
Hétvégi programajánló:  

Alsóörs  

Június 27. szombat 20.00. 

 

SWING SWING EGYÜTTES 

Lovas 

 

Június 27. szombat 19.00-21.30. Lovas, Fő utca 19. 

Az idei nyár eddig nem volt túl kegyes hozzánk, de a Lovas Kikötő megtalálta a rossz idő 

ellenszerét! ;) A most következő hétvégén is koncert, a The Serial Chillers trioja most elűzi a 

felhőket a fejünk felől. Este 7-kor kezdünk.The Serial Chillers trio will bring their funky, bluesy 

music to the patio at the lovely Lovas Kikoto for a pleasantly chill Saturday evening, in the 

lakeside village of Lovas. Jeff Joyner (guitar/vocals) is from Ohio, USA, Lancelot Du Lac 

(saxophone) is from France, and Tibi Vesselenyi (vocals/guitar) from Transylvania.  

The band currently lives in Budapest, where they perform with a larger version of the same band 

with 5 members. See you there! 



Alsóörs - Káptalanfüred 

 

Gyere el a környék legnagyobb levendulásába! Szedj magadnak csokrot, majd tégy egy könnyű, 

4,6 km-es sétát velünk Alsóörsre egy csodálatos panorámájú úton, hogy a család együtt 

készíthessen ajándéktárgyakat, levendulazsákot, levendulás képeket és más apróságokat. 

 

Program: 

10 órakor találkozó a Káptalanfüredi Levendulásban, indul a levendulaszüret! A résztvevők 

fejenként 2 levendulabokornyi virágot szedhetnek  

11 órától séta Alsóörsre, a kézműves foglalkozás helyszínére. Az ajánlott útvonalról a helyszínen 

minden résztvevő kap térképet, az út végigvezet Alsóörs felső részén, a séta során 

gyönyörködhetnek a Balatonban és a tájban 

12 órától kézműves foglalkozás, az ehhez szükséges kellékeket és útmutatást a helyszínen 

biztosítjuk 

 

 

REGISZTRÁCIÓ, előzetes jegyvásárlás az eseményhez szükséges, a Balaton Riviéra Turisztikai 

Egyesület irodájában (8226 Alsóörs, Vasút utca 3.) vagy utalással, jelentkezni az 

info@balatonriviera.hu e-mail címen is lehetséges 

 

Jegyárak: 

- felnőtt belépő 2.500 Ft 

- gyermek belépő 2.000 Ft 

- családi jegy 8.000 Ft /család 

 

Rossz idő esetén a programot vasárnap tartjuk meg. 

Ugyanez a program 15.00-tól is indul: 

15.00. Találkozó a levendulásban 17.00. Kézműves foglalkozás a Balaton Riviéra Turisztikai 

Egyesület irodája előtt. 

Bővebb információ:  Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület                                                              

tels: 88/575 000          e-mail: info@balatonriviera.hu 

mailto:info@balatonriviera.hu


Paloznak Tájház udvara június 27. és 28. szombat és vasárnap 

 



 

 

 

 

 

Nézd a vitorlástversenyt egy fröccsteraszról !  

Balatonfüred 

 

 

Bővebb információ: kultura.balatonfured.hu 

 



LOVAS 

 

Lovas Kikötő 

Június 28. vasárnap 10.00-12.00 

Lovas, Fő utca 19. 

Milyen számodra az ideális reggeli?Szendvics, palacsinta, netán egy jó omlett?  

A The Serial Chillers trió egy kis zenei aláfestéssel megkoronázza az élményt! Jeff az Egyesült 

Államokból gitárral és énekkel, Lancelot Franciaországból szaxofonnal, Tibi Erdélyből gitárral és 

énekkel. 

Breakfast and blues! The Serial Chillers trio will perform their funky/bluesy music live alongside a 

tasty breakfast at the Lovas Kikötö patio, in the lakeside village of Lovas. 

Jeff Joyner (guitar/vocals) is from Ohio, USA, Lancelot Du Lac (saxophone) is from France, and 

Tibi Vesselenyi (vocals/guitar) is from Transylvania. The trio currently lives in Budapest, where 

they perform with a larger version of the same band with 5 members. See you there! 

 

 

 

 

 

 

 



Programok 2 héten belül: 

Alsóörs  

Július 3. péntek 19.00. 

Kövi Szabolcs koncert  

 

 

Helyszín: Merse park 

 

 Paloznak Tájház udvara  
 

Kézműves foglalkozások a Tájház udvarán  

Június 27-28-án ismét elindulnak a kézműves foglalkozások a Paloznak Jövőjéért 

Közalapítvány szervezésében, az önkormányzat anyagi támogatásával a Tájház udvarán. 

Nyáron minden szombaton és vasárnap 10 - 13 óra között várják a gyermekeket, és 

kísérőiket a Szegedi Napsugaras Népművészeti Egyesület tagjai, akik különböző kézműves 

technikákkal ismertetik meg a résztvevőket. A foglalkozásokon gyöngyfűzéssel, szövés-

fonással, agyagozással, csuhézással, nemezeléssel, stb. készíthetnek ékszereket, apró tárgyakat, 

emlékeket az érdeklődők. 

A foglalkozásokon a részvétel ingyenes! 

 

 

 



Lovas 

 

ZENEBORA A LOVASI SZŐLŐHEGYEN !  

Szeretettel várjuk Önöket a Vámosi Pince nyári zenés borkóstoló sorozatának 07. 04-i eseményére.  

Helyszín: Vámosi Pince, Lovas, Cifhegyi út      GPS: 46.996735, 17.938510 

Időpont: 2020. 07. 04. SZOMBAT 18:00-20:00 (a befejezés időpontja rugalmas). 

Az este 6 órakkor kezdődő borkóstolót Papp Ferenc borász, tulajdonos tartja, melynek során a 2019-

es borokból nyílik lehetőség kóstolni 4 x 1 dl-t, ezt kíséri majd egy mártogatós borkocsolya (többek 

között padlizsánkrémmel, fokhagymás-tökmagolajos joghurttal, körözöttel) Pappné Szita Anikó 

háziasszony jóvoltából.  

Szerdahelyi Boldizsár, Doór Mátyás és Arató Illés alkotják a zenekart, akik az est aktív szereplői: a 

gondosan kiválogatott zeneszámok be-bekúsznak az ízlelendő borok közé, és persze van tere 

beszélgetésnek, táncnak, csápolásnak is. 

Ár: elővételben, utalással: 4900 Ft/fő. Helyszínen: 5900 Ft/fő  

Részvétel regisztrációhoz kötött: 

Tel.szám: +36/30 937-3206  E-mail: papp@vamosivendeghaz.hu 

Parkolás biztosított. 

A nulladik eseményünkről készült beszámoló: 

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/muzsika-borok-es-gasztronomia-talalkozasa-lovason-

3859289/  

 

mailto:papp@vamosivendeghaz.hu
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/muzsika-borok-es-gasztronomia-talalkozasa-lovason-3859289/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/muzsika-borok-es-gasztronomia-talalkozasa-lovason-3859289/


Vezetett gyalogtúra Felsőörs-Alsóörs-Lovas-Paloznak  

Július 7. Indulás 9.00. Felsőörs   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület  

87/575000     info@balatonriviera.hu 

Paloznak – kiállítás  

A Veszprémi Művész Céh és Paloznaki Önkormányzat szervezésében: 

 

2020. július 10. péntek 19.00. Szent József Ház kiállítóterme (Paloznak 

Fő u. 2.) 



Felsőörs 

 
Nyitott fazekasműhely Felsőörsön 

 

Fazekas bemutató, nagyoknak (10 év felett) korongozás kipróbálása, kicsiknek agyagtárgy 

készítése kézzel. 

 

Előzetes bejelentkezés alapján 

 

Felnőttjegy 2500 Ft 

 

Gyerekjegy 1500 Ft 

 

Családi jegy (2 felnőtt + akárhány gyerek) 7000 Ft. 

 

Nyitva: 9.30.-12.00. 

 

REGISZTRÁCIÓ irodánkban, vagy az alábbi elérhetőségeken: 

 

telefon: +3687575000 

 

e-mail: info@balatonriviera.hu 

 

 

 

 

 



Nyári programajánló 

Alsóörs 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A koronavírus kiváltotta járványhelyzet miatt a Török Ház idén nyáron a 
plakáton látható időpontokban tart nyitva, heti rendszerességgel. A 
kiállításmegnyitók elmaradnak, viszont a nyár folyamán a házban az 
Alsóörsi Festőörs képzőművészeti csoport alkotásai lesznek láthatók.  

  

 GPS koordináta:46.994934 / 17.972787 

 Cím:Alsóörs, Petőfi köz 7. 

 



Paloznak  

 

 
 

AKTÍV  
PALOZNAKI MŰFÜVES SPORTPÁLYA BÉRELHETŐ ! 

 

 

A pálya adatai: 
20 X 40 m alapterületű, műfűvel borított, alap-, ill. lábtenisz-csíkozású, 
zárt, dróthálóval körbekerített, a kapuk mögött labdafogó hálóval, palánkkal 
felszerelt pálya, körben 2 m-es kifutóval. A pálya világítással rendelkezik, az esti 
használatot a FIFA szabvány szerint felszerelt reflektorok biztosítják. Télen is 
kitűnően használható. 
A sportpályát a Paloznaki Civil Egyesület üzemelteti. 
A pálya bérleti díja: 3500 Ft/óra, lábteniszhez: 1800 Ft/óra 
Gondnok: Szente Zsolt 
Időpont egyeztetés: 06/ 70/ 2367-545 



TÁBOROK TÉRSÉGÜNKBEN 
 
Csopak  

 
 
 
 
 
 
 



Alsóörs 
 

Szövőtábor gyermekek és / vagy szüleik részére  
bejárós vagy bentlakásos lehetőséggel 

 

1. turnus július 12-18. felnőtteknek részére 
2. turnus július 19-25. 10+ gyermekek részére  

 
Kislétszámú, min. 3 – max. 5 fős kézműves táborok 10+ éves gyermekek és /vagy 
szüleik részére 
 

 szövés szövőszéken és szádfán 

 növényi gyapjúfonal-minta festés (idő engedi festés indigóval) 

 
Ezeken felül bejárós résztvevőként is szívesen fogadjuk az Érdeklődőket, ebben az esetben a 
napi díj kissé több, mint a bentlakásos résztvevők esetén, azonban a szállásdíj természetesen 
elhagyandó. 
 

Bővebb információ: Frecot Emese 20/440 6352, 

Jelentkezés írásban: frecot.emese@gmail.com 

 

 



Felsőörs 
elDobogó Lovas Iskola 
 

 
 
Időpontokról telefonon lehet érdeklődni 70/319-3465 

Ár: 16.000 Ft/nap 3x étkezéssel együtt 

A nyári szünidőben valamennyi munkanapra terveznek napközis tábort, kivéve azokat a heteket, 
amikor a bentlakásos táborok vannak. A táborok időpontjait és a résztvevők létszámát az aktuális 
tábor előtti héten teszik közzé. 
A napi program 9 órától 17 óráig tart. Ez idő alatt kétszer kettő és fél órát foglalkoznak a gyerekek 
a lóval, lovaglással. Amennyiben a gyermek képes a földröl kontrolálni egy jól idomított lovat, kap 
egy lovat egész napra. Tudásszintnek megfelelően oktatják a földről való kommunikációt és a 
lóhátáról a lovaglást. Az ár tarlamazza az ebéd, a tízórai és uzsonna árát. 

 

Bővebb információ: 

Csontó Zoltán  

eldobogo.hu 

csonto.zoltan@eldobogo.hu 

+36-70/319-3465 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:csonto.zoltan@eldobogo.hu


BALATON BEST KEDVEZMÉNYKÁRTYA  
 
 

 
 
 

A Balaton Best Carddal több mint 100 kedvezményes vagy 

ingyenes szolgáltatás igénybevételére jogosult! A turisztikai 

kedvezménykártya használatával a térség szolgáltatói 

nyújtanak kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatásokat 

Önnek, amennyiben a közel 50 partnerszálláshely 

valamelyikében száll meg. Elektronikus chipkártyáról van szó, 

melyet a szállásadó az Ön itt tartózkodása időtartamára 

aktivál. KÉRJE AKTIVÁLT BALATON BEST CARD-JÁT PARTNER 

SZÁLLÁSHELYEINKEN! Bővebben: www.balatonbest.hu, 

Balaton Best Card magazin és az alsóörsi Tourinform Irodában 

(Vasút u. 3.) 

 

 


