógyászatát, Európában egyedülálló módon közvetlen folyosó 

köti össze a barlanggal. Parkolási lehetőség a saját, kamerákkal felügyelt, ingyenes parkolóban, 

így már a kikapcsolódás elején egy kellemes első benyomást nyújt a szálloda az érkező 

vendégeknek.  

 

Szobák 

A szálloda 4 emeletes. A 228 szobából, 212 kétágyas szoba, 8 apartman és az utolsó 4 lakosztály 

jakuzzival. Mozgáskorlátozott vendégeket 4 speciálisan kialakított szoba várja, 

kerekesszékeseknek  és segítő kutyával érkezőknek is ajánlott. Allergiások számára is ajánlott 

a parkettázott szobák miatt. Asztmás és allergiás Vendégeinkre való tekintettel háziállatokat 

nem fogadnak. Szobák felszereltsége: minibár, televízió , telefon, saját fürdőszoba, hajszárító, 

széf, fürdőköpenyhasználat. Legtöbb szoba erkéllyel rendelkezik és sok szobában 

légkondicionáló is található. A légkondicionáló használata ingyenes. 

 



Családbarát 

A szállodának van egy óvodája, a Tapolca Pocak Klub. Itt minden nap szakképzett óvónők 

felügyelete mellett ingyenes gyermekmegőrzés és gyerekprogramok várják a gyerekeket 3 éves 

kortól. Mesét hallgatnak, énekeket tanulnak, készülnek az aktuális ünnepre, festenek vagy 

rajzolnak. Ha jó az idő a kertben kalózhajó, homokozó, trambulin, csúszda, és sportpályák 

várják őket. Aki úgy érzi lehűtheti magát a gyermekpancsolóban. Ezentúl naponta 2 foglalkozás 

van pl. arcfestés, lufihajtogatás, katicakészítés, kavicsfestés és képeslap készítés. De nem csak 

a gyerek megőrzése a fontos. Az egész tartózkodást megkönnyebbíti a baba etetőkészlet, a 

bébiétel melegítési lehetőség, a játszótér , játszószoba, asztali etetőszék az étteremben. Kérésre 

kiságy, gyerek ágynemű vagy fürdetőkád is áll rendelkezésre a szobákban.  

 

Étkezés/Konyha  

Szobaszerviz 24 órán keresztül elérhető. A lobby bár kávé- és italkülönlegességekkel várja a 

vendégeket. Nyári időszakban grill terasz és pool bár is rendelkezésre áll. Vagy egészséges 

reggeli, egy büfévacsora, vagy egy, a'la carte ebéd, a konyha mediterránon, helyi 

specialitásokat, hagyományosan és magyarosan főz. De nemzetközi ételspecialitások sem 

maradnak ki az étrendből. Ezen kívül lehetséges vegetáriánus étrendet, gyerekmenüt, diétás 

étrendet, laktózmentes étrendet, és gluténmentes étrendet is kérni. A lobby bárban kávék, 

koktélok és torták várják a vendégeket. 

 

Külföldi vendégek/ fizetés 

A beszélt nyelvek: Magyar, Orosz, Szlovák, Angol és Német. Elfogadott pénznemek Forint és 

Euró, bankkártyával, kézpénzzel és Szépkártyával lehet fizetni. A szálláson van bankautomata, 

pénzfelvétel lehetséges. Idegenforgalmi adó: +500 Ft / fő / éj / 18 év felett. A legközelebbi 

reptér a Hévíz-Balaton reptér, amely 30 km-re van a hoteltól. Felár ellenében lehet kérni 

transzfert a reptérre. Rendszeresen vannak tematikus esték, amikor egy-egy nemzet 

konyhájának jellegzetes ételeit lehet meg kóstolni, így mindenki megtalálhatja a neki 

megfelelőt.  

 

Wellness szolgáltatások 

A wellness részleget, amelynek alapterülete 300 m2, ingyenesen használható a szálloda 

vendégeitől. Télen, nyáron várják a bel- és kültéri medencék, jakuzzik, az élményfürdő, 

többféle szaunák, gőzkabinok, testkezelések és masszázsok a vendégeket. A termálvíz a 

szálloda területén lévő kútból, 224 méter mélységből tör fel. Európában egyedülálló, hogy 

vendégeink a szállodából közvetlen folyosón keresztül juthatnak a tapolcai gyógybarlangba. 

Számos wellnesscsomagok, testkezelések, szolárium, sófürdők, iszapkezelések, peelingek és 

pakolások érhetők el felárért. Ezen kívül a Hotel többféle orvosi szolgáltatást kínál, mint 

például allergiatesztet, légzésfunkciós vizsgálatot, valamint reumatológiai állapotfelmérést és 

terápiát. A Gyógykúra csomagban például benne van a gyógybarlang igénybevétele, orvosi 

vizsgálat, sóoldatos inhalációk és masszások. 

 



Fittnesz, Szabadidő, kikapcsolódás 

Van 2 squashpálya, 2 teniszpálya, tollaslabdapálya, fitneszterem, tornaterem, minigolf és 

lövészet. Felárért minden használható, ezközöket lehet kikölcsönözni. Ezen kívül van még 

fitneszterem és tornaterem is az aktívabb vendégnek. De a zongoraesteket a hallban, élőzenét a 

lobbyban és koncerteket sztárfellépőkkel sem szabad kihagyni a tökéletes kikapcsoláshoz!  

 

Akciók, Szolgáltatások 

Takarítás naponta, vasalási és mosodai szolgáltatások felár ellenében elérhetők. Számos, 

különböző, csomagajánlat van, pl. a ’Március 15-i hétvége’, ’Húsvét a Pelionban’ és a ’Pelion 

nyár. Ezek az ajánlatok a vendégeket színes ünnepi programokkal várják! 

 

Konferenciák, Rendezvények, Esküvők 

Az eredményes rendezvényhez a Hotel elegáns helyszínnel, technikai biztonsággal, ételekkel, 

erős kávéval, felüdítő masszázsokkal, élénkítő sporttevékenységekkel, konferenciatermekkel 

és szekciótermekkel járul hozzá. Két nagy terem van amiben 1000 fő fér el, így a Közép-

Dunántúl legnagyobb és legjobban felszerelt rendezvény és konferencia központja a Pelion 

hotelben található. A legmodernebb, számítógépes vezérlésű fény és hangtechnika található, 

klimatizált termekben. Kérésre kávészüneteket és svédasztalos főétkezést is lehet rendelni, van 

lehetőség állófogadásra és kettő teremből terasz nyílik, igény esetén itt is felállítható a büfé. A 

rendezvény résztvevői díjmentesen igénybe vehetik a szállodai szolgáltatásokat.  

 



Képek: 

 

 

Szőlőhegy Badacsonyi kilátással                            Lovaglás oktatás a Balatonnál 

Tapolcai barlang csónakázó rész 

 

 

 

 

                                                                                 Kiállítás a látogatóközpontban 

 

Hotel Pelion                                                         Barlangterápia 
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