
Szántód és környéke látnivalók, programok 

Tihany - Magyar Királyok Történelmi Panoptikuma és Kalózmúzeum 
 http://www.panoptikum.hu/hu_main_voros.htm 
„Panoptikum – híres személyek életnagyságú, élethű viaszfiguráiból álló kiállítás, 

avagy látványosságok gyűjteménye.” 

Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum  http://tihany.osb.hu/loading.html 

950 év óta van Bencés Apátság a Tihanyi félszigeten. Templomunk, miként a régi 

templomok, a felkelő naphoz igazodik. Az évszázadok során pusztulás és újjáéledés 

többször osztályrésze volt. Az alapító király, I. András sírja becses emlékhelye a mai 

Magyarországnak. 

Tihany Baba Múzeum  http://www.babamuzeum.hu/ 

A babák eredeti ruhákba vannak öltöztetve, kiegészítve korabeli játékokkal és egyéb 

kellékekkel. Eredeti teljes konyha-, nappali-, hálószoba- és üzletberendezés is 

látható. A múzeum lehetőséget kínál arra is, hogy egy-egy kiállításon babákon 

mutathassuk be a magyar népviseleteket és az európai folklórt. 

Szántódpuszta  http://www.szantodpuszta.click.hu/  

Uradalmi majorság 
Szántódpuszta 1994-ben, hetedik magyarországi helyszínként érdemelte ki az 

Europa Nostra díjat (oklevél formájában). A szántódpusztán ma látható épületek a 

18-19. században épületek, de a település múltjának megismeréséhez jóval 

messzebb kell visszamennünk a múltba. Elsőként azonban azt szeretném tisztázni, 

hogy mit jelent ebben az esetben a puszta fogalma. 

Szent Kristóf- kápolna 
A puszta fölötti domb mindenképpen olyan hely, amely kínálja a lehetőséget, hogy 

templomot, vagy kápolnát emeljenek. Itt található a  mai Szent Kristóf- kápolna, 

melynek elődjét a török pusztítás utáni újjáépítés és a puszta újbóli betelepítése 

idején, 1735-ben építették fazsindellyel, fatoronnyal, majd 1820-ban felújították, 

átépítették. 1821-ben avatták újra, s ajánlották ismét  Szent Kristóf kegyeibe  A 

kápolna tövéből át lehet látni a Tihanyi-félszigeten emelt kéttornyú apátsági 

templomra. 

Zamárdi   

Kilátó  http://www.balcsi.net/zamardi-kilato.html 



Érdemes felsétálni a Kőhegy tetejére! A várostól délnyugatra emelkedik ez a szép 

környezetű, kiváló szőlőtermő, csodálatos panorámát nyújtó magaslat, romantikus 

pincéivel, hétvégi házaival. A Kőhegy - kilátó Zamárdi csodálatos balatoni 

panorámát adó magaslati pontja a szőlőhegyek között, ahova a község 2000-ben a 

Millennium emlékére kilátót épített.  

Tájház és skanzen  http://www.utazzitthon.hu/zamardi_tajhaz.html  

A tájház 1847-ben épült, az építés idejét az első szobában lévő mestergerendába 

vésték be. A ház a Friesz család tulajdona volt, mely egyike a Lécs Ágoston tihanyi 

apát által betelepített jobbágycsaládoknak. A tájház építője Friesz Benedek, aki 

1819-ben született Zamárdiban. 

Világháborúk Múzeuma  http://www.tarrkamilitaria.hu/  

Kiállítás Zamárdiban a két világháború tárgyi emlékeiből. A borotvapengétől a 

repülőgépmotorig több mint ezer relikvia tekinthető meg: fegyverek, kitüntetések, 

egyenruhák, felszerelési tárgyak, dokumentumok és harcjármű-maradványok. 

Kalandpark  http://www.zamardikalandpark.hu/  

Az ősfák közt kifeszített köteleken létrehozott változatos akadályok és a mintegy 

másfél kilométernyi csúszópálya sportosan izgalmas szórakozást kínál gyerekeknek és 

felnőtteknek egyaránt. Aki adrenalin-függő, az itt függhet napestig! 

Air Ball gömbök  http://www.guruljle.hu/  

A pálya közvetlen a vízparton, Zamárdi szabadstrandján működik a nyári 

szezonban (Kiss Ernő utcai rész, a Mauro mellett)! Itt Te is részese lehetsz az AIR 

BALL élménynek! A gömböket közel 4 méter magasságból indítják útnak, majd az 

indítást követően, mintegy 50 méteren keresztül gurulhatsz Te is az AIR BALL 

gömbökkel! 

Zamárdi turistautak  
 http://zamardi.hu/turizmus/szabadido-sport/zamardi-turistautak/  

Gokart  http://www.zamardiring.hu/  

 

 

 

 

A felsorolás nem teljes értékű, az interneten találtok még bővebb felvilágosítást! 


