
Kőröshegy-Tihany kerékpártúra

Túra hossza: 30 km

Nehézsége: Közepes

Terep: Dombvidék

Kerékpártúránkat a kőröshegyi templomnál indítjuk (1). A Petőfi úton tekerve hagyjuk el a falut és 
Szántódra a révhez tekerünk (2). Innen komppal jutunk át a Tihanyi félszigetre.

A félszigeten a hajót elhagyva egyenesen haladunk tovább aszfalt úton. A települést elérve, az első 
ház előtt balra hajtunk tovább a Belső tóhoz(3), ahonnan a sárgakereszt jelzést követjük szinte az 
apátság épületéig(4).

Az apátság templomától az I. András- Batthyányi utca útvonalon jutunk vissza a főútra, amit a 71-es 
útig követünk. Ott balra fordulunk és pár száz métert megtéve megtaláljuk az Apáti templomot(5).

Miután megnéztük a templomot megfordulunk és a 71-es utat követve kerékpárúton eltekerünk a 
Tihany utolsó utcájáig a Lepke sorig, amire rá is hajtunk. Ezen az úton eljutunk a pari úthoz(6), 
amelyen vissza karikázunk a kompig(7).

Áthajózva a Balatonon Balatonföldvárra tekerünk a parton.  Tihany utca-Móricz Zsigmond utca-
Gyulai Jenő utca-Somogyi Béla utca- Spúr István utca. A földvári vasútállomás után áthajtunk a 
vasúti átjárón(8) 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

Tihany

• Bencés Apátság barokk temploma 
• I. András kriptája 
• Református templom, harangláb 
• Egykori apátsági majorság 
• Egykori apátsági borospince, présház 
• Egykori apátsági magtár 
• Egykori apátsági községkocsma 
• Egykori apátsági orvos lakóháza 
• Egykori Sport Szálló 
• Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 
• Habsburg József főherceg nyaralókastélya 
• Óvár 



• Halomsírok 
• Remetetelep (Barátlakások) 
• Kálvária 
• Visszhang 
• A templom és környéke 
• Apáti templomrom 
• Újlaki templomrom 

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. 


	Kőröshegy-Tihany kerékpártúra
	Látnivalók

