
Hévíz és környéke látnivalók, programok 

Szigligeti vár  http://www.heviz.me/szigligeti-var  
A vár az utóbbi években komoly átalakításon és újításon esett át, ennek következtében 

gyönyörűen rekonstruált várfalakat, tornyokat, lőréseket láthatnak az odalátogatók. A kilátás a 

tornyokból magáért beszél. Ellátni egészen távol, amerre csak az emberi szem érzékelni tud... A 

várat a pannonhalmi apátság építtette 1260 és 1262 között. 

A szigligeti vár folyamatosan, az év bármely szakában látogatható. 

Tapolcai Tavasbarlang  http://www.heviz.me/latnivalo  
Az ország egyetlen barlangja, amelyet csónakkal járhatnak be a látogatók. 1903-ban kútásás 

közben fedezeték fel a barlangot, amelynek a 13,7 millió éves k zetébe a feltör  melegvíz 

alakított ki járatokat. A barlang száraz ágában kisebb szoba nagyságú teremek láthatók. A vizes 

ág 200 méterét víz alatti reflektorok világítják meg, csónakkal körútvonalon bejárható. 

Zalaszántó 
Zalaszántói Sztupa, vízimalom, mézeskalácsház  http://www.heviz.me/zalaszantoi-sztupa  
Európa legnagyobb, Kelet-Európa els  buddhista szentélye (sztúpája). A szentély a Zalaszántó 

mellett található Kovácsi-hegyen, egy erdei tisztás közepén épült fel 1992-ben. 

Kotsy-vízimalom  http://www.bfnp.hu/magyar/oldalak/keszthelyi_hegyseg_kotsy_vizimalom/  
A XX. század elején gőz- és vízimalom üzemelt a faluban, 1930-ban ipari kör alakult. A Kotsy 

vízimalom a "Falu kocsma" mellett, az Ádám utcában található. 

Mézeskalács Múzeum  http://www.zalaszanto.hu/2010/?q=koszonto  

Egész évben nyitva 

Csodabogyós-barlang  http://www.csodabogyos.hu/  
Balatonederics közelében, a Keszthelyi-hegység keleti peremén nyílik a fokozottan védett 

Csodabogyós-barlang, amely Magyarország tízedik, a Dunántúlnak pedig hatodik leghosszabb 

barlangja. 

Túraajánlatok a Keszthelyi-hegységben 
1. Zalaszántó - Hidegkúti-major - Farkas-hegy – Tátika 

2. Rezi - Meleg-hegy - Rezi-vár 



Badacsonytomaj - Folly Arborétum  http://www.follyarboretum.hu/  
Botanikai értékein kívül jelent sek tájképi, kultúrtörténeti, földtani értékei is. 

A látogató három különböz  korú gy jteményt láthat, amelyet a Folly család három generációja 

telepített. A legid sebb egyedek már 100 évesek. Az arborétum kocsival a 71-es f úton 

közelíthet  meg, a tájékozódást a 74-es km szelvénynél elhelyezett tájékoztató tábla segíti. 

Balatonederics - Afrika múzeum http://www.afrikamuzeum.hu/afrikamuzeum.php?lan=hu  
A múzeumot dr. Nagy Endre, a neves Afrika-vadász hozta létre. Értékes és különleges trófeáit, 

tanzániai néprajzi gy jteményét helyezte el itt. 

Salföld - Természetvédelmi major http://www.kali.hu/salfoldmajor/  
A Nemzeti Park munkatársai itt alakították ki az őshonos magyar háziállatfajtákat bemutató 

Természetvédelmi Majort, ahol gazdasági jelentőséggel már nem bíró, de kultúrtörténeti 

értékeket hordozó látványosságok várják az idelátogatókat. 

Rezi vár  http://www.heviz.me/rezi-var  
Folyamatosan újították és építették a falromokat. Ma már világosan kivehető, hogy nézhetett ki 

a valószínűleg a tatárjártás után épült vár. 


