
Kőröshegy-Kőhegy-kilátó kerékpártúra

Túra hossza: 17 km

Nehézsége: könnyű

Terep: Síkvidék

Kerékpártúránkat a kőröshegyi templomnál indítjuk(1). A Petőfi úton tekerve hagyjuk el a falut és 
Szántódra a 7-es főútig tekerünk.

A főút előtt kb 300 m-rel jobbra van egy út a Római utca(2) ezen hajtunk tovább a pirosháromszög 
jelzést  követve.  Az aszfalt  út  hamarosan eltűnik és  földes  úton hajtunk tovább balkézfelől  egy 
érdekes látni való kerül elénk a Szántódpusztai Skanzen(3). Érdemes megállni és megnézni.

A skanzen után a sárgatúra jelet követve érjük el Zamádi szélét. Itt egy jobb kanyar és egy erős 
emelkedő  jelzi,  hogy  pár  száz  méter  múlva  megérkezünk  a  Kőhegyi  kilátóhoz(4).  Miután 
szétnéztünk a kilátónál és kipihentük a kemény emelkedő okozta fáradalmakat ugyanazon az úton 
vissza gurulunk a hegy lábához a sárgán.

Jobbra fordulva a zöldtúra jelzésen haladunk tovább. Balra kb 100 méterre találjuk a kiserdőben a 
fák között a Szamárkövet(5). Továbbhaladva beérünk Zamádiba.

A Csap utcára balkanyarral fordulva legurulunk a 7-es útig. Átkelve rajta a Hársfa utcán hajtunk 
egészen a Szent István utcáig. Ezen tovább tekerve a Szántódi révhez érünk(6).

Innen Balatonföldvárra tekerünk a parton. -Móricz Zsigmond utca-Gyulai Jenő utca-Somogyi Béla 
utca- Spúr István utca. A földvári vasútállomás után áthajtunk a vasúti átjárón(7) és egyenesen a 7-
es  főútig  tekerünk.  Itt  a  Kőröshegyi  utcán  folytatva  a  bringázást  vissza  érünk  a  kőröshegyi 
kiindulási pontra.





Látnivalók:

Kőröshegy

• Római  katolikus  templom (15.  század második  fele)  Gótikus  stílusban építette:  Báthory 
István országbíró. 

• Református templom 
• Az Öreg-hegy oldalán megépült pinceváros helyi különlegesség. 
• A Széchenyi-kastélyt  Széchenyi  György,  a  pölöskei  és  egervári  végházak  főkapitánya 

építtette  1680 körül.  Erre az épületre vagy ennek helyére épült  a  jelenlegi késői barokk 
kastély 1780 körül. Leghíresebb lakója a vadász-író Széchenyi Zsigmond 1923-tól, nyolc 
éven keresztül , 1931 őszéig lakott a kastélyban. Itt született meg első máig is nagy sikerű 
műve  –  első  vadászexpedíciójának  élményéből  –  a  Csui.  (1930)  Kőröshegyről  az 
Ünnepnapok című művében ír. 

• Népi parasztházak találhatók: Petőfi Sándor utca 65. szám alatt (épült: 1869), Petőfi Sándor 
utca 92. szám alatt, (épült: 1850 körül) és a Kossuth Lajos utcában 86. szám alatt. A fehérre 
meszélt,  oromfalas,  nádtetős  parasztházak  legatraktívabb  része  a  az  oszlopos,  boltíves 
tornác. 

• Dézsma pince (Borkút utca végén) A középkor óta használták bortárolásra. Jelenleg nem 
látogatható. 

• A Kőröshegyi völgyhíd az M7-es autópálya viaduktja.

Szántód

• Szántódrév (Tihanyi u.) 
• Szántódpuszta Majorsági Múzeum (Skanzen)
• Szántódpuszta Kristóf Kápolna 
• Szántódpuszta Régi temető 
• Szántód Szent Kristóf szobor 
• Szántód Kossuth szobor
• Szántód Kereszt 
• Szántód Fenyveserdő kilátó-domb

Zamádi

• Római katolikus templom (Fő utca) 
• Tájház (Fő utca 83.) 
• Zamárdi Néprajzi Gyűjtemény (Fő u. 115.) 
• Nepomuki Szent János szobor (Fő utcán, a templom mögött) 
• Hősök Kápolnája (Temető köz, Kálvária-domb) 
• Üdülőhelyi kápolna (Petőfi utca) 
• Szamárkő (A város nyugati végén, a Kiserdő szélén) 
• "A Magyar fájdalom" szobor (Szabadság tér) 
• Emlékkereszt (Pusztai dűlő) 
• Vaskereszt (Tatárcsapás végén az erdőben) 
• Kőhegyi kilátó 
• Rákóczi-emlékkő (a Kőhegy tetején, a Kilátó lábánál) 



• Honfoglalási emlékmű (Fő utca – Széles csapás találkozásánál) 
• 1848-1956-os emléktábla (a Templom téren, Fő utca) 
• Kopjafa az 1848-as hősök tiszteletére (Szabadság téren) 
• Mini Hadtörténeti Múzeum (magángyűjtemény: 8621 Zamárdi-felső, Siófoki u.30/a) 
• Tengeri Akvárium (magángyűjtemény: 8621 Zamárdi, Akácfa u. 4/a) 

Balatonföldvár

• Vaskori földvár maradványa - (innen a település neve) 
• Neves  villák:  Bajor  Gizi,  Széchenyi  Zsigmond,  báró  Korányi  Frigyes,  Kandó  Kálmán, 

Rákosi Jenő, Rákosi Szidi, Rákosi Viktor villája 
• A kikötő gyaloghídja (Magyarország egyetlen többtámaszú vasbetonszerkezetű hídja - ipari 

műemlék) 
• Galambsziget - a kikitő építésekor mesterségesen alakították ki 
• Római katolikus templom (tervezte Irsy László, 1944-ben szentelték) különlegesek szines 

üvegablakai 
• Kápolna - 1897-ben épült Kármelhegyi Boldog asszony tiszteletére 
• Közelében parkerdő. 
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