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

Hét kenyér
ökovendégház

Bruderhaus Szállás

Vöröstói Vendégház

Lehetőség van kipróbálni,
hogy milyen az élet
hálózatok nélkül,
komfortosan, odafigyelve a
fogyasztásra. Mindezt
gyönyörű panorámában,
zajtól, fényszennyezéstől
távol.

Ajánljuk a szállást
nyugalomra,
természetközelségre
vágyóknak, akik nem szeretik
maguk körül a nyüzsgést.

Az 1850-ben épült műemlék
épület kívül-belül
gyönyörűen felújítva, 4
szobával, 3 fürdőszobával és
egy konyhával összesen 11
fő elhelyezését teszi
lehetővé.

+36 20 800 9695
kazincy@gmail.com
www.hetkenyervendeghaz.hu

8291 Vöröstó, Fő u. 17-18.
+36 20 377 4166
marta.jakabfi.hu@gmail.com

8291 Vöröstó, Fő u.
+36 70 398 6514
polgarmester@vorosto.hu

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.

ÉTEL, ITAL, ÉLMÉNY

Szmrecsányi
Lovasíjász Kánság
A Kassai Lovasíjász Iskola
Kánsága, ahol a ló és a lovas
egyaránt fontos.

Zománc bisztrócska Vászoly
Az egykori kocsma helyén
kialakított új vendéglő azokat
célozza meg, akik profin
elkészített, házias ételeket
szeretnének enni a nagyi piros
lábosából.

www.szmrecsanyi.hu

Számtalan természeti csodát
kínál a nemzeti park területe.
Érdemes felfedezni
mindegyiket!
www.bfnp.hu

8291 Barnag, Fő u. 8.
+36 30 222 6441

Balaton-felvidéki
Nemzeti Park

8245 Vászoly, Vazul utca 8.
+36 30 787 3968
www.zomancbisztrocska.hu

