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Könnyebb kerékpáros útvonal Tihanyban. Bárkinek ajánlott, hiszen összesen közel 9 km, 

mely nem tartalmaz sok szintemelkedést. Gyakorlatilag bármilyen kerékpárral teljesíthető a 

táv, hiszen csak aszfaltozott utakon kerekezünk. 

 

Levendula Ház, 0,0 km, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Látogatóközpontja 

A ház kiállításai bemutatják a félsziget geológia múltját, természeti kincseit és az itt honos 

levendulát. A vetítőteremben Tihanyról, a félsziget múltjáról és jelenéről láthatunk rövidfil-

met. A kertben labirintus, a nádast és Belső-tavat közelebb hozó pallósor és más érdekes játé-

kok, eszközök találhatók. Belső-tó, Levendula Ház Látogatóközpont (N 46° 54.539', E 17° 

53.305') 

A Belső-tó létét egy vulkáni kitörésnek köszönheti: egy vulkán kráterében alakult ki. A Belső-

tó elsősorban növény- és állatvilágáról híres. Nyáron a horgászok és a csónakázni vágyók 

kedvelt helye.  

 

A Kossuth utcán, a parti lejárat (N46° 54.461'; E 17° 53.458') 0,4 km előtt nagyjából 200 

méterre következik – bal oldalon ‒ a Nyársas-hegy . Ez kivégzőhely volt a középkorban. Az 

elfogott rabló, pusztító törököket az egykori vár alatti területen húzták karóba. 

A következő helyszín az Akasztó-domb (N 46° 54.225'; E 17° 53.611'). Ma az Erdőbirtokos-

ság parkolója. A domb nevét az itt felállított akasztófáról kapta. Zsigmond király 1417-ben 

pallosjogot adományozott az apátságnak, ami azt jelentette, hogy a bűnösöket elfoghatták és 

elítélhették; a kivégzést ezen a helyen hajtották végre.  

Itt, az úgynevezett szerpentin úton balra kanyarodunk. Kb. 450 méter megtétele után érjük el a 

parti utat. Ezen balra fordulunk. 

Túránkon 950 métert tettünk meg eddig. Jobb kéz felől következik Habsburg József főherceg 

kastélya. (N 46° 54.768'; E 17° 53.581') 

A mintegy kéthektáros parkban álló gyönyörű, mediterrán hangulatú épület 1925-re készült el. 

Érdekessége, hogy az építkezés céljára a Balatonból kerítettek el egy nagyobb területet, ezt 

feltöltve alakították ki a nyaraló parkját. A kastélyból később pártüdülő, majd szálloda lett. 

Közvetlenül a kastély mellett áll az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Inté-

zet (N 46° 54.836'; E 17° 53.531') 1,45 km. 

Az édesvízkutatás a XX. században egyre fontosabb lett Magyarországon, ezért a magyar 

kultuszminiszter, gróf Klebelsberg Kuno, felismerve a kutatás jelentőségét, 1926-ban egy tó-

parti tudományos kutatóintézetet alapított a Balaton élővilágának vizsgálatára. 

Következik a Hajóállomás (N 46° 55.062'; E 17° 53.657') 1,85 km 
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A Balatont ősidők óta járták csónakokkal, de komolyabb hajók csak a XVIII. század második 

felében készültek. A XIX. században, elsősorban Széchenyi István kezdeményezésére virág-

zott fel a hajózás. A balatoni hajózás részben közlekedési, részben szabadidős – sétahajózási – 

célokat szolgál. A tihanyi hajóállomásról több part menti helységbe indul menetrend szerinti 

hajójárat. A kerékpárral érkezőket szolgálja ki az információs központ, ahol biciklikölcsönzés, 

szerviz, szerszámkölcsönzés és gyermekbarát mosdó is rendelkezésre áll. A Hajóállomás épü-

letét a Balatoni Hajózási Részvénytársaság 2013 nyarán újította fel és épített új várócsarnokot 

hozzá, ősszel pedig az önkormányzat újította fel a parkot és a sétányt, pályázati forrásból. 

A parkban látható az egykori Sport Szálló, mely 1923-ban készült el. Kezdetben tizenhat szo-

bája volt, majd többször is átalakították az épületet. Itt volt a környék leghíresebb diszkója a 

hetvenes, nyolcvanas években. Jelenleg magántulajdon; a Fürdőtelep egykor legszebb épülete 

erősen leromlott állapotban látható. 

A Hajóállomással (N 46° 55.037'; E 17° 53.576') szemben, a Garay utcán át, felfelé lehet a 

Pisky-sétányra és a Visszhang-dombra eljutni. 

 

Kerékpáros pihenő (N 46° 55.212'; E 17° 53.272') 2,25 km 

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

vid sétával feljuthatunk a Ciprián-forráshoz. (N 46° 55'279; E 17° 53.179') Hűvös vizével 

érdemes a kulacsot is megtölteni. A Legenda körút 2-es jelzésén tovább haladva jutunk el a 

Barátlakásokhoz. 

 

Gödrös 

A Balaton partján kerekezünk tovább. Az útvonalat az ország és Európa legszebb kerékpárút-

jai között tartják számon. Bal felől a gödrösi szabadstrandhoz érkezünk, a meleg nyári napo-

kon érdemes itt megállni és megmártózni. Jobbra pavilonok között, a „Százlépcsőn” (N 46° 

55.483'; E 17° 51.947') 3,65 km juthatunk fel Tihany Gödrös nevű részébe. A „Százlépcsőt” 

szó szerint kell érteni! Tihany nevezetessége a tihanyi kecskeköröm, mely valójában a Pan-

non-tengerben élt kagyló, a Congeria ungula caprae maradványa. A hely azokról a gödrökről 

kapta a nevét, amelyekből a tihanyiak a kecskekörmöt bányászták. A gyerekek a kecskekör-

möt a hajóállomásnál árusították a turistáknak. Haladunk tovább és nemsokára már látjuk a 

71-es utat 4,35 km, ahol a kerékpárút kettéágazik. Válasszuk a bal oldalit, és folytassuk ezen 

tihanyi körünket! Jobbra tartva Balatonfüredre jutnánk. Kb. 300 méter múlva elérjük az északi 

part legfontosabb útját, ami előtt ismét balra térünk 4,7 km. A főúttal párhuzamosan haladunk 

Keszthely irányába 450 métert, ahol a Tihanyba vezető úton átkelve közvetlenül a túloldalán 
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balra fordulunk 5,15 km. Ha ennél az elágazásnál Keszthely irányába haladhatunk tovább a 

balatoni bringakörúton, egy-két percnyi kerekezés után az Apáti templomromhoz érünk. 

Apáti templomrom (N 46° 55.229' E 017° 51,225'). A Tihanyi-félszigeten hajdan három tele-

pülés volt. Az egyik Apáti, melynek egyetlen ránk maradt emléke az Apáti templomrom. A 

román stílusú templom első említése 1211-ből való. A török hódoltság alatt pusztult el, a fa-

luval együtt. Az Apáti templomrom nemcsak kultúrtörténetileg jelentős, hanem a túrázók 

egyik kedvelt helye is, hiszen innen indul a Tihanyi félszigetet bejáró, 18 kilométeres Lóczy 

Lajos tanösvény.  

A néhány éve átadott bicikliúton tekerünk, folyamatosan, de könnyen leküzdhetően emelked-

ve a falu felé. 

 

A 71-es út torkolatától (N 46° 55.311'; E 17° 51.397') a faluba vezető úton kerekezünk tovább. 

 

Balra, a Külső-tóval szemben láthatjuk a hét hektáros Újlevendulást (N 46° 55.187'; E 17° 

52.271') 5,75 km. Tihanyban 1924-ben telepítettek először levendulát. Értékes gyógynövény; 

szárított virágát, olaját a gyógyításban és kozmetikumok gyártásánál használják fel.   

Jobbra láthatjuk a Külső-tó (N 46° 54.836'; E 17° 51.896') náddal sűrűn benőtt felszínét. A 

Külső-tó a félsziget egykori vulkánjának kráterében keletkezett, sekély tó. Az 1800-as évek 

elején csatornákat ástak, hogy a tó vizét az Aszófői-séden keresztül a Balatonba vezessék. A 

csatorna lezárásával (1976) visszaállították a tó eredeti állapotát. Az azóta eltelt négy évtized 

alatt a vízi növényzet teljesen visszatelepült, s megjelentek a vizes élőhely jellegzetes állatfa-

jai is.  

Az Újlevendulást elhagyva az Óvár (N 46° 55.217'; E 17° 52.865') nevű domb földsáncrend-

szere mellett haladunk el. Az Óvár a bronzkor végén és a korai vaskorban épülhetett. Ez a 

Balaton-vidék legépebben fennmaradt és legnagyobb földvára. Háborús körülmények között a 

környék népének biztos menedékhelye volt, s egyben fejedelmi székhely is. A falu szélén a 

földvár elhunyt fejedelmeinek sírja található. Jobb kéz felől a Szélmarta sziklák (N 46° 

54.893'; E 17° 52'545) 6,95 km különös formáiban gyönyörködhetünk. Érdemes pár perces 

sétát tenni, és föntről a sziklák tetejéről élvezni a különleges panorámát. Innen rálátunk a Ba-

laton egy részére, a nyugati oldalon az Apáti- (N 46° 55.059; E 17° 51.312') és a Csúcs-

hegyre (N 46° 54.386'; E 17° 51.122').  

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

elérjük a jelzett kerékpárút végét.  
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Fogas Csárda (N 46° 54.922'; E 17° 53.124') 

A Kossuth utcán egyenesen tovább haladva, jobb kéz felől láthatjuk a Fogas Vendéglőt 7,35 

km. Az egykori apátsági községkocsma a XIX. században épült, egyben a közösségi élet fon-

tos helyszíne volt a faluban. A századelőn ez volt a legismertebb vendéglő Tihanyban.  

Református templom és harangláb (N 46° 54.942'; E 17° 53.121')  

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

építményét és a négy fehér pilléren álló, zsindelyes haranglábat.  

Bencés Apátság – Pisky-sétány ‒ Kálvária ‒ Borsos Miklós tér  

A Kakas Csárda előtt, bal felől a Batthyány utca következik. Ezen keresztül, jutunk el az Ős-

községbe, 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 áll a Tihanyi Bencés Apátság épülete.  

 

Az Apátsággal szemben (N 46° 54.836'; E 17° 53.362') találjuk a Tourinform irodát (N 46° 

54.807'; E 17° 53.348'). Talán a legszebb balatoni panorámát élvezhetjük az Apátságtól a 

Visszhang-dombig vezető Pisky-sétányról. Innen és a Batthyány utca felől is bejárattal ren-

delkezik a régi tihanyi életmódot, tárgyi kultúrát bemutató Skanzen (N 46° 54.932'; E 17° 

53.329') a Parasztgazdaházzal és a Halászcéh-házzal. A Visszhang utcán át jutunk el a IV. 

Károly Kálváriához (N 46° 55.029'; E 17° 53.217'), amelyet 2013-ban állítatott helyre az ön-

kormányzat. A Kálváriától a Visszhang utcán át érünk vissza a Kossuth utcára. 

A Kossuth utcán, az Apátsággal szemben, a Posta épülete mögött találjuk Tihany főterét (N 

46° 54.794'; E 17° 53.293') 7,75 km, amely a néhai köztársasági elnök, Mádl Ferenc nevét 

viseli. A főtér a színhelye a helyi hagyományőrző rendezvényeknek, vásároknak, fesztiválok-

nak; nyárestéken koncertek, előadások várják itt a vendégeket. A turistákat meleg étellel, bor-

ral, süteményekkel várják az éttermek, cukrászdák és a borterasz.  

Az egykori apátsági magtár ma a Németh László Művelődési Háznak (N 46° 54.792'; E 17° 

53.278') ad otthont. A művelődési ház a helyi rendezvények szervezője, könyvtári szolgáltatá-

sokkal, és időszaki kiállításokkal, Wi-Fi-vel áll a turisták rendelkezésére. 

A Kossuth utcán tovább haladva bal kéz felől láthatjuk a Borsos Miklós teret (N 46° 54.785'; 

E 17° 53.347' 7,85 km). A padokon kényelmesen el lehet helyezkedni, pihenni és nézelődni. 

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. 8,45 km. 

 


