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Városnéző bringakörút 

 

A teljes útleírást (GPS-koordinátákkal és távolságokkal együtt) az út októberi átadását köve-

tően letöltheti a Pocket Guide honlapjáról. 

 

Rövid jellemzés: könnyen kerekezhető útvonal, ajánljuk minden Tihanyt megismerni vágyó-

nak. Végig aszfaltozott utakon, javarészt kijelölt kerékpárúton vezet. Ajánljuk, hogy a nyári 

időszakban - a nagy látogató forgalomra tekintettel - az Ősfaluban parkoljanak, vagy tolják a 

bicikliket. Az útvonal hossza kb. 20 km.  

 

A 71-es út torkolatától a faluba vezető úton kerekezünk tovább. A néhány éve átadott bicikli-

úton tekerünk, folyamatosan, de könnyen leküzdhetően emelkedve a falu felé. 

 

Balra, a Külső-tóval szemben láthatjuk a hét hektáros Új-levendulást.  

Jobbra láthatjuk a Külső-tó náddal sűrűn benőtt felszínét. 

Az Újlevendulást lehagyva az Óvár nevű domb földsáncrendszere mellett haladunk el.  

Tovább haladván a Kossuth utcán jobbra a Kiserdőtelepi utcát, balra a buszfordulót elhagyva 

elérjük a jelzett kerékpárút végét. Jobb kéz felől a Szélmarta sziklák különös formáiban gyö-

nyörködhetünk. Érdemes pár perces sétát tenni, és föntről a sziklák tetejéről élvezni a külön-

leges panorámát. Innen rálátunk a Balaton egy részére, a nyugati oldalon az Apáti-  és a 

Csúcs-hegyre.  

A Kossuth utcán egyenesen tovább haladva, jobb kéz felől láthatjuk a Fogas Vendéglőt. 

Bal kéz felől láthatjuk a Református templom 1793-ban épült, egyszerű téglalap alaprajzú 

építményét és a négy fehér pilléren álló, zsindelyes haranglábat.  

A polgármesteri hivatal előtt, bal felől a Batthyány utca következik. Ezen keresztül, jutunk el 

az Ősközségbe, ahol megtekinthetjük a régi tihanyi házakat, és emléktárgyakat vásárolhatunk. 

Ezen az úton át is eljuthatunk a Visszhang-dombhoz és a Pisky sétányhoz. A sétány végén, a 

hegy tetején emelkedik a Tihanyi Bencés Apátság épülete.  

 

Az Apátsággal szemben találjuk a Tourinform irodát. Talán a legszebb balatoni panorámát 

élvezhetjük az Apátságtól a Visszhang-dombig vezető Pisky-sétányról. Innen és a Batthyány 

utca felől is bejárattal rendelkezik a régi tihanyi életmódot, tárgyi kultúrát bemutató Skanzen a 

Parasztgazdaházzal és a Halászcéh-házzal. A Visszhang utcán át jutunk el a IV. Károly Kálvá-
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riához, amelyet 2013-ban állítatott helyre az önkormányzat. A Kálváriától a Visszhang utcán 

át érünk vissza a Kossuth utcára. 

A Kossuth utcán, az Apátsággal szemben, a postaépület mögött találjuk Tihany főterét, amely 

a néhai köztársasági elnök, Mádl Ferenc nevét viseli. 

Az egykori apátsági magtár ma a Németh László Művelődési Háznak ad otthont. A művelődé-

si ház a helyi rendezvények szervezője, könyvtári szolgáltatásokkal, és időszaki kiállításokkal, 

Wi-Fi-vel áll a turisták rendelkezésére. 

Bal kéz felől láthatjuk a Borsos Miklós teret. Itt leteheti a kerékpárt, és gyalogosan folytathat-

ja útját a falu központjába. A padokon kényelmesen el lehet helyezkedni, pihenni és nézelőd-

ni. Innen vezet feljárat az Apátsághoz és az apátsági látogatóközponthoz. 

A faluból kifelé haladva, jobbra, az Aranyház utcánál tábla jelzi a lejáratot a Belső-tóhoz és a 

Levendula Ház Látogatóközponthoz. 

 

A parti lejárat előtt nagyjából 100 méterre következik – bal oldalon - a Nyársas-hegy. 

A következő helyszín az Akasztó-domb. Ma az Erdőbirtokosság parkolója.  

Mielőtt az Adler Hotelhez érnénk, bal kéz felől nyílik egy út a Kopasz-hegy legszebb pontjá-

hoz, a Honthy-villához. Jobbra a Cserhegy szőlőskertjeit láthatjuk. 

A Rév felé vezető út, a Rév utca folyamatosan lejt. A kerékpárút a Club Tihany előtt nem sok-

kal balra kanyarodik, és a Kenderföldeken halad tovább.  

Érdemes kb. 150 métert a Révhez vezető úton tovább tekerni, a Club Tihany  bejáratához. A 

hotel területéről nyílik egy kis kapu, melyen keresztül – a zöld és a sárga jelzést követve – az 

Újlaki templomromhoz jutunk. Ha egyenesen tovább haladunk, a révhez jutunk. A rév Szán-

tódra visz át. Amíg a Balaton teljesen be nem fagy, addig közlekedik. Térjünk vissza a Club 

Tihanytól balra a falu irányába, majd kb. 150 méter múlva kanyarodjunk jobbra a kerékpár-

úton. 

A Kenderföldekről a parti útra a Tihanyi Hajós Egylet kikötőjével szemben érkezik vissza a 

kerékpárút. Tovább kerekezve a Somos szabad strandhoz érkezünk. 

Közvetlenül az újságíró-üdülő előtt, balra, az Akasztó-dombhoz vezet a szerpentin. Elhagyva, 

jobb kéz felől következik Habsburg József főherceg kastélya. 

Közvetlenül a kastély mögött áll az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete.  

Következik a Hajóállomás.  

 

A Hajóállomással szemben, a Garay utcán át, felfelé lehet a Pisky sétányra és a Visszhang-

dombra eljutni. 
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Tovább haladva a 71-es főút torkolata felé, balra elérünk a kerékpáros pihenőhöz. Innen rö-

vid sétával feljuthatunk a Ciprián-forráshoz. A Legenda körút 2-es jelzésén tovább haladva 

jutunk el a Barátlakásokhoz. 

 

Bal felől a gödrösi strandhoz érkezünk. 

A Balaton partján kerekezünk tovább. Jobbra pavilonok között, a „Százlépcsőn” juthatunk fel 

Tihany Gödrös nevű részébe.  

Haladunk tovább és nemsokára már látjuk a 71-es utat, ahol a kerékpárút kettéágazik. Mi 

válasszuk a bal oldalit, ezzel folytassuk tihanyi körünket! Jobbra tartva Balatonfüredre ju-

tunk. Balra kb. 300 méter múlva elérjük az északi part legfontosabb útját, ami előtt ismét bal-

ra térünk. A főúttal párhuzamosan haladunk Keszthely irányába 450 métert, ahol a Tihany 

központjába vezető úton átkelve haladunk tovább. A balatoni bringakörúton, egy-két percnyi 

kerekezés után az Apáti templomromhoz érünk. 


