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A Balaton északi partja és a mögötte fekvõ medencékkel, tanúhegyekkel tarkított változatos
hátország Magyarország egyik legszebb és legnépszerûbb idegenforgalmi régiója.
A víz, a hegyek, a szõlõk, a történelmi emlékek tökéletes harmóniába érnek össze a különleges
hangulatú vidéken.
Portálunkon a Balatonfûzfõtõl Szigligetig húzódó part és a Nagyvázsony-Káli- és Tapolcai-medence
közti régió látnivalóit gyûjtjük össze.
Az északi part legelegánsabb nyaralóhelye a divatos Balatonfüred, ahonnan nincs messze a természeti és
történelmi látnivalókban bõvelkedõ Tihanyi-félsziget. Az õsi apátság, az egykori legendás visszhang, a
girbe-gurba utcácskájú Ófalu, a gejzírkúpok, az egyedülálló környezet hazánk egyik legszebb tájának
számít.
Az északi part számos üdülõhelye felett õrködõ hegyeken találunk káprázatos panorámájú kilátókat, az
almádi, alsóörsi, csopaki, füredi vagy a révfülöpi kilátók mind megérnek egy kirándulást.
A parttól beljebb a nagyvázsonyi Kinizsi-vár és a dörgicsei középkori templomromok a régmúlt gyönyörû
emlékei.
Keletebbre találjuk a két csodálatos tájegységet, az egyre népszerûbb Káli-medencét és a páratlan
szépségû Tapolcai-medencét.
A különös hangulatot árasztó, festõi Káli-medence az utóbbi években Magyarország egyik legvonzóbb
üdülõhelyévé nõtte ki magát. A Balatontól nem messze fekvõ mediterrán hangulatú medence takaros
falvaival, nádfedeles házikóival, szõlõivel, dinamikusan fejlõdõ idegenforgalmi infrastruktúrájával a nyugalom
szigete.
A legszebb, legegységesebb falu Salföld, de Kõvágóörs kitûnõ vendéglátó helyeivel, Köveskál népszerû
piacával is egyre népszerûbb.
Nem kell geológusoknak lennünk, hogy élvezzük a Hegyestû félbevágott bazaltkúpját vagy bolyongjunk
egyet valamelyik kõtengerben.
A Tapolcai-medence szimpla látványa is megbizsergeti a turista lábát, egyedülálló, vulkáni tanúhegyek
nyújtanak kitûnõ célpontot. A legnépszerûbb a Badacsony, de a hasonló, koporsó formájú Szent
György-hegy bazaltorgonáival, a várrommal koronázott Csobánc, a tökéletes kúp alakú Gulács vagy a
szigligeti hegyek is kihagyhatatlan kirándulóhelyek.
A medence központja Tapolca is megér egy kitérõt, tavasbarlangja igazi unikum, de a központjában lévõ,
csodálatos Malom-tó is elragadóan szép.
Az országban kivételesen fejlett a régió gasztronómiája, a rengeteg szõlõ- és gyümölcsültetvény, a minõségi
borászatok megadják az alaphangot, elsõsorban Balatonfüreden, Tihanyban, a Káli-medencében pedig
gombamód szaporodnak a jobbnál-jobb minõségi éttermek, panziók.
Szinte minden látványosság gyerekbarát, de különösen a tapolcai tavasbarlangot, a salföldi majort élvezik a
kisebbek a strandolás mellett.
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