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BADACSONYTOMAJ – BADACSONY

BORBARANGOLÁS BADACSONYBAN - FEBRUÁR-JÚNIUS MINDEN SZOMBATON
BorBarangolás Badacsonyban - egy jóízű kaland a Vulkánok völgyében ...-
Helyszín: Badacsonyi Borvidék pincéi
Télen is érdemes felkeresni Badacsonyt, folytatódik a 365 nap BorBarangolás Badacsonyban!   
Badacsonyi borászok szombatonként mutatják be a pincék rejtekében őrzött legzamatosabb boraikat, 
melyeket ínycsiklandó falatokkal és kellemes dallamokkal tesznek még felejthetetlenebbé. Pihenje ki a
hétköznapok fáradalmait a festői szépségű Vulkánok Völgyében! Februártól június végéig színes 
programokkal és tüzes borokkal várják a badacsonyi családi pincészetek és vendéglők a BorBarátokat!
További információ:
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület- Tourinform Iroda
tel.: +3687/531-013 web: www.badacsony.com e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu

SZÜRKEBARÁT TÚRA – MÁJUS 9-10. - A Bortriatlon első állomása
Helyszín: Badacsonyi Borvidék pincéi
A Bortriatlon első állomása! Szürkebarát kóstoló minden résztvevő pincében, sok-sok különleges 
borral, nyereményjátékkal és egyéb meglepetésekkel. Vegyél részt a Bortriatlon felfedezőúton és 
gyűjts össze minél több boros címkét értékes nyereményekért!
További információ:
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület- Tourinform Iroda
tel.: +3687/531-013 web: www.badacsony.com e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu

PÜNKÖSDI ELJEGYZÉS- MÁJUS 24.
Helyszín: Badacsonytomaj- Bazalttemplom, Badacsony - Dísztér, Rózsakő, Szegedy Róza-ház    
A Rózsakő legendája alapján Pünkösd vasárnapra fiatal párokat várnak Badacsonyba, hogy ott 
jegyezzék el egymást, és vendégeikkel koccintsanak az erre az alkalomra készített Eljegyzési Borral.  
Hagyományok, népszokások kelnek ismételten új életre a Badacsony Régió pünkösdi 
rendezvénysorozatában! Jelentkezni a badacsonytomaj@tourinform.hu e-mail címen lehet.
További információ:
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület- Tourinform Iroda
tel.: +3687/531-013 web: www.badacsony.com e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu

KÉKNYELŰ VIRÁGZÁS ÜNNEPE – JÚNIUS 6-7. - A Bortriatlon második állomása
Helyszín: Badacsony
A Kéknyelű szőlő Badacsony legősibb és egyben legnemesebb fajtája. A szőlőgazdák és a borbarátok 
annyira büszkék a szőlőre, hogy minden évben megünneplik virágzását. A Kéknyelű Virágzásának 
ünnepén szeretettel várunk minden kedves Borbarátot Badacsonyba és környékére, hogy a 
borospincék mélyén, hamisítatlan környezetben ismerhessék meg az igazi Badacsonyi Kéknyelűt és a 
boros gazdák többi rejtett kincsét! A pincékben egész hétvégén borkóstolókkal és kulturális 
programokkal várjuk a látogatókat. A program a Bortriatlon második állomása, így ha részt veszel a 
Kéknyelű felfedezőúton és összegyűjtesz három különböző bélyeget kitűzőt, ha hat bélyeget akkor  
pedig egy palack bort kapsz ajándékba!
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További információ: 
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület- Tourinform Iroda
tel.: +3687/531-013 web: www.badacsony.com e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu

BADACSONYI BOR7 – JÚLIUS 17-AUGUSZTUS 2.
Helyszín: Badacsony, Díszpark
A badacsonyi borok saját karakterrel bírnak. Nem véletlen, hogy a Badacsony borát az istenek 
nektárjának nevezik. A Badacsonyi Borvidék leghíresebb és legnevesebb borászatai gondoskodnak 
július utolsó két hetében arról, hogy az idelátogató vendégek az istenek nektárjának legjobbjait 
kóstolhassák. Az estét színpadi fellépők és előadók teszik színesebbé, akik mindenféle stílusban 
koncerteznek annak érdekében, hogy mindenki számára megfelelő szórakozási lehetőséget 
biztosítsanak. A badacsonyi bor és termelőinek ünnepe, kulturális és szakmai műsorokkal, 
előadásokkal, folklór és könnyűzenei programokkal, kézműves bemutatókkal várja a vendégeket.
További információ: 
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület- Tourinform Iroda
tel.: +3687/531-013 web: www.badacsony.com e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu

RÓZSAKŐ FESZTIVÁL - AUGUSZTUS 19-23.
Helyszín: Badacsony, Centrum
 A szórakoztató eseményeken, koncerteken, sztárfellépőkön kívül gazdag állandó programok is várják 
a Vendégeket: bortúra nosztalgia terepjáróval, városnéző kisvonat, régiójáró busz, kulturális 
lehetőségek úgy, mint Egry festményritkaságok, Szegedy Róza és Kisfaludy Sándor életét bemutató 
múzeum. A gyerekeket és a vállalkozó szellemű felnőtteket a rendezvény ideje alatt élménypark várja. 
1-től 100 éves korig emlékezetes kikapcsolódást biztosítunk a vendégeinknek!
További információ: 
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület- Tourinform Iroda
tel.: +3687/531-013 web: www.badacsony.com e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu

RÓZA -napi SZÜRETNYITÓ - SZEPTEMBER 5.
Helyszín: Badacsony, Szegedy Róza-ház
A reformkori szüretek hangulatát visszaidézni szándékozó rendezvényen a szervezők  visszaidézik a ház
neves lakóinak korát, vers-, zene- és tánckultúráját. Ennek érdekében a szüretet követő első 
mustkóstolást a szürethez kötődő versek előadása, korabeli énekek és hangszeres zeneszámok, 
néptánc kísérik. Az 1927-től 1950-ig vezetett szüreti vendégkönyv hagyományát felelevenítve a 
rendezvénysorozat vendégei aláírásukkal látják el az újonnan megnyitott szüreti vendégkönyvet.
További információ:
Szegedy Róza Irodalmi és Bormúzeum
Békássy János 8261 Badacsony Római u. 156.
Tel: 70/382-9210 E-mail: info@szegedyrozahaz.hu web: www.szegedyrozahaz.hu 

BADACSONYI SZÜRET – SZEPTEMBER 11-13.
Helyszín: Badacsonytomaj-Badacsony
A régió legimpozánsabb őszi rendezvénye, az idegenforgalmi szezon méltó zárása.                                    
Az ország leghosszabb és legszínesebb szüreti felvonulása a 71-es számú fő közlekedési úton 
Badacsonytomaj és Badacsony közötti szakaszán zajlik, ahol felvonulnak a környékbeli települések 
képviselői, néptánc együttesek, legionáriusok, magyarországi borrendek, kopjások, huszárok és 
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zászlóforgatók, tűzzsonglőrök, fúvószenekarok, lovas fogatok. A rendezvény ideje alatt a saját 
karakterrel bíró badacsonyi borokat a helyi boros gazdák kínálják.
További információ:
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 
8258 Badacsonytomaj, Római út 69.
Telefon: 87/571-115; Fax:87/571-116; Mobil: 30/852-9717;
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu  www.badacsonyiprogramok.hu, www.badacsony.com  

RIZLING VAKÁCIÓ – OKTÓBER 3-4. – A Bortriatlon harmadik állomása
Helyszín: Badacsonyi Borvidék pincéi
Bortriatlon III. állomása! Olaszrizling kóstoló minden résztvevő pincében, sok-sok különleges borral, 
nyereményjátékkal és egyéb meglepetésekkel. Vegyél részt a Bortriatlon felfedezőúton és gyűjts össze
minél több pecsétet az értékes nyereményekért!
További információ: 
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület- Tourinform Iroda
tel.: +3687/531-013 web: www.badacsony.com e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu

BADACSONYTÖRDEMIC

BADACSONYTÖRDEMICI KOCSONYA SZÉPSÉGVERSENY – FEBRUÁR 14.
Badacsonytördemic, Faluház
Remegő kocsonya, hozzá friss, ropogós fehérkenyér! Hmm! Megkóstolnád? Akkor irány 
Badacsonytördemic! Ott ugyanis a jellegzetes téli ételünket ezúttal a külső alapján bírálja a szakértő 
zsűri. A kocsonyák három kategóriában versenyeznek majd: a hagyományos, a vegetáriánus és a 
halas. A kultúrműsor után pedig jöhet a kóstolás! Jó étvágyat!
További információ:
Faluház, Teleház
8263 Badacsonytördemic Hősök útja 12.
tel.:+3687/533-030 E-mail: telehaz.tordemic@gmail.com

TANÚHEGYEK TELJESÍTMÉNYTÚRA - MÁJUS 16-17.
Helyszín: Start és cél: Badacsonytördemic, Faluház
Ha érdekelnek a tanúhegyek titkai, indulj túrázni! Válogathatsz a Börzsöny Természetbarát és 
Hegymászó Egyesület által szervezett 10, 20, 30 és 50 km-es teljesítménytúrák között, akár gyalog, 
akár biciklivel kelsz útra. Hogy el ne tévedj, ellenőrzőpontok jelzik az utat végig a tanúhegyeken, a 
Tapolcai-medence és a Káli-medence területén. Rajt és cél a badacsonytördemici Faluház udvarán.
További információ:
a Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület 
Csiba Ágoston  +36 30 3999633         
tanuhegyek@bthe.hu www.bthe.hu                                             

http://www.bthe.hu/
mailto:tanuhegyek@bthe.hu
mailto:telehaz.tordemic@gmail.com
mailto:badacsonytomaj@tourinform.hu
http://www.badacsony.com/
http://www.badacsony.com/
http://www.badacsonyiprogramok.hu/


XII. BADACSONYI SZÜRKEBARÁT és MAGYAR SZÜRKEMARHA ÜNNEPE -  AUGUSZTUS 14-16.
Helyszín: Badacsonytördemic, Faluház udvar
A csavaros szarvú szürkemarha igazi hungarikum, amiből a Balatonnál is találni szép számmal. Aki 
zoológusi érdeklődésből megy el a fesztiválra, csalódni fog, itt inkább azt tudhatod meg, milyen ízű a 
szürkemarha-gulyás. Erdei Ferenc szerint” nem húslevesízű, nem is olyan, mint a paprikás, hanem a 
kettő között álló saját íze van.” És mivel egy fesztivál sem lehet teljes zene nélkül, a jó ebédhez majd 
itt is szól a nóta, és mivel csúszik legjobban a szürkemarhagulyás? Persze, hogy a szürkebaráttal.
Az immáron hagyományossá vált rendezvény elsődleges célja Badacsonytördemic arculatának 
formálása, a hagyományosan megrendezett Falunapi rendezvények és helyi vonatkozású 
gasztronómiai programok összekapcsolásával. Alapvető célkitűzés a minőségi, hagyományos, népi 
kultúrán alapuló szemlélet megteremtése a szórakoztató programok és a kiállító vásározók 
tekintetében.
További információ:
Faluház, Teleház
8263 Badacsonytördemic Hősök útja 12.
tel.:+3687/533-030 E-mail: telehaz.tordemic@gmail.com

MÁRTON NAPI LIBAVACSORA – NOVEMBER 14.
Helyszín: Badacsonytördemic, Faluház
Hagyományaink ápolásához hozzátartozik, hogy összegyűljünk Márton-nap környékén bemutatni az
újbort és elfogyasztani az ízletes kemencében sült libacombot, megelőlegezve ez által a következő év 
gazdagságát. Az este folyamán hangulatos műsor és zene mellett jólesik beszélgetni a baráti 
társaságoknak, akik nem csak a községből érkeznek e jeles rendezvényre.
További információ:
Faluház
8263 Badacsonytördemic Hősök útja 12.
tel.:+3687/533-030 E-mail: telehaz.tordemic@gmail.com

FORRALTBOR FŐZŐ VERSENY – DECEMBER 5.
Helyszín: Badacsonytördemic, Faluház udvar
Badacsonytördemicen a hagyományoknak megfelelően versenyre hívják a forralt borok készítőinek 
legjobbjait, és természetesen a forralt bort kedvelő vendégeket.
A rendezvényt szórakoztató programok, kézművesek és a környékbeli gazdák vására színesíti.
További információ:
Faluház, Teleház
8263 Badacsonytördemic Hősök útja 12.
tel.:+3687/533-030 E-mail: telehaz.tordemic@gmail.com

ÁBRAHÁMHEGY

HAGYOMÁNYŐRZŐ FALUSI DISZNÓÖLÉS – FEBRUÁR 7.
Helyszín: Ábrahámhegy, Önkormányzat - Művelődési Ház
A hagyományőrző falusi disznóölés reggel 7 órakor fogópálinka kóstolással veszi kezdetét. Reggelire 
sült vért, és toros májat kínálnak, majd megkezdődik a kolbásztöltő verseny. A különböző módon 
elkészített, és fűszerezett sültkolbász a helyszínen kóstolójegy ellenében megvásárolható. Napközben 
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a gyerekek és a felnőttek is, játékos vetélkedőkön vehetnek részt. Este 19 órától zenés disznótoros 
vacsorára, majd reggelig tartó mulatságra várjuk kedves vendégeinket! Vacsora: orjaleves, 
toroskáposzta, sült hurka, kolbász. Szeretettel várja minden kedves vendégét Ábrahámhegy Község 
Önkormányzata és a Pro Ábrahámhegy Alapítvány!
További információ:
Bakosné Tóth Erzsébet, Telefon: 70/380-07-63
E-mail: kulturhaz@abrahamhegy.hu

HALÁSZLÉFŐZŐ ÉS HORGÁSZ TALÁLKOZÓ – MÁJUS 1.
Helyszín: Községi Strand
A találkozón egyéni és különböző tájegységekre jellemző receptek alapján készült halászlevek 
kóstolására várják a kedves vendégeket! A halászlé kóstolás megnyitása: 13 órakor. Kóstolójegy a 
helyszínen 10 órától vásárolható. A rendezvény ideje alatt a gyerekeket légvár és kézműves 
foglalkozás várja. 14 órától: kispályás labdarúgó mérkőzések, és játékos sportversenyek. 21 órától: 
Szezonnyitó bál.
További információ:
Bakosné Tóth Erzsébet, Telefon: 70/380-07-63
E-mail: kulturhaz@abrahamhegy.hu

FALUNAP ÉS GYERMEKNAP – MÁJUS 24.
Helyszín: Ábrahámhegy, Tűzoltópark
Délelőtt 10 órától változatos gyermek és felnőtt szórakoztató programok: Rendőrségi, és tűzoltó 
bemutató, bohócműsor, gyermek játszópark, nóta és operett, néptánc műsor, kispályás labdarúgó 
mérkőzések, délidőben harmonika zenével, jó ebédre várják a kedves vendégeket! Kóstolójegy a 
helyszínen vásárolható. A gyerekek ingyen megkóstolhatják az ábrahámhegyi nagymamák és anyukák 
palacsintáját, ingyenesen lovagolhatnak, szamaragolhatnak, ugrálhatnak légvárban, 21 órától éjjel 2 
óráig: Utcabál! Szeretettel vár mindenkit Ábrahámhegy Község Önkormányzata és a Pro Ábrahámhegy
Alapítvány!
További információ:
Bakosné Tóth Erzsébet, Telefon: 70/380-07-63
E-mail: kulturhaz@abrahamhegy.hu

ÁBRAHÁMHEGYI BORNAPOK – AUGUSZTUS 5-9.
Helyszín: Ábrahámhegy, Tűzoltópark
Ábrahámhegyen öt napig minden a borról szól majd, ahol a frissítő nedűk kortyolása közben zene és 
tánc szórakoztatja a nagyközönséget. A kicsik gyermekprogramokon köthetik le magukat. Az esténket 
pedig szórakoztató műsorok és sztárfellépők teszik még teljesebbé.
További információ:
Bakosné Tóth Erzsébet, Telefon: 70/380-07-63
E-mail: kulturhaz@abrahamhegy.hu

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS és TŰZIJÁTÉK – AUGUSZTUS 20.
További információ:
Bakosné Tóth Erzsébet, Telefon: 70/380-07-63
E-mail: kulturhaz@abrahamhegy.hu
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MURCIFESZTIVÁL – OKTÓBER 3.
Helyszín: Ábrahámhegy,  Községi Strand, Művelődési Ház
Az ábrahámhegyi szüreti mulatságon lesz vígasság, sokadalom, dínomdánom ünnep, hiszen a szorgos 
gazdák leszüreteltek! Vár mindenkit a szüreti menet majd a  bál! A felvonulás a strandról indul majd 
Sziget utca - vasúti átjáró - Iskola utca - focipálya - Patak utca - Önkormányzat Művelődési Ház 
útvonalon. A megállókban fergeteges tánccal, és szüreti nótákkal szórakoztatjuk a közönséget. 
További információ:
Bakosné Tóth Erzsébet, Telefon: 70/380-07-63
E-mail: kulturhaz@abrahamhegy.hu

SZIGLIGET

VÁRKAPUNYITÓ – ÁPRILIS 4-6.
Helyszín: Szigligeti Vár
A program a vár szezonnyitója. A három nap során valamennyi korosztály számára tartogatnak 
különleges programot, melynek helyszínéül az alsó várban található színpad szolgál. Zenés előadások, 
bábjátékok, apródavatás várja a gyerekeket, de a felnőttek számára is remek kikapcsolódás vár. A 
rendezvényre hagyományőrző csoportokat, néptánc együtteseket, régi zenei együtteseket, vásári 
komédiásokat hívnak.
További információ:
Tourinform Szigliget
tel.: 06-70/371-5346 E-mail: szigliget@tourinform.hu web: www.szigliget.hu

VÁRFESZTIVÁL – MÁJUS 23-25.
Helyszín: Szigligeti Vár
A pünkösdi hosszúhétvégére háromnapos programsorozattal készülnek Szigligeten. A Várfesztivál 
szombat délelőttől egészen hétfő estig várja a látogatókat, ahol kicsikés a nagyok is megtalálják a 
megfelelő programot. Az alsó várban kialakított színpadon fegyver és harcászati bemutatók, korhű 
zenéket, táncokat felelevenítő művészek és egyéb zenés-táncos műsorok szórakoztatják a közönséget.
Szakértők segítségével bárki kipróbálhatja a magyarokra jellemző fegyvereket. A gyerekeknek 
bábszínházi előadásokkal, solymászbemutatóval kedveskednek, és amennyiben teljesítik a 
Várkapitány próbatételeit, a szigligeti vár apródjává is válhatnak erre a hétvégére.
További információ:
Tourinform Szigliget
tel.: 06-70/371-5346 E-mail: szigliget@tourinform.hu web: www.szigliget.hu

VÁRJÁTÉKOK – MÁJUS-AUGUSZTUS minden nap
A szigligeti várban idézd fel azt a dicső korszakot, mikor Palonai Magyar Bálint védte Szigligetet a 
töröktől, de akár ezer évet is visszautazhatsz az időben. Szeretnéd tudni, milyen fegyvereket 
használtak a honfoglaló magyar vezérek? Szakértők segítségével ki is próbálhatod ezeket, sőt, a tábori 
élet mindenapjaiba is bepillantást nyerhetsz, a gyerekek pedig végvári apródokká válhatnak egy-egy 
hétvégére. Szerencsére a letűnt korok kényelmetlenségeivel nem kell számolnod, az alsóvárban 
kirakodóvásár és helyi finomságok várnak.
További információ:
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Tourinform Szigliget
tel.: 06-70/371-5346 E-mail: szigliget@tourinform.hu web: www.szigliget.hu 

ZENÉS ESTÉK A "BALATON VÁRÁBAN" – JÚLIUS 18 –AUGUSZTUS 22.
Helyszín: Szigligeti Vár
A nyári hétvégi estéken újra megtelik a szigligeti alsóvárban kialakított színpad élettel. A tavalyi nagy 
sikerre való tekintettel újra tiszteletét teszi a Magna Cum Laude együttes. Fellép a vár színpadán a 
nagy népzenei múlttal rendelkező és elismert Csík zenekar. A fiatalok egyik kedvenc pop rock 
együttese, a Hooligans. Zséda akusztikus koncertet ad majd.  Augusztusban Magyarország 
legnépszerűbb jazz együttese a Benkó Dixieland Band nyújt majd felhőtlen szórakozást egy kellemes 
koncert erejéig. A Zenés esték programsorozat zárásaként pedig Szentpéteri Csilla zenéje kivételes 
ünneppé varázsolja az estét és nyújt magas színvonalú szórakozást.
További információ:
Tourinform Szigliget
tel.: 06-70/371-5346 E-mail: szigliget@tourinform.hu web: www.szigliget.hu

SZIGLIGETI STRAND NAPOK – AUGUSZTUS 3-7.
Helyszín: Strand
Öt napon át színvonalas programokkal várják az érdeklődőket. A zenei előadások palettája igen színes,
könnyű zenétől a komoly zenéig mindenki megtalálhatja az ízlésének megfelelőt. A kulturális 
programok mellett a gyerekeknek sportversenyeket, gyerekszínházi előadásokat, játszóházat is 
tartanak. Lesz még homokvár építő verseny, és strand szépe választás is.
További információ:
Tourinform Szigliget
tel.: 06-70/371-5346 E-mail: szigliget@tourinform.hu web: www.szigliget.hu

HAGYOMÁNYŐRZŐ NAPOK - AUGUSZTUS 20-21.
Helyszín: Szigligeti Vár
Hetedik alkalommal rendezik meg a „Hagyományőrző Napok” programsorozatot Szigligeten, a várban.
A két izgalmakban is bővelkedő nap során a meghívott hagyományőrző egyesületek számos, látványos
bemutatóval ajándékozzák meg a közönséget, de természetesen a középkori muzsika sem hiányozhat 
a repertoárból. A szigligeti Hagyományőrző Napok részeként lesz apródavatás és solymászbemutató 
is. Az alsóvárban kialakított színpadon fergeteges programok várják nemcsak a hagyománytisztelőket, 
hanem mindenkit, aki szeretne új élményekkel gazdagodni. 
További információ:
Tourinform Szigliget
tel.: 06-70/371-5346 E-mail: szigliget@tourinform.hu web: www.szigliget.hu

SZÜRETI VIGADALOM - SZEPTEMBER 26.
Helyszín: Település utcái
Szigligeten az egyik legrégebbi népi szokásokat felelevenítő rendezvény a Szüreti Vigadalom. A 
felvonulás délután indul az Ófaluból. Évről évre egyre színesebb, látványosabb ez a felvonulás, ahol a 
hagyományokat felelevenítő népviseletben vonulnak fel a résztvevők. A menetben helyet kapnak 
néptánccsoportok, hagyományőrző egyesületek, bíró, kisbíró, huszárok, csikósok, maskarások. A 
felvonuló kocsmáros és a pogácsát osztogató helyi asszonyok gondoskodnak arról, hogy senki ne 
maradjon éhesen, szomjasan. A felvonulás végén a rendezvénysátornál kulturális műsor várja a 
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résztvevőket. A színes programok után pedig utcabál zárja az egész napos programot.
További információ:
Tourinform Szigliget
tel.: 06-70/371-5346 E-mail: szigliget@tourinform.hu web: www.szigliget.hu

VÁRFUTÁS – OKTÓBER 10.
Helyszín: Szigligeti Vár
Október 10.-én rajthoz állhatnak azok a sportolni vágyók, akik a Szigligeti Várfutáson szeretnének 
részt venni. A Várfutással történelmi eseménynek állítanak emléket. A XVI. században a portyázó 
törökök megtámadták a szüretelő szigligeti parasztokat. Az akkori várkapitány, Palonai Magyar Bálint 
katonáival a segítségükre sietett és felmenekítette a szüretelőket a várba. Az akkor életükért futó 
szigligetiekre emlékeznek a rendezvényen. A Várfutás során a futók 6 és 10 km-es távot teljesíthetnek.
A futóverseny célja hol lenne máshol, mint a szigligeti várban.
További információ:
Tourinform Szigliget
tel.: 06-70/371-5346 E-mail: szigliget@tourinform.hu web: www.szigliget.hu

SÜLLŐFESZTIVAL - OKTÓBER 23-25.
Helyszín: Szigliget strand
Október végén a Balaton őszi hangulatát, szépségét mindenki megcsodálhatja a Szigligeti 
Süllőfesztiválon. A hagyományőrző rendezvény helyszíne természetesen a Balaton part, ahol (nem 
csak) halételekkel, helyi ételkülönlegességekkel várják az érdeklődőket. Bemutatkoznak a helyi 
borászok, lesz kézműves vásár és a színes programok között a gyermekek sem fognak unatkozni.
További információ:
Tourinform Szigliget
tel.: 06-70/371-5346 E-mail: szigliget@tourinform.hu web: www.szigliget.hu

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!
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