EGÉSZ ÉVBEN A BALATON-FELVIDÉKEN
Zeg-zugos völgyek, szelíd dombok, meredek hegyoldalak, az apró falvak rejtett kincsei.
Ízek, illatok, színek. Ismerjék meg Barnag és környéke kincseit!

A Balatontól egy kicsit távolabb található Barnag, ahol a nyugalom és a pihenés várja a kirándulókat. A
település határában található a Kálvária domb, ahol a Kálvária kápolna magasodik, melyhez a stációk
vezetnek. Tehetünk a településen kívül is egy nagyobb túrát, melyet érdemes Pécsely felé haladva
megtenni. Ezen a túrán ugyanis a Zádor-vár maradványait is megtekinthetjük. Ha a túra végeztével
szeretnénk egy kis frissítőt, érdemes betérni a Vegyesboltba, ami ÉLTETŐ Pontként is működik és ahol helyi,
védjegyes frissítőket, termékeket vásárolhatunk.

SZÁLLÁSHELYEK

Kőpajta Vendégház

Faluszéle Vendégház

Sárkányházi
Apartman

Igényes falusi szálláshely
nagyobb családoknak, baráti
társaságoknak.

A falu szélén, a templom
tövében található kertben
két épület áll a pihenni
vágyók rendelkezésére.

Csendes, nyugodt környezetben,
légkondícionált tetőtéri
apartmanban várja vendégeit.

8291 Barnag, Fő u. 90.

8291 Barnag, Járdovány u. 2.

+36 30 405 7723

+36 20 211 2811

annagyorffy@gmail.com

muskotala@gmail.com

8291 Barnag, Fő u. 4.
+36 30 43605525
ligetidorottya@gmail.com

Finom borok, festői környezet, kézműves termékek
A Balaton-felvidéken számos település foglalkozik borászattal a természeti adottságoknak köszönhetően. A
finom borok mellé gyönyörű panoráma is párosul, mely igazán pihentető egy túra során.
Kézművesek, kistermelők találtak itt hazát, ahol szebbnél szebb és finomabbnál finomabb portékákkal
lehetünk gazdagabbak.

CÉLPONTOK KIRÁNDULÁSHOZ

Zádorvár

Kálvária

Gyönyörű Balatoni panorámája
mellett már csak története
izgalmasabb. Akik szeretik a
tömegmentes, csöndes
nézelődést a sok száz éves
romok közt, azoknak ez ideális
helyszín. Tökéletes célpont
kiránduláshoz!

A barnagi Kálvária Veszprém
megye legrégebbi, számos
archaikus vonást őrző
keresztútja, amely a falun kívül,
a határ északkeleti részén
található.

Barnag- Pécsely határán a
Hideg-hegyen jelzett út vezet
Barnagról

Valóságos ritkaság a szakrális
építmények sorában, és egyben
a település kiemelkedő
műemléke.

Kossuth-kilátó és
Vulkán tanösvény Mencshely
A Balaton-felvidék egyik
legszebb panorámáját nyújtó
kilátót 1962-ben építették
Dörgicse és Mencshely között
félúton, a Halom-hegyre. 399
méterével ez a környék
legmagasabb pontja, így az
egész Déli-Bakonyt beláthatjuk
innen.

