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Tihanyi levendula fesztivál 
 

Időpont: 2021. június 26. 
Utazás:  luxus autóbusszal 
Elhelyezés: szállás nélkül 
Ellátás:  önellátó                                                          

 
1.nap: Indulás a kora reggeli órákban. Érkezés kb. 10 órakor Tihanyba, Magyarország egyik legszebb 
fekvésű településére, mely Európa egyik gyöngyszeme. A legfőbb látnivaló a Tihanyi Bencés Apátság a 
település közepén magasodó domb tetején található. A kéttornyú, barokk gyönygyszem a Balaton-
felvidék legismertebb műemléke. Az apátság közelében elterülő Visszhang-dombon tiszta időben 
megfigyelhetjük a tihanyi visszhangot. Ha már Tihanyban járunk, nem hagyhatjuk ki a központban 
található Magyar Királyok Panoptikumát sem, ahol Géza fejedelemtől kezdve, Károly Róberten 
keresztül, Luxemburgi Zsigmondot is beleértve Mátyás királyig bezárólag láthatjuk a magyar királyok 
élethű és életnagyságú viaszfiguráit betekintve ezzel Magyarország történelmébe. A tihanyi Csúcs-
hegy oldalában található a lassan 50 éves Őslevendulás, mely június vége felé lilába öltözteti a hegyet. 
A látvány lenyűgöző, érdemes leülni közé, és a páratlan kilátásban gyönyörködni, szívni a jellegzetes 
illatát. Ezt követően Tihany gyönyörű sétáló utcájában rövid szabadprogramra nyílik lehetőség. 
Amennyiben időnk engedi, egy séta erejéig megállunk Balatonfüreden, a Balaton északi partjának 
fővárosában. Sétálunk a híres parti sétányon, a Tagore sétányon, megtekintjük a Jókai Mór 
emlékházat, mely 1870-ben épült. Ellátogatunk a több, mint 250 éves múltra visszatekintő Anna Grand 
Hotelhez, a legendás Anna-bálnak otthont adó szállodához. Megnézzük a Református 
Nagytemplomot, az óváros legmagasabb épületét, majd elsétálunk a híres Szanatóriumhoz is. Délután 
megkezdjük hazautazásunkat, érkezés a késő esti órákban. 

Részvételi díj:  

7.900 Ft/fő budapesti indulással 
11.800 Ft/fő miskolci indulással 

mely ár tartalmazza az autóbusz közlekedés és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a 
belépőjegyek díját. 

Belépőjegyek: 

Tihanyi Bencés Apátság Múzeum:                    

- Teljes árú: 1800 Ft 

- Diák/nyugdíjas: 990 Ft 

- Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek): 4600 Ft                       

Levendula Ház Látogató Központ:              

- Felnőtt: 1200 Ft 

- Kedvezményes: 1000 Ft 

- Gyermek: (3-14 éves): 600 Ft 

- Családi: (2 fő felnőtt, 2 fő 3-14 éves gyermek): 3000 Ft 

- Gyermek 3 éves korig: ingyenes 

A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek, kismértékben változhatnak. 

Kellemes, élményekben gazdag utazást kívánunk! 


