
Bakonyjákó és környéke látnivalók 

Kislőd Sobri Jóska Kaland- és Élménypark  http://www.bakonyikalandpark.hu/index.php  

Felkészültél a kalandra? Betyáros nyarunk lesz!  

Felostoroztuk a hamisítatlan Sobri élményt!  

Magyarország leghosszabb kötélpályája és közel 40 játékelem mellett az idei nyár 

újoncai:  

elektromos kisautók és quadok 

kibővített gokart és quad pályák 

bakonyi mesterlövész játék 

pandúrképző FBI akadémia 

szédületes körhinta 

játszóvár 

Fedezd fel a Sobri Jóska Kaland és Élménypark újdonságait!  Sobri Jóska Kalandpark 

- A bajuszpödörítő élmény  

Herendi Majolikagyár  http://www.herendmajolika.hu/  
A 180 éves Herendi Porcelángyár 1967-ben kezdett étkezési kerámia termékeket 

gyártani. Ezek sima, egyszerű, jellemzően egyszínű vagy egy-két színnel dekorált 

tárgyak voltak. A herendi gyár 1990-ben indította a Herend Village Pottery 

termékcsaládot. Hat mintával kezdtek, ma már 69-ből válogathatunk. Az egyszerűtől 

a gazdagon díszített dekorokig széles a választék. A változatos mintakollekcióban 

mindenki megtalálhatja a maga ízlésének megfelelőt. A 69 minta több mint 200 

formára készül. 

Bakonyi Erdők Háza  http://www.bakonybel.hu/bakonyierdokhaza/  

A falu központjában, ennek egykori magtárában alakította ki a Balaton-felvidéki 

Nemzeti Park Igazgatósága 1997-ben a Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet 

kiállítóhelyét, a Bakonyi Erdők Házát, amelyben természetvédelmi és erdészeti 

bemutató látható. 

Gerence-völgyi Kirándulóerdő    http://www.bakonyerdo.hu/  

Gerence-völgyi Kirándulóerdő a Bakonyerdő Zrt. 
Bakonybéli és Ugodi Erdészet kirándulóerdeinek gyűjtőneve, amely magába foglalja a 

Magas-Bakony egyik legszebb panorámát biztosító kilátóhelyét, a Kőris-hegyi kilátót. 

Megközelíthető a Bakonybéli Erdészet szilárd burkolatú közlekedési útján. A Gerence-

völgy kiváló lehetőséget biztosít a kirándulni, táborozni vágyóknak. 



A völgy a Pápa - Bakonybél útvonalon a közút mellett a Gerence-patak két oldalán 

gondozott, kaszált rétek felfűzött csoportja berendezve padokkal, asztalokkal, kiépített 

tűzrakóhelyekkel, esőbeállókkal, illemhelyekkel. 

Három tisztás (Rókapuszta, Bírórét, Odvaskő) táborhelynek van kijelölve, melyeken az 

Ugodi Erdészet engedélyével lehet táborozni. Ugod községből D - DNy-i irányban az 

erdei feltáróút mellett helyezkedik el a hosszan napsütötte csodálatos Ugodi Előerdei 

tisztás, amely a közeli iskolák kedvelt kirándulóhelye. 

Ajka - Bányászati Múzeum  http://www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=683  
A múzeum főépülete az akna szállítógépháza, amely fehérre meszelt falaival, 

vaskeretes ablakaival, tágas belső terével, jellegzetes képviselője a századforduló éveiben 

a magyarországi bányáknál épült gépházaknak.  

A 145 m2 alapterületű tízablakos gépházba belépve jobb kéz felől találjuk a magyar 

gépipar remekművét, az 1903-ban készült ikerdugattyús gőzgépet olyan állapotban, 

ahogyan 1959-ben befejezte működését. 

Ajka Kirándulóerdő és Erdészeti Tanösvény 

Pápa 

Kékfestő Múzeum   http://www.kekfestomuzeum.hu/hun/index_hun.htm  

A Pápán 1865 körül mûködõ hat kékfestõ közül, a legerõsebb a Kluge-üzem volt. A 

19. század közepének, második felének gazdasági, ipari fellendülése, kereskedelmének 

növekedése a pápai Kluge céget is a kapacitás növelésére, a modernizálás megkezdésére 

serkentette. Így került sor a régi festõszoba, a küpa-szoba bõvítésére – 12 

festõmedence beépítésével –, az új üzemépület megvalósítására a Tapolca-patak 

partján 1880-ban. Az elsõ emeleten a hagyományos kézi nyomás végzésére szolgált a 

„tarkázó-szoba”, a laboratórium, mellette pedig a kézi hajtású, favázas Perrotine-gép 

mûködött. E tömegáru termelését lehetõvé tevõ berendezkedés megkívánta az új apró 

mintás, de a régiekbõl átvett motívumokban is bõvelkedõ mintafák használatát. Az 

üzem 100 éves jubileumára, 1883-ban, olyan szintre emelkedett a termelés, hogy azt 

1884-ben „Blaudruck-Färberei” címen a dunántúli üzemek közül a vezetõ cégek közé 

sorolták. 

Pápai Református Gyűjtemények 
 http://www.papacollege.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=61  



A PÁPAI REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK a Dunántúli Református Egyházkerület 

közgyűjteménye, melynek feladata a dunántúli  reformátusság írott és tárgyi 

emlékeinek begyűjtése, őrzése, feldolgozása és bemutatása. Modern kulturális 

szolgáltató intézmény, mely nyitva áll minden érdeklődő előtt. 

Somogyi József Galéria  
Cím: 8500 Pápa, Fő tér 21.  

Email: jmk_papa@mail.globonet.hu 
Web: www.globonet.hu/jmk_papa 
Tel: (89) 324-015 

Nyitva tartás szezonban: K:-Sze: 09-12h, 14-17h; P: 09-12h, 14-17h; V: 14-17h; 

szünnap: a hónap utolsó szombatja. Időszaki kiállítóhely. 

Várkertfürdő Pápai Gyógy- és Termálfürdő   http://www.varkertfurdo.hu/  

Esterházy kastély  http://esterhazykastely.papa.hu/hirek.php  
"A grófi család visszatért Pápára,  

az Esterházy-kastélyba újra élet költözött: a gróf vívótehetségét csiszolja, a grófnő 

kártyázik, miközben festőmester készíti portréját, az udvarhölgyek ráérősen hímeznek, 

s közben hangulatos barokk zeneáradatban úszik a kastély. Egy pillanatra 

mindannyian részesei lehetünk az udvartartás életének, a barokk pompa fényűző 

világának.  
Hiszen a grófi pár volt olyan kegyes, hogy csodálatosan felújított hajlékát megossza a 

látogatókkal." 

Szentgáli-kőlik Barlang   http://www.szentgali-kolik.hu/  
Különleges, földalatti időutazásra hívjuk Önt a Déli-Bakonyba, Szentgál határába. Ha 

szakvezetésünkkel ellátogat a Szentgáli-kőlikba, nem csupán egy izgalmas kalandtúra 

résztvevője lesz, de évmilliók változatos földtörténeti eseményeivel, illetve – az 

egyedülálló régészeti leletanyagnak köszönhetően – a barlangban évezredekkel ezelőtt 

élt elődeink életének történetével is megismerkedhet. 

Herend – Minimanufaktura  http://porcelanium.com/hu/latogatas-herenden/  
A világ legnagyobb Herendi műtárgygyűjteménye, a Porcelánművészeti Múzeum, és a 

Herendi porcelán legszélesebb kínálatát nyújtó Viktória Márkabolt is Herenden 

található, és a titkok felfedezőjére: Önre vár! 

Öcs  http://www.ocs.hu/index.php?l1=1&l2=8&l3=20  

Falugyűjtemény  

Faluház 

Bakonyi kiránduló erdők 



Somló-hegyi Kirándulóerdő  http://www.bakonyerdo.hu/index.php/somlo-hegyi-kiranduloerdm  

Dunántúli tanuhegyek egyik legszebb hegye, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. 

Hazánk legkisebb, de méltán egyik leghíresebb borvidéke. Déli lejtőin termelik a Somló-

hegy ősi borszőlőjét, a Somlai Juhfarkot. 

Cuha-völgyi Kirándulóerdő és Tanösvény 
 http://www.bakonyerdo.hu/index.php/cuha-voelgyi-kiranduloerd-es-tanoesvenym  

A Magas-Bakony talán egyik legkedveltebb kirándulóhelye a távolabbról, illetve 

közelebbről érkező turistáknak. A természet alkotta és a tudatos infrastrukturális 
fejlesztések összehangolásának köszönhetően a tájegység egyik gyöngyszemévé vált a 

Cuha-völgyi kirándulóerdő és Tanösvény, valamint a hozzá kapcsolódó Ördögrét. 

További bakonyi kiránduló erdők 
 http://www.bakonyerdo.hu/index.php/cuha-voelgyi-kiranduloerd-es-tanoesvenym  

 


