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eltölthetünk néhány napot a tó körül is.  
A Vértes, a Gerecse és a Bakony hívo gató erdei, 
Veszprém, a királynék városa, a várpalotai 
Thury-vár, a pápai Várkertfürdő, vagy a kastély 
elvarázsolt termei, mellette a gyerekbirodalom 
mind-mind felfedezésre várnak! Bármerre 
indulunk a régióban, érde mes kihasználni az 
egyes térségek nyújtotta kedvezménykártyák 
előnyeit is! De a lehető sé gek itt még nem érnek 
véget, lapozzon bele kiad ványunkba, és válassza 
ki a megfelelő úti célt! 

A régióról bővebb információ 
a www.itthon.hu/kozepdunantul 

és a www.itthonkozepdunantulon.blog.hu 
oldalakon található.

Könnyű eljutni a régióba, mely családoknak 
is ideális helyszíneket kínál: gondoljunk csak a 
Velencei-tóra, fürdőire, családbarát szolgáltatá-
saira, ahonnan csak egy ugrás Székesfehérvár, 
ahol a történelmet játszva élhetik meg a gyer-
mekek a Koronás Parkban, vagy a Játék mú-
zeumban, de a nagyobbaknak a táci Gorsium is 
kiváló élményeket nyújt. Kerék párra pattanva 

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

ÉLMÉNYEK EGY CSOKORBAN
Távol és mégis közel – ez a 
Közép-dunántúli régió, mely 
egy karnyújtásnyira van a 
fővárostól és több autópálya és 
fő közlekedési útvonal is átszeli.

Koronás Park – Székesfehérvár 

Játékbirodalom és babacsodák Székesfehérváron

Tác, Gorsium – A birodalom visszavár!

Játékos történelem, a legősibb 
és legmodernebb játékok várják 
a gyerekeket a középkort megidéző 
történelmi játszóparkban. A park 
játékterei több órás szabad játékot 
kínálnak, a rendelhető programokon 
pedig a látogatók játszva ismerhetik 
meg az egykori koronázó város 
történeteit és a középkori 
mindennapokat is.

A Hetedhét Játékmúzeum 
varázslatos babaszobáiban több 
ezer miniatűr játék és baba lakik, 
és mindegyiknek mesés története 
van. A kislányok játékait kirakók, 
társasjátékok egészítik ki, a fiúkat 
várak, katonák, hajók 
és mozdonyok is várják. De hogy 
lehet valahol a legöregebb lakó 
a legfiatalabb? Járjon utána!

Az egykori római települést 
őrző régészeti park mediterrán 
hangulatával, feltárt városfalaival, 
oszlopsorokkal díszített utcáival, 
az antik világot idéző 
programjaival egy szempillantás 
alatt a múltba repít. Izgalmas 
történelmi kirándulásra 
számíthat, aki ellátogat ide!

» koronaspark.hu 

» gorsium.org

» hetedhetmuzeum.hu

A Bakony lábánál, a Balatontól alig 20 km-re, Várpalota 
főterén áll a Thury-vár. Az egész évben nyitva tartó Thury-vár 
számos időszaki kiállításnak ad helyet. A Thury-várban 
lehetőség van középkori osztálykirándulások, esküvők, 
lakodalmak, konferenciák megtartására.

Thury-vár – Várpalota

» thuryvar.hu
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Duna-Gerecse 
turisztikai 
kedvezménykártya

Villapark 
Várgesztes

» card.duna-gerecse.hu » villapark.hu

Ha nyáron kicsi a lakás, nálunk program 
vár, rakás! Tölts el családoddal min. 
2 éjszakát a Duna-Gerecse térség kiemelt 
szálláshelyein, és részesüljetek a turisztikai 
kártya előnyeiből. Ingyenes városnéző séták, 
múzeumok és kiállítások, helyi tömeg-
közlekedés, valamint további rendkívüli 
kedvezmények fürdőhelyeken, progra-
mokon, éttermekben, cukrászdákban.

Távol a nagyváros zajától, élettel teli 
természetes környezetben, 125 házas 
wellness-üdülőfalu a Vértes dombság 
szívében. Pihenés, szórakozás, gyalogos- 
és biciklis túrázás, speciális tematikus 
berendezésű gyerekbarát házak, 
ez a Villapark Várgesztes. És tudja!? 
A Villaparkban a gyerekek szállása 
és éttermi ellátása ingyenes 18 éves korig. 



Közép-Dunántúl » Családbarát ajánlatok| Magyarország » itthon.hu/kozepdunantul
Közép-Dunántúl » Családbarát ajánlatok | Magyarország » itthon.hu/kozepdunantul4 5

Brigetio 
Gyógyfürdő – 
Komárom

» komaromfurdo.hu

Élmény, határok nélkül: 
minősített gyógyvíz; gyógy-, élmény- 
és gyermekmedencék; jakuzzi, 
úszómedencék; finn-, rönk-, gőz- és infra 
szaunák, szauna kert; gyógyászati 
kezelések; római homokozó, 10 méteres 
kalózhajó; strandröplabda pálya; éjszakai 
fürdőzések; ingyenes parkolás; 
szálláslehetőség: kemping, faház, hotel 

» erod.hu

Monostori 
Erőd – 
Komárom
Az erődben különböző 
korosztályú és érdeklődésű 
csoportok, családok is 
megtalálhatják 
a legmegfelelőbb 
kikapcsolódást. A belső 
kazamatában található 
kalandfolyosón izgalmas 
játék várja a családokat. 
A Monarchia újonc 
katonájaként bizonyít hatják 
bátorságukat, 
ügyességüket, 
rátermettségüket. 

Családias hangulatú szállodánk a tatai Öreg-tó partjától 
300 m-re gyönyörű természeti környezetben fekszik. 
3 hektáros parkjával idilli helyszínt teremt a pihenésre. 
Akciós csomagajánlatainkban ingyenes városnéző sétával, 
50%-os Öreg-tavi ÉlményVÁR szabadidőpark belépővel 
és további kedvezményekkel várjuk Vendégeinket.

Öreg-tó Club Hotel** és Étterem – Tata

» oregtohotel.hu
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» tataifenyestanosveny.hu

Tatai Fényes 
Tanösvény – 
Séta a források 
felett
Páratlan természeti jelenség, 
egyedülálló látvány 
a láperdő faóriásai között! 
A Tatai Fényes Tanösvény 
várja a termé szeti csodákat 
önállóan felfedezni kívánó 
kirán dulókat, és azokat 
az érdeklődőket, család-
tagokat, csoportokat 
és osztályokat, akik túra-
vezetőink segítségével 
ismerkednének a vizek 
birodalmával. Old Lake 

Kalandpark – Tata

» oldlakekalandpark.hu

Családias környezetben, 2 gyerek és 
1 felnőtt pályával várjuk kalandparkunkba 
a kalandra  vágyó gyerekeket és felnőtteket 
is. Kiváló helyszín osztálykirándulásra, 
szülinap ünneplésére és csapatépítésre is. 
Kerékpár bérlés helyben. Csoportoknak 
10%-os kedvezmény. A 4500 Ft-os családi 
jeggyel pedig 4 családtag tud egyidejűleg 
aktívan kikapcsolódni.

Túrák Földön és Vízen – Az Öreg-tó lábánál fekvő tatai 
Új Kajakház Ökoturisztikai Központ csodálatos környezetben 
várja a kikapcsolódásra, vagy éppen aktív pihenésre vágyókat. 
Tartalmas és garantáltan maradandó élményeket nyújtó egy, 
vagy akár több napos programcsomagokkal várjuk a kedves 
vendégeket a hét minden napján.

Új Kajakház Ökoturisztikai Központ – Tata

» ujkajakhaz.hu
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Tatabányai 
Gyémánt Fürdő

Vasalt utak 
(via ferrata) 
Magyarországon is!

» gyemantfurdo.hu » vasaltutak.hu

Egész évben várja vendégeit a tatabányai 
Gyémánt Fürdő. A fedett élményfürdőben 
8 különböző medence, míg a strandon 
további 5 medence és csúszdapark is várja 
a család minden tagját. Bel- és szabadtéren 
egyaránt gyermekattrakciók sokasága szól 
a legkisebbekről, amivel a létesítmény 
kiérdemelte az ország első családbarát 
fürdője címet is.

Már Magyarországon is 3 helyszínen 
(Tatabánya, Csesznek, Cuha-völgy) 10 vasalt 
út várja a kihívást kedvelőket! Nemcsak 
mászók, hanem gyerekek és kezdők is 
biztonsággal kipróbálhatják magukat 
a különböző nehézségű utakon. Remek 
programlehetőség családoknak! Nagy csa lá-
doknak a 3. gyerektől ingyenes a prog ramon 
való részvétel. Bicikli bérlés is helyben.
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Dunaalmási Lovarda és SzabadidőPart 

Azaum Római Tábor – Almásfüzitő

Irány Nomádia! – Ajka

Élménysziget Dunaalmáson, 
hétvégenként! Igazi falusi 
környezet apró csodákkal. 
Szolgáltatásaink: Csapatépítő 
tréningek. Falusi vendégasztal 
finom reggeli háztáji termékekből. 
ÖsszkerékBár, bicikli kölcsönzés. 
Élő történelem óra kicsiknek 
és nagyoknak. Állatsimogató, 
lovaglási lehetőség. 

Izgalmas időutaztás! Azaum 
az ókori Római birodalom határ-
vidékén csábít kalandra! A felépült 
erőd őrtornyával és kézműves 
műhelyeivel a letűnt ókori törté-
nelem egy életre kelt darabkája. 
Előzetes bejelentkezés alapján 
megismerheti az ókor varázslatos 
világát, a legio katonáinak életét, 
ruháit, fegyvereit, ételeit. 

Rendhagyó helyszín nomád 
kori hangulattal Nyugodt 
tóparti környezet. Palánkvár, 
lovaglás, íjászat, kovácsolás. 
Gyerekeknek fantáziadús 
szabadtéri játékok. 
Barátságos személy zet. Meglepő 
ár-érték arány. Nyitva tartás: 
vasárnaponként 14-19 óráig, 
bérlettel minden nap.

» dalmasialmaskert.hu/elmenysziget

» nomadiapark.hu

» azaum.hu

A Szalézi Szent Ferencről 
elnevezett Szaléziánum a 
Veszprémi Várban, az Érseki 
Palotával szemben, az egykor 
Madaras háznak is nevezett 
Bíró-Giczey házban várja 
látogatóit csodálatos barokk 
falfestményekkel, hegedű-
készítő látványműhellyel, 
gyertyamártással, gyógy-
növényekkel, interaktív 
liturgikus kiállítással, kávézó-
val, gyerektárlat-vezetéssel.

Szaléziánum 
Érsekségi 
Turisztikai 
Központ

» szalezianum.hu

Az ország szívében, Rácalmáson az őszi Tökfesztivál, a tavaszi 
Almavirág fesztivál, a vadregényes Duna-part, kerékpár és 
sétautak, a négycsillagos wellness hotel, a Jankovich-kúria, 
építészeti örökségeink, gondozott parkjaink, sportolási 
lehetőségek és ünnepi rendezvények sora hívja egész évben 
látogatóinkat! Szeretettel várjuk!

Télen-nyáron Rácalmáson!

» racalmas.hu



Közép-Dunántúl » Családbarát ajánlatok| Magyarország » itthon.hu/kozepdunantul
Közép-Dunántúl » Családbarát ajánlatok | Magyarország » itthon.hu/kozepdunantul12 13

Varázslatos középkor a Sümegi Várban

I. Történelmi Élménypark a várhegy tövénél 

Sümegi Afrikárium: vadászkalandok emlékei

Az ország egyik legszebb közép-
kori erődje, amely a környe zetéből 
magasan kiemelkedő hegyre épült. 
A kilátás a végtelen tér örömét 
nyújtja, a vár programjai 
és kiállítóterei pedig tartalmas 
feltöltődést ígérnek. A megele -
venedett középkori hangulat 
elrepíti Önt és családját 
a történelmi múltba.

Sümegen, a korabeli harcok 
menetét, az ostromok fegyvereit 
mutatja be a hadigép kiállítás: 
kőhajító gépek, ostromtorony, 
dárdavető, tűzfegyverek, valamint 
támadó török ostromtábor tiszti 
sátrakkal, tüzérségi állásokkal. 
A történelmi gyermek játszópark 
építményei aktív, játékos 
kikapcsolódást nyújtanak.

Az egyedülálló trófeagyűjtemény 
egy vadász magánkollekciója, 
melyben találhatók antilopok, 
elefánt agyarak, oroszlánok, 
vízilovak és orrszarvú prepará-
tumok is. A modern technikával 
készült, művészien megfestett 
dioráma a háttér hangokkal 
együtt megteremti a valódi 
afrikai élőhely illúzióját. 

» sumegvar.hu

» afrikarium.hu

» sumegvar.hu

Hotel 
Kapitány****superior 
Wellness – Sümeg

» hotelkapitany.hu

Vakációzz vissza a középkorba! Aktív 
családi nyaralás egy csodás Vár lábánál, 
Sümegen a Hotel Kapitány superior 
Wellnessben! Történelmi lovasjátékok, 
középkori lakomák, 4 csillagos wellness 
pihenés, számos múzeum, kiállítás, felnőtt 
és gyermekprogram, akciós csomag-
ajánlatok garantálják a felejthetetlen 
vakációt! Nálunk minden nap új élmény vár!
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Hotel Villa 
Classica**** – Pápa

» classicahotel.hu

Családi vakáció Pápán, a Bakony lábánál! 
Tematikus szobák, családi lakosztályok, 
keleties wellness részleg, afrikai klubszoba, 
kedvezményes belépők, 800 éves 
városunk látnivalói, a Bakony és a Somló 
természeti értékei várják Önt és családját 
egy felejthetetlen nyaralásra. Válasszon 
kedvezményes, akár ajándék éjszakát 
is tartalmazó ajánlatainkból!

Pápai Várkertfürdő: 
Élmény 
és kikapcsolódás

» varkertfurdo.hu

A Pápai Gyógy- és Termálfürdő 
(Várkertfürdő) 3500 nm vízfelületével, 
18 medencéjével, 7 óriáscsúszdájával, gyer-
mekpancsolóival és széles körű wellness- 
és sportszolgáltatásaival minden kor osztály 
számára kellemes kikapcsoló dást és 
szórakozást kínál. A termálfürdőt, uszodát, 
strandot és wellnessközpontot magába 
foglaló fürdő egész évben várja vendégeit.
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Fecskepalota – 
Közösségi Üdülő, 
Gánt

» fecskepalota.hu

Erdei környezet, akadálymentes épület, 
változatos programok. Kemencés sütés, 
köcsögös bab főzés, vajköpülés, 
grillprogramok. Lovaglás, lovas kocsizás, 
csacsi sétáltatás. Bányamúzeum, geológiai 
park, „Mars-túra” a vörös bauxit 
dombokon. Szervezett kastély- és vártúrák, 
erdei kirándulások. Fecskepalota egész 
évben – Ahogy Te szeretnéd!

Zirc, a Bakony 
ölelésében

» zirc.hu

A csillagoktól a barlangokig, a természettől 
az épített örökségekig, a hagyományoktól 
a modern igényekig, a termelői piacoktól a 
gasztro különlegességekig, a fesztiváloktól 
a meditációig, a sporttól a wellnessig, a 
nyugalomtól a kalandos élményekig. 
Zirc a Bakony fővárosa, változatos 
szálláskínálatával a Magas-Bakonyba 
látogató családok kedvelt bázisa.
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Velencei-tó kártya – Élmény, ami megéri!

Velence Busz – Élményeket szállítunk!

Dabasi Halász-kastély – Kápolnásnyék

A szállóvendégek számára ingyenes 
Velencei-tó kártyával a térség 
legszínesebb programválasztéka 
válik elérhetővé, ráadásul jelentős 
költséget spórolhatunk a kedvez-
ményekkel: ingyenes belépés 
egy alkalommal több strandra, 
kedvezményes kerékpár- vagy 
horgász csónak bérlés, kiállító-
helyekre kedvezményes belépő.

Velencén a nyári időszakban 2 
elektromos golfbusz is közlekedik. 
A 14 személyes, menetrend szerinti 
jármű helyi járatként funkcionál, 
a 17 személyes golf busszal pedig 
tókörnyéki transzfer illetve buszos 
túrák vehetők igénybe: Velencei-
tavi körutazás, bortúra valamint 
pálinkatúra. A csomagajánlatok 
ára: 2500 Ft-tól/fő.

A Velencei-tavi Kistérségért 
Alapítvány szeretettel ajánlja 
a felújított kastély első kiállítását: 
„A 65 éves MKB Bank gyűjteménye 
a 200 éves kastélyban”. A budapesti 
kiállítások színvonalát idéző, 2016 év 
végéig megtekinthető tárlat kiemel-
kedő alkotói: Mednyánszky László, 
Barabás Miklós, Rippl-Rónai József, 
Csók István.

» card.velencei-to.hu

» vtka.hu

» velencebusz.hu

Velence 
Resort & Spa****superior

» velencespa.com

„Süthet a nap, vagy eshet hó, itt az élet 
csudajó”: a saját stranddal, 3600 m2-es 
fürdő- és wellness résszel rendelkező 
Velence Resort & Spa-ban nem csupán 
kényelmes családi szobák, roskadozó 
büféasztalok és gyermek büfé várják 
a vendégeket; de képzett animátor csapat 
gondoskodik a vidám hangulatról, felejt-
hetetlen pihenésről az év minden napján.
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Agárdi Gyógy-, 
és Termálfürdő

» agarditermal.hu

Családi élménymedencék beltéren 
és a szabadban, játszóház és játszóterek, 
nyáron pedig Keszeg Karcsi Kölyök 
Strandja várja játékokkal, nyereményekkel 
a család apraja nagyját. Az agárdi fürdő 
igazi családi fürdő, ahol 0–99 éves korig 
mindenki megtalálja számítását. 

Zilaj Bringa – Velence

Gárdonyi rönkvár

A családbarát Gólya Villapark – Velence

Kerékpárkölcsönző Velencén, 
a 7-es út 46 km szelvényénél. 
Minőségi kerékpár minden 
korosztály számára! Iskolai 
kirándulások, tréningek szerve-
zése. Szervezett és kombinált 
túrák szervezése, gyalogosan 
és vízen. v Ismerkedés a régió 
történelmi, irodalmi, természeti 
és ezoterikus nevezetességeivel. 

Várkapitányunk vitézi próbatételre, 
várcsatára, foglalkozásaira hívja 
a családokat áprilistól novemberig 
hétfő kivételével naponta 
10.00-18.00 h között. Agárdon, 
a Gárdonyi Géza Emlékház mellett, 
a Velencei-tavi Galéria 
szomszédságában lévő Gárdonyi 
rönkvár kalandot, tartalmas 
időtöltést kínál vendégeinek.

A Velencei–tó partjának 
északkeleti csücskében, 
a csodás természeti környezetben 
elhelyezkedő, 27 villából álló 
üdülőpark szeretettel várja Önt, 
családját és barátait, 
de kedvenceit (kutyát, macskát) 
se hagyja otthon.

» gardonykultura.hu

» golyapark.hu

» zilajkerekparkolcsonzo.hu



» itthon.hu/kozepdunantul

Közép-Dunántúl
a Király(i) régió!

IMPRESSZUM » Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Közép-dunántúli 
Regionális Marketing Igazgatóság » Előkészítés: Mac-Mester Kft. » Nyomdai 
munkák: CREW Nyomdaipari Szolgáltató Kft. » Ingyenes kiadvány! »  
A kiadványban szereplő ajánlatok tartalmáért a Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zrt. nem vállal felelősséget. » További információért, kérjük, 
keresse közvetlenül a szolgáltatókat!


