
Programajánló  

Veszprém 

 
Október 22. (csütörtök) 18.00 

Amíg tart a nyár 

(feliratos ausztrál dráma, 118’ 2019) 

Korhatár: 16 év 

A vetítés előtt Kránicz Bence filmkritikus előadása nyitja meg a rendezvénysorozatot. 

Október 23. (péntek) 18.00 

Berlin, Alexanderplatz 

(feliratos német-holland-francia-kanadai dráma, 183’ 2020) 

Korhatár: 18 év 

Október 24. (szombat) 18.00 

Sarlatán 

(feliratos cseh-ír-szlovák-lengyel dráma, 118’ 2020) 

Korhatár: 16 év 

A vetítés után hangulatos teázás közben beszélgetünk a látottakról. 

Október 25. (vasárnap) 16.00 

Sweat 

(feliratos lengyel-svéd dráma, 100’ 2020) 

Korhatár: 16 év 

Október 25. (vasárnap) 18.00 

A beszéd 

(feliratos francia vígjáték, 87’ 2020) 

Korhatár: 12 év  A belépődíj alkalmanként 800 Ft. A Filmnapokra kedvezményes bérlet 

váltható 2800 Ft-ért, valamint Agóra Filmklub-kártyás kedvezmény is érvényesíthető! 

A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg, 



 

 

 
Jegyek az érintett Tourinform irodákban kaphatóak ! 



Balatonfüred 

 
Történelmi játék a Hotel Ipoly falai között, nem csak szállóvendégeknek! 

A balatonfüredi Hotel Ipoly patinás épülete egy napra igazi játéktérré alakul: régmúlt 

szerelmek, több száz éves történetek, híres írók és nemesek titkainak nyomába eredünk 

egy izgalmas játék keretében. 

Miközben az ódon falak között sétálunk, nyomokat keresve és feladványokat megoldva 

ismerhetjük meg a legendás épület, és Balatonfüred történelmének legizgalmasabb 

részleteit. 

A játékon maximum 5 fős csapatok vehetnek részt. 

A részvétel feltétele az előzetes időpontfoglalás az alábbi 

oldalon: https://forms.gle/GHxp6gnvxRXEiuen9 

››RÉSZVÉTELI DÍJ: 2990 Ft/fő‹‹ 

››JEGYVÁSÁRLÁS: A helyszínen, a lefoglalt időpontban. 

(8230 Balatonfüred, Kisfaludy utca 3., Hotel Ipoly 

(további részletek a fizetési módokról hamarosan!)‹‹ 

››JÁTÉK IDŐTARTAMA: maximum 1 óra‹‹ 

Kalandra fel!  

 
 

https://forms.gle/GHxp6gnvxRXEiuen9?fbclid=IwAR2HRfCEyx_7yiGKNK2h8W2VtY-gG4n-5sx_sPwg0tMcvx-_MIkKHz07kqo


Veszprém 

 
 
Lélekképek montázs és festés 

Kurbucz M. Zsuzsanna kiállítása 

 

Megtekinthető: október 23- november 10-ig 

 

A kiállítást megnyitja : Fábián László grafikus művész 

 

Közreműködik: Kövi Szabolcs fuvola művész 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tihany 

 
10.30, 11.30. 13.30 (30’) 

Játékos Interaktív tárlatvezetés az Illatos időutazás című kiállításon levendulás welcome 

drinkkel, levendulás meglepetéssel 

Megillatolhatod a különféle gyógynövények illóolajait. Játékos kérdéseinkre válaszolva 

levendulás meglepetés vár rád. 

11.00, 12.00, 14.00 (45’) 

Eau de Tihany Illat Klub 

Illatoló workshop + egy kis parfümtörténet + 35 féle nyersanyag illatolása 

Vezeti: Hollán Éva/Nyárádi Natália 

15.00 (45') 

Balaton története két világháború között és Bittera Gyula munkássága 

Dr. Kovács Emőke történész előadása az Illatos időutazás c. kiállításon 

Érdekességek a Balaton történetéről és Bittera Gyula életéből, történész szemmel. 

16.00 (30') 

Időkapszula elhelyezése – Üzenet a jövőnek Bittera Gyula szellemiségének jegyében – 

Bittera Gyula halálának 50. évfordulójának alkalmából 

Beszédet mond: dr. Bittera Miklós és Nyárádi Zsolt – kuratóriumi tagok. 

A napijeggyel 3.500.-Ft. minden program látogatható, illetve egy kis ajándékkal is 

szeretnénk még emlékezetesebbé tenni a napot. 

A tárlatvezetésekre és workshopra javasolt az e-mail-es regisztráció: 

edt.marketing@levendulamanufaktura.hu 

Helyszín: Eau de Tihany - Illatok Háza 

Cím: Tihany, Csokonai u. 62. , (főbejárat a Kossuth Lajos u. felől a régi lepárlónál) 

 



Balatonfüred 

 
Barabási Albert László fizikus, hálózatkutató 

tárlatvezetésében a hálózati gondolkodás közös metszetébe 

kerül a művészet és a tudomány. 

A kezdetben szobrásznak készülő Barabási Albert Lászlót 

különleges szálak fűzik a TOP 10 – magyar kortárs című 

kiállításunkhoz; ugyanis dr. Beke László koncepciójának 

megszületését nagyban inspirálta Barabási sikerkutatása. 

 

A koronavírus veszélyeire való tekintettel a tárlatvezetést 

maximum 25 fővel indítjuk el. 

Emiatt kérjük, hogy jelenléti szándékukat regisztrálják a 

kovacs.alex@furedkult.hu címen! 

A programon való részvétel a Vaszary Galéria 

belépőjegyének megváltásához kötött. 

 

 
 



Balatonalmádi 

 
Újragombolt őszi sétánk a fatornácos villák bűvkörében, ahol mindent 

megtudhatsz Balatonalmádi menő nyaralóiról. A Balaton 

szerelmeseinek kötelező!  

Találkozó: Balatonalmádi, Tourinform előtt (Pannónia Kulturális 

Központ és Könyvtár, Városház tér 4.) 

Séta hossza: 2 km 

Séta időtartama: 2 óra 

Részvételi díj: 2900,-Ft, gyermeknek 6 éves korig ingyenes, 7-14 éves 

kor 2000,-Ft (a helyszínen készpénzben vagy kártyával fizetendő) 

Jelentkezz honlapunkon keresztül: http://turajo.hu/setaink/villamustra/ 

Időutazásunk során bekukkantunk a város régmúltjába: a 18. századi 

szőlő- és gyümölcskertektől kezdve a présházak filoxéra idején történt 

nyaralóvá alakításán át a fürdőkultúra megjelenéséig. A Balaton-

parton sétálgatva fény derül a Kneipp-, a Rickli- és a Napkúra 

gyógyító összetevőire.  

 
 
 

http://turajo.hu/setaink/villamustra/?fbclid=IwAR1jXqmkdI5wTBeMIdZh0TyqC3YM_sovgVTogILU9edv3MpJI2EgxJWiMME


Alsóörs 

 



Alsóörs 

 
"Szellemes túra"! 

A 15 km-es, 9 km-es és 3 km-es túra a gyönyörű alsóörsi és almádi között fekvő 

hegyoldalban, az éjjel is izgalmas Malomvölgy patak partján visz. A kilátókból a telihold 

fényénél a Balaton, és a környékbeli pislákoló utcafények látványa tárul elénk, a patak 

völgyében az éjszaka hangjai varázsolnak el. 

Aki jelmezben jön, ajándékot kap! Az alsóörsi "Szellemes délután" programján is részt 

vehettek a nevezéssel! A 3 km-es túra kifejezetten családi szakasz, gyerekekkel is 

teljesíthető, akár a délutáni kézműveskedésen készített lámpással is a legkisebbeknek. 

Rajt-Cél: Alsóörs, Tourinform Iroda, Vasút u. 3.  

Indítás: 16:00 órától a 15 km-es és a 9 km-es táv 

18 órától családi 3 km-es táv! 

Nevezési díj: 

- 15 km: 1800 Ft, mely a célban egy isteni babgulyás fogyasztását is tartalmazza. 

- 9 km: 1700 Ft, mely a célban egy isteni babgulyás fogyasztását is tartalmazza. 

- 3 km: 900 Ft, családi belépő 1500 Ft/ 2 felnőtt, max 4 gyermek, a túrát 

teljesítőknek kitűzőt, oklevelet és csokit adunk. Alsóörsi lakosoknak kedvezményes 

500 Ft a nevezés! 

A nevezési díj a rajtnál, készpénzben fizethető, de megköszönjük, ha előnevezést küldesz 

a nevezes@balatonriviera.hu címre! 

Oklevél, Kitűző, Ital, Csomagmegőrzés, a rajtnál, készülünk Nektek meglepetésekkel is! 

A túrához lámpa ajánlott! 

Rajt-cél hely: Tourinform Iroda 8226 Alsóörs, Vasút u.3. 

GPS: N46.984739, E17.976819  



Veszprém 

 
 

Adj időt és élményt magadnak karácsonyra és alkosd meg otthonod egyedi 

karácsonyi hangulatát velünk. Töltődj fel egy 2 órás karácsonyi workshoppal, ami csak 

rólad szól. A hangulatot mi biztosítjuk és az ünnepre hangolódva 1 pohár pezsgővel, 

jó társasággal és az alkotás örömével hozzájárulunk az igazi kikapcsolódáshoz. 

Az adventi első workshopunkon egy igazi amerikai kopogtatót fogunk elkészíteni. 

Szalma alapra alkotjuk meg az élő örökzöldekből készült kopogtatódat. Minden 

résztvevő egyedi csomagolásban megkapja a kopogtatóhoz szükséges alapanyagokat 

és vezetett koordinálás mellett megtanuljuk azt az alap elkészítését, amely bármelyik 

adventi koszorúd alapja lehet. Mivel kopogtatóról beszélünk, ezért ne ijedj meg az élő 

növényzettől, sokáig ajtód dísze marad a hideg időben. Igyekeztünk első alkalomra 

egy egyszerű, minden giccstől mentes, de különleges kopogtatót választani, ami igazi, 

karácsonyi hangulatot teremt és az adventi készülődés, a magunkra figyelés első 

lépése lehet. 

 

A képen látható kopogtatót fogjuk elkészíteni. A szalma alap átmérője 40 cm, 

de a kiálló növényzet miatt nagyobbnak hat. Gyere el és élvezd az alkotás örömét 

velünk. 

Az eseményen résztvevők számát 15 főben maximalizáljuk és biztosítjuk a 1,5 méteres 

távolságot a helyszínen. 

 

Helyszín: Veszprém, Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér 

A workshop díja: 14 990.- 

Előzetes jelentkezés szükséges a hello@pontme.com címe 



online esemény – youtube csatorna 

 

 
Idén a Balaton Riviéra térség is csatlakozik az Országos 

Rajzfilmünnep programhoz. A filmek saját youtube 

csatornánkon lesznek majd elérhetőek. A rajzfilmeket a 

megadott időpontokban tudjátok majd megtekinteni. 

Szemezgetés a filmek közül: 

Rófusz Ferenc díjnyertes filmei: A légy, Gravitáció, Holtpont 

MTVA klasszikusai: Vizipók, Kukori és Kotkoda 

Válogatás a Kedd stúdió filmjeiből: Bogyó és Babóca, Kuflik, 

Dúdoló...Mitch-Match.. 

Kortárs animációk 

Fesztiválok legjobbjai 

 

A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul 

meg. www.nka.hu 

További részletek hamarosan ! 

 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nka.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR2M9i6Lgsp6VU8E_Lpb1POQr2TB6NpNQhqerwm9DgxdkdayZgzCA1Q3DEk&h=AT2GeDwVYxpk5pWNWo6-Ry37XnkmhslxJQnnLTQAr0s4toTB4vC3zTNCGTj7Bzx29qzkn3A2lgUB42ZpkTBTI6dGM3GIhECS3uagAgCitSgDnPk0_HVjw-dsO53Z3mqH4CE


Tihany 

 
 
November 14-én szombaton INGYENES idegenvezetésre várjuk az 

érdeklődőket! A látogatás 14.30-kor kezdődik a Porta Pacis 

Látogatóközpontban az "Isten békéje" c. új bemutatkozó filmünk 

megtekintésével. Ezt követően sok érdekességet tudhatnak meg Tihanyról, 

a bencések régi és mai életéről, az apátság alapításáról, a barokk 

templomról és I. András király kriptájáról. A bejárás a "Lélek a vizek felett" 

c. új, interaktív kiállításunkban való "időutazással" zárul. 

A vezetés ingyenes. Csak az alap-belépőjegyet szükséges megvásárolni. 

 

Gyülekező 14.20-kor a Látogatóközpontban. 

 

A látogatóközpontban, a templomban és a múzeumban végig a vezetés 

alatt kérjük az orrot és a szájat eltakaró maszk viselését, továbbá 

érkezéskor az alapos kézfertőtlenítést! Köszönjük, hogy vigyáznak 

egymásra! 

 
 
 
 
 



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.) 

 

 

 


